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ÚVOD

Sborník příspěvků, který publikujeme pod označením Škola a zdraví: Výchova 
a péče o zdraví shrnuje příspěvky, jež vznikly v rámci řešení výzkumného záměru Pe-
dagogické fakulty Masarykovy university, který byl v letech 2005 – 2011 řešen pod ná-
zvem ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ. Šlo o rozsáhlou koncepci, jejímž hlavním 
cílem bylo efektivní prostoupení školské a zdravotnické problematiky, která by vedla
k zefektivnění a prohloubení výchovy a péče o zdraví. 

Škola má ve výchově ke zdraví nezastupitelné místo, neboť institucionálně a od-
borně vychovává a formuje mladou generaci a při této činnosti se zaměřuje na celospo-
lečensky sledované výchovné cíle a hodnoty, mezi něž se zdraví řadí na důležitá místa.

Celá koncepce našeho výzkumného záměru je velmi široká a při získávání prv-
ních teoretických a výzkumných výsledků jsme došli k závěru, že okruh zkoumání ne-
budeme omezovat ani za cenu velké pestrosti až roztříštěnosti témat, kterým se zájemci 
o tuto problematiku věnují. Vzájemné vztahy školy a zdraví vyvolávají velké množství 
aktuálních otázek a úkolů, které je často obtížné hodnotit podle závažnosti a naléha-
vosti. Otázky zdravotní výchovy jsou rovněž oblastí, která je velmi živá, reaguje na 
společenské, politické, ekonomické a lokální problémy a vedle vědeckých poznatků se 
zde někdy dostávají ke slovu i alternativní zkušenosti laiků.

Sborník ukazuje pohledy na zdraví a školu od fi lozofi ckého a historického as-
pektu přes školské problémy, pozornost je věnována otázkám stravování, specifi ckým 
věkovým obdobím až k pohledu na žáky se speciálními tělesnými, psychickými nebo 
sociálními potřebami. 

Vedle autorů, kteří jsou členy základního badatelského týmu výzkumného zá-
měru, přispívají do sborníků i další zájemci o problematiku výchovy ke zdraví, a to i ze 
zahraničí.

Všichni autoři plně odpovídají za obsah svých sdělení, které zpravidla testovali 
na mezinárodní konferenci ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, kterou každoročně v rámci tohoto 
projektu pořádáme; autoři rovněž nabízejí plný kontakt pro diskusi ke svým studiím. 
Pestrost příspěvků sborníku je dána nejen různorodostí témat, ale také různým profes-
ním a zájmovým zaměřením autorů. Sborník Škola a zdraví: Výchova a péče o zdraví 
představuje pracovní a aktuální texty pro zájemce o výchovu ke zdraví. Naším přáním 
jako editora je, aby zde co nejvíce pracovníků školství a zdravotnictví našlo myšlenky, 
k nimž budou chtít zaujmout svůj postoj.

Říjen 2011 Evžen Řehulka
 řešitel výzkumného záměru MSM0021622421
 ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví

FILOZOFICKÉ SOUVISLOSTI ZDRAVÍ

Radovan RYBÁŘ

Abstrakt: Studie pojednává o počátcích evropského lékařství v antickém Řecku. 
Ukazuje souvislost mezi vývojem fi losofi e a medicíny. Lékařská mytologie je obsažena 
již v Asklépiově kultu. Počátky fi losofi cko-medicínské teorie nacházíme už homérském 
eposu Ilias. O něco později iónská přírodní fi losofi e se stává základem všech tehdejších 
věd i medicíny. V celé antické fi losofi i se velmi rozšířeným termínem stalo učení o katarzi 
jako cestě vnitřní očisty. Dalším frekventovaným pojmem ve starořeckém myšlení stal 
pojem kalokagathia jako ideál krásného a zdravého života. Velmi důležitou roli hrál také 
pojem harmonie, chápaný jako jednota v rozmanitosti. V období českého biedermeieru se 
objevují mimořádně objevné studie o kalobiotice, jak krásně, harmonicky a správně žít, 
které se mohou stát nadčasovým inspirativním zdrojem všech úvah o kvalitě života.

Klíčová slova: antika, katarze, harmonie, kalokagathie, medicína, mytologie, fi -
losofi e, kvalita života

 

Úvod
My Evropané jsme hrdi na úspěchy naší medicíny a chirurgie, ale uvědomu-

jeme si už dnes velmi dobře současné meze tohoto lékařství založeného na chemii 
a břitkých skalpelech, masového lékařství, jež léčí spíše nemoc než nemocného, spíše 
orgán než člověka. A začínáme už platit úroky z rozvoje této medicíny v podobě orga-
nické rezistence vůči lékům, škodlivých sekundárních účinků. Ohlížíme se proto buď 
po medicínách jiných kultur či civilizací, nebo po dávných kořenech evropské medicíny 
v antickém Řecku, kde hledáme inspiraci pro dnešní dobu.

Lékařská mytologie v řecké antice 
Počátky evropského lékařství se nacházejí v Heladě (antickém Řecku), a tak 

jako všude jinde ve světě, se nejprve zjevují v podobě mytologie. V nejstarší době tzv. 
homérské medicíny se moc nad zdravím i nemocí připisuje všem bohům bez rozdílu. 
Starověcí Řekové jednotlivá božstva začínají uctívat jako pomocníky a zachránce ne-
mocných. ,,Tři nejvyšší bozi léčitelé jsou: Apollón, vynálezce lékařství a lékař bohů 
(Paiëon), který svými šípy (slunečními paprsky) nejen léčí, nýbrž rozsévá také nákazy 
a smrt; Artemis, sestra Apollónova, je ženským protějškem boha múz; jednak je ochrán-
kyní žen a dětí, jakož i pomocnicí rodiček, jednak neúprosnou bohyní smrti. Pallas Athé-
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né, léčitelka (Hygiena) a ochránkyně zraku, sesílá na záletníky šílenství a svým oblíben-
cům dává bojovnost. Zároveň se za zakladatele léčitelského umění považuje kentaur 
Cheirón, který helénské hrdiny učil lovu a léčení.“1 

Neobyčejná mnohotvárnost řecké lékařské mytologie se nachází již v Asklé-
piově mýtu. Asklépios (latinsky Aeskulap) byl původně thesálský zemní démon do-
provázený hadem (užovkou stromovou), prastarým symbolem náboženského spojení 
s hlubinami Země.2 

Řekové Asklépia zprvu uctívali jako héroa, ale zprávy o tom, jak zázračně vy-
léčil mnohé nemocné, vedly k tomu, že byl povýšen mezi bohy. Asklépios byl údajně 
syn samotného boha Apollóna a byl porozen ,,císařským řezem“. Po smrti jeho matky 
Koronis, která byla milenkou Apollóna, je výchova chlapce svěřena kentauru Cheiró-
novi, jenž ho zasvětil do lékařského umění. Tak se z poloboha Asklépia stal proslulý 
lékař. Zaslepený svou mocí však probouzel k životu mrtvé. Tak ho Zeus ztrestal za jeho 
opovážlivost bleskem. Po smrti byl však Asklépios povznesen na Olymp.

Asklépiův kult se během 5. století př. n. l. rychle rozšířil. Vzniklo mnoho tzv. 
asklépií – chrámů boha Asklépia. Nejvýznamnější asklépion stálo v Epidauru v Argo-
lidě. V jednotlivých Asklépiových svatyních převažoval ve způsobu léčby buď směr 
mystický, kde se nemocným dostávalo tzv. božské ošetření kněžími, nebo se naopak 
praktikoval směr světské léčby. Zatímco v Epidauru se praktikovala božská ,,léčba 
ve snu“, v obou proslulých lázeňských místech Kósu a Knidu převládal přirozený 
a racionální způsob léčby. Medicína kněží s jejich asklépiovým kultem na jedné straně 
a lékařské školy asklépiovců na straně druhé představovaly pouze dvě zvláštní formy 
léčitelské činnosti. 

Asklépion na Kósu byl objeven teprve v roce 1902 a postupně odkryto němec-
kým archeologem Rudolfem Herzogem. Teprve potom si začali místní obyvatelé připo-
mínat svého velkého rodáka – Hippokrata.

Hippokratés z Kósu (460-377 př. n. l.) byl nejvýznamnější představitel řec-
kého antického lékařství, který rozpracoval tzv. humorální teorii o vzájemném pomě-
ru základních lidských šťáv. Ale jen několik málo obyvatel mělo správnou představu 
o Hippokratovi, o jeho postavení v antickém lékařství a o hippokratovské sbírce. Hip-
pokratova socha v muzeu na Kósu, nalezená v ódeionu na Kósu v roce 1929, uchva-
cuje tím, že znázorňuje vynikajícím způsobem duchovní hodnoty tehdejší humánnosti, 
lásky k bližnímu, vědomí povinnosti, zvláštního spojení rozmyslné vědeckosti a lidské 
dobroty – vlastností, které má mít každý lékař.

Asklépiův kult svým mysticko-orientálním charakterem byl však řecké povaze 
poněkud cizí. U vzdělanějších řeckých vrstev proto nepožíval velké vážnosti už za doby 
Hippokratovy. Např. slavný autor komedií Aristofanes si dokonce dovolil Asklépiúv 
kult zesměšňovat a kněze jeho kultu karikovat jako hamižné podvodníky. Jejich léčebné 
1 viz Pollak, K. Medicína dávných časů. Praha: Orbis, 1973, s. 267
2 Asklépiův had obtáčející hůl ale není hadem ani užovkou, ačkoli se to všeobecně tvrdí. Znak byl totiž přejat 
z Přední Asie a Egypta, kde je nejrozšířenější chorobou tzv. drakunkulóza, vyvolaná dlouhým a tenkým čer-
vem vlasovcem medinským. Nemocného napadeného tímto červem staří lékaři léčili opatrným a pozvolným 
navíjením červa na rozštípnuté dřívko. Tento symbol se stal časem znakem lékařského a ranhojičského po-
volání. Převzali jej i řečtí a římští lékaři, ale snad že mu sami dobře neporozuměli, snad aby nemátli pacienty 
v Evropě, kde se drakunkulóza naštěstí nevyskytuje, nahradili vlasovce elegantní užovkou a rozštípnutou 
třísku nebo špejli holí. Dodatečně potom byly vymyšleny řecké báje o hadu jako symbolu obnovujícího se 
života
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chrámy však navštěvovali převážně pacienti z nižších lidových vrstev. Teprve po pří-
chodu křesťanství byl Asklépios postupně zatlačován světci, kteří chránili zdraví.

Počátky fi losofi cko-medicínské teorie 
První přístupný pohled do řecké medicíny nám umožňuje už homérský epos 

Ilias. V tomto eposu zaznamenává Homér vysoce rozvinuté lékařské vědomosti a zna-
losti své doby. První zmínky o lidských záležitostech, které bychom mohli označit jako 
fi losofi cko-medicínské, nacházíme už v období homérském, zhruba v 9-8. století př. n. 
l. Již zde se setkáváme s výrazy jako psýché a sóma, jsou však užívány trochu v jiném 
smyslu než dnes, a to k popisu lidského osudu po smrti. Neživé lidské tělo (sóma) zde 
stojí v protikladu k životu (psýché). Psýché, která člověka opouští v okamžiku smrti, 
je znakem lidské smrtelnosti. V protikladu k lidské omezenosti smrtelným údělem stojí 
nesmrtelní homérští bohové, kteří žádnou psýché nemají. Psýché charakterizující smr-
telný život nemá u Homéra ještě žádnou spojitost s psychickými schopnostmi člověka, 
jak je chápána v pozdějších dobách. Namísto toho nacházíme v homérských eposech 
celou řadu tzv. psychických orgánů (např. noos, thýmos, frenes, kér), které mohou vyja-
dřovat různé aspekty lidské tělesnosti, ale mezi kterými neexistuje žádný jednotící nebo 
obecný pojem pro duši či tělo.

Homérské představy o člověku ještě neznají žádné jednoznačné rozlišení duše-
tělo, ani neznají přesnou hranici mezi tělesným a psychickým. V homérském pojetí tedy 
výraz psýché slouží k odlišení smrtelných lidí od nesmrtelných bohů.3 

V 7. až 6. století př. n. l. se iónská přírodní fi losofi e stává základem všech věd, 
a tedy i medicíny. ,,Mnozí z antických přírodních fi losofů byli současně lékaři: Empe-
dokles, Alkmaión, Anaxagoras a řada Pythagorových žáků. Postupně vzniklo fi loso-
fi cko-medicínské učení o nemocech, jež zůstalo převládajícím názorem po celý starověk 
a středověk až do novověku. Nejprve se rozeznávaly čtyři živly (principy): vzduch, voda, 
oheň a země., kterým bylo přisuzováno čtvero vlastností: sucho, vlhko, horko a chlad. 
Tomu odpovídalo čtvero šťáv: krev, hlen, žlutá a černá žluč, pocházející ze čtyř orgánů – 
srdce, mozku, jater a sleziny. Rovnováha tělesných šťáv podmiňuje zdraví, nerovnováha 
přináší nemoc. Léčilo se léky opačných vlastností: hlenové onemocnění charakterizova-
né vlhkostí a chladem muselo se podle toho zdolávat prostředky suchými a horkými.“4

V období reprezentovaném přírodními fi losofy milétské (iónské) školy, v no-
vém myšlení o fysis, se hranice mezi božským a lidským, stejně jako mezi živým 
a neživým, rozostřuje. Svět začal být chápán jako proměnlivý řád fysis, v jehož kontextu 
se psýché ukazuje jako princip života a jeho projevů. Výraz psýché postupně získává 
psychologický rozměr, který se později stane typickým.   

V tzv. Hérakleitových zlomcích řeckého fi losofa Hérakleita z Efesu (535-475 
př. n. l.) nacházíme první explicitní tematizaci vztahu duše a logu (světového řádu), 
který se stane klíčovým předpokladem terapeutické formy psycho-somatické diferen-
ce. Duše je u Hérakleita jedním z klíčových témat. Podle Hérakleita se psýché účastní 
základních kosmických procesů. Ačkoli je smrtelná, souvisí zároveň s věčně živým kos-
3 Srov. Bartoš, H. Očima lékaře. Studie k počátkům řeckého myšlení o lidské přirozenosti z hlediska rozlišení 
duše-tělo. Červený Kostelec: Katedra fi losofi e a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Kar-
lovy v Praze ve spolupráci s vydavatelstvím Pavel Mervart, 2006, ISBN: 80-86818-35-7
4 Viz Pollak, K. Medicína dávných časů. Praha: Orbis, 1973, s. 271
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mickým ohněm a jeho schopností vše měnit a utvářet. Duše je ztotožňována s univer-
zálním, nevyčerpatelným principem, který je zároveň nesmrtelný, ale v individuálním 
lidském projevu je vždy omezen zrozením a smrtí. 5 

Zkoumání přírodních fi losofů je v této době již založeno na každodenních zku-
šenostech a pozorováních běžných přírodních jevů. Proto se o přírodních jevech u těchto 
fi losofů hovoří o živlech či protikladech, které si např. navzájem platí pokutu a konají 
pokání za své bezpráví (Anaximandros), vzduch objímá celý svět (Anaximenés), blesk 
řídí veškerenstvo (Hérakleitos), oheň, který přichází, všechno zase třídí nebo zachvátí.

 Fáze kosmického cyklu jsou popisovány jako nasycení nebo nedostatek. A při 
popisu makroskopické struktury přírodních jevů se sahá k výrazům označujícím lidské 
či společenské aktivity. O duši se říká, že je buď  suchá  nebo vlhká, nebo že se vypařuje 
či je přirovnávána ke sluneční záři. K popisu duše je používán slovník z oblastí meteo-
rologie nebo gastronomie. Duše je tedy chápána jako identická s kosmickým ohněm, 
který vše mění a řídí. Duše je ohněm, který vlhnutím ztrácí své intelektuální schopnosti 
a může někdy navlhnutím i zcela vyhasnout. Někteří jiní fi losofové však přisoudili 
Hérakleitově duši vzdušnou povahu.   

Pozdější fi losofi cké výklady často ukazují na hlubší analogii kosmického ohně 
a duše. Mluví o lidské duši jako o ,,vnitřním světě“ nebo jako o analogii ,,mikrokosmu 
a makrokosmu“, která má směřovat k chápání přírody a člověka jako spojitého celku. 
Ale přesto u Hérakleita začíná být poprvé kategoricky odlišen vnitřní ,,duševní“ život 
od vnějšího, pozorovatelného a hmatatelného světa.

Analogii mezi člověkem a sluncem, kde je životní teplo vycházející od slunce 
přirovnáváno k duši, najdeme v Hérakleitových ,,říčních“ zlomcích. Vstupování do 
řeky je zde chápáno jako makroskopický proces, který se v mikrokosmu zrcadlí jako 
vlhnutí duše a její následné vypařování. Podobné analogie platí i pro jiné lidské aktivity, 
např. pro přijímání a trávení potravy. Přijímání výživy souvisí s krví, která podobně jako 
řeka rozvádí výživu po těle. 6 Vzhledem k tomu, že je krev vlhká a teplá, nasycení krve 
výživou vyvolává úbytek energie, ochlazení a spánek. Zatímco přívaly nových vod mů-
žeme chápat jako ,,duchovní stravu“ v tom nejširším slova smyslu, jako podněty, který-
mi ,,krmíme“ svou duši. Hérakleitův obraz valících se nových a nových vod můžeme 
chápat v různých rovinách, aniž by jeho výklad postrádal vnitřní logiku. Hérakleitova 
řeč je patrně mnohoznačná (metaforická) záměrně, přičemž všechny možné roviny vý-
kladu dávají dobrý smysl.

Zajímavá je ukázka Hérakleitova slavného výroku v Plútarchově podání: 
,,Nelze dvakrát vstoupit do téže řeky, ani se nelze dvakrát dotknout smrtelné bytosti 
v témže stavu, neboť ta se hbitou a rychlou proměnou rozptyluje a znovu shromažďuje.“7 
Koncept duše je zde chápán jako jakési integrující prostředí.8 Pokud tedy obrazně (me-
5 Srov. Bartoš, H. Očima lékaře. Studie k počátkům řeckého myšlení o lidské přirozenosti z hlediska rozlišení 
duše-tělo. Červený Kostelec: Katedra fi losofi e a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Kar-
lovy v Praze ve spolupráci s vydavatelstvím Pavel Mervart, 2006, ISBN: 80-86818-35-7
6 Už podle Homéra dokonce z vína a chleba vzniká samotná krev.
7 Viz Bartoš, H. Očima lékaře. Studie k počátkům řeckého myšlení o lidské přirozenosti z hlediska rozlišení 
duše-tělo. Červený Kostelec: Katedra fi losofi e a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Kar-
lovy v Praze ve spolupráci s vydavatelstvím Pavel Mervart, 2006, ISBN: 80-86818-35-7, s. 93
8 Na rozdíl od pojetí duše u Platóna, kde je nesmrtelná, tedy božská duše do lidského těla jen načas vložena 
zvenčí.
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taforicky) řečeno vstupujeme do řeky, tak jsme, pokud nevstupujeme, tak nejsme… My 
tak vlastně v každém okamžiku zároveň jsme i nejsme.

Ani v pozdějších dobách na přelomu archaické a klasické doby antického 
Řecka v první polovině 5. století př. n. l. nenacházíme žádný přímý doklad o tom, že 
existuje jasný protiklad (diference) mezi duší a tělem.

Symbolem první fáze řeckého lékařství se stává Hippokratés z Kósu (460-
377 př. n. l.). Třebaže nás dělí od Hippokratovy doby téměř půltřetího tisíciletí, zůstává 
pro lékaře celého světa vzorem dodnes. Jeho pojetí lékařského poslání, jeho zásady 
lékařského myšlení a jednání si uchovaly trvalou platnost. Hippokratovi neubírá na vý-
znamu ani to, že ho tradice neprávem učinila autorem všech tzv. hippokratových spisů 
(Corpus Hippocraticum).  

Hippokratovské spisy jsou dílem různých lékařů a byly napsány v rozmezí 
zhruba jednoho století. Tyto anonymní spisy sepsali ve 3. století př. n. l. pro alexan-
drijskou knihovnu učenci, kteří tak vyhověli objednávce vědychtivých Ptolemaiovců. 
Převládají v nich zásady lékařství na Kósu (rodiště Hippokrata), ale i názory škol na 
Knidu a ze Sicílie.

Teprve až v lékařských spisech Hippokratovského korpusu se objevují první do-
klady o užívání psycho-somatické diference už v jiném, než homérském smyslu. Hip-
pokrates již od středověku začal být chápán jako ,,otec lékařství“. Avšak z jeho sou-
časníků se o něm zmiňuje pouze o třicet let mladší Platón, který srovnává Hippokrata 
s Polykleitem a Feidiem, s nejslavnějšími sochaři své doby. Hippokrates se stal proslulý 
jako lékař a zároveň i jako učitel. Hippokratés byl Asklepiovým služebníkem, to zname-
ná, že byl členem lékařského sboru, který odvozoval svůj rodokmen od patrona lékařů, 
božského zakladatele medicíny – Asklépia. 

Asklépiovci byli výhradně lékaři, kteří neměli téměř žádný vztah k Asklépio-
vu kultu. Proto je nesmíme zaměňovat s asklépiovými kněžími, kteří vykládali sny. 
Asklépiovci původně dokonce tvořili společenství pokrevných příbuzných, kteří střežili 
lékařské umění jako rodinný odkaz. Později byli za určitých podmínek přijímáni do 
společenstva také nepokrevní lékaři, takže se sdružení původně výhradně pokrevně pří-
buzných rozšířilo na lékařskou školu. Asklépiovci se s oblibou usazovali poblíž chrámů 
boha Asklépia. Asklépiovci byli sice světští lékaři, ale nebyli nevěřící. Jako myslitelé 
vyškolení v přírodní fi losofi i oddělovali však přísně vědění od víry a vědu od nábožen-
ství.  ,,Velký Hippokratés“, jehož život spadá do doby peloponéské války (431-404 př. 
n. l.) prý patřil ke dvacáté generaci Asklépiovců.

Lékaři se v této době kromě léčby samotné věnovali také vyučování. Lé-
kařská praxe se tehdy považovala za živnost a byla otevřena každému, proto kva-
lita lékařů velmi kolísala: na jedné straně byli lékaři fi losofi cky vzdělaní a zkušení 
praktikové, na straně druhé ubozí diletanti a podvodní šarlatáni. Po ukončení výuční 
doby byli žáci přijímáni do společenstva asklépiovců. Předtím však skládali přísahu, 
která je zachována ve sbírce hippokratovských spisů. V ní přísahali zejména Apol-
lónovi, Asklépiovi a dalším bohům, že budou lékařské umění ctít jako své rodiče 
a poskytnou mu i podíl ze svého života, že budou střežit svůj život a své umění 
tak, aby zůstaly čisté a neposkvrněné. A že budou uplatňovat zásady způsobu života 
podle svého nejlepšího vědomí a schopností ve prospěch nemocného, nikdy k jeho 
záhubě a škodě.
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Corpus Hippocraticum vyšlo poprvé tiskem v Benátkách roku 1526. Jeho poz-
dější desítisvazkové vydání francouzským fi losofem a jazykovědcem Emilem Littré 
v letech 1839-1861 dnešním požadavkům sice již nevyhovuje, avšak jako celek nebylo 
dosud nahrazeno. Za jaké poznatky dodnes vděčíme hippokratovské medicíně?

Připomeňme si aspoň některé hlavní zásady Hippokratových lékařských 
představ: ,,Nemoc vzniká jako odpověď na nesprávný způsob života, vzniká z porušené 
rovnováhy tělesných šťáv. V každém organismu sídlí přirozená léčivá síla, která usiluje 
o znovunabytí porušené rovnováhy. Důležitější než diagnóza, klasifi kace nemoci, je pro-
gnóza nemoci, osud nemocného. Jeho uzdravení je jádrem lékařského zájmu. Úkolem 
lékaře je tak hlavně ovlivňovat přirozené reakce a procesy, které sice bývají, ale nejsou 
vždy účelné tak, aby dosáhl uchování organismu.“9 

Musíme i po tak dlouhé době obdivovat vysoké pojetí lékařského povolání neje-
nom v Přísaze asklépiovců, ale také v mnohých jiných spisech Corpus Hippocraticum. 
Jako např.: ,,Lékař, který je zároveň fi losofem, vyrovná se bohům. (…) Kde je láska 
k člověku, tam je i láska k lékařskému umění. (…) Lékař je služebníkem přírody. (…) 
Pochopení a domýšlivost se vylučují. První vede k vědění, druhá k neznalosti. (…) Lé-
kařské umění je mezi všemi druhy umění nejvznešenější.“10   

Hippokratovské pojetí života tak vychází z názoru, že vytváření a zvyšování 
hodnot má být vědomě podřízeno přírodě pro co nejvyšší užitek celku.  Proto i současná 
vědecká medicína stále vychází z hippokratovského učení, proto i většina odborných 
výrazů dnešního lékařství pochází řečtiny.  

,,Z Hippokratova učení vyplývá závěr, že lékař nesmí být jen technikem zdraví 
jednotlivce a společnosti, ale musí se také řídit morálními myšlenkami hippokratovské 
přísahy. Jinak by nesplnil svůj úkol. Hippokratovská medicína se tedy v celku – jak 
technicky, tak i morálně - jeví jako strůjce nového humanismu, který v naší technické 
civilizaci znovu vytváří morální cíl.“11 

K tomu se ještě váže pověstná řecká vášeň pro diskutování. Lékař tak musel stále 
s pacientem hovořit, odpovídat mu na otázky a také vést četné veřejné disputace. 

Teprve v lékařských spisech Hippokratova korpusu se také objevují první do-
klady o jiném užívání psycho-somatické diference než v homérském smyslu. Hippo-
kratův přínos k problematice péče o člověka ve zdraví a nemoci a právě fyziologicky 
chápaný vztah mezi duší a tělem, jak dokládá zejména spis O životosprávě, přispěly 
k vytvoření novodobých diagnostických nástrojů.12 Od této ,,diagnostické“ formy je však 
třeba odlišit formu ,,terapeutickou“.

Filosof Démokritos z Abdér (470-360 př. n. l.) např. odlišuje terapii těla od tera-
pie duše, přičemž předkládá argumenty, proč má být duše přednostně léčena před tělem. 
Démokritos je tak prvním autorem odlišujícím lékařství jakožto terapii těla od fi loso-
fi e jako psychoterapie. Otevírá tak prostor pro fi losofi i jakožto techné (umění) pečující
o duši. Démokritos tak skrze péči o ,,zdraví“ duše hledá i cestu ke štěstí. Démokritovy 
zlomky jsou patrně nejstarším dokladem o existenci nového psychoterapeutického 
oboru, později nazývaného - fi losofi e.
9 viz Pollak, K. Medicína dávných časů. Praha: Orbis, 1973, s. 274
10 Tamtéž, s. 274
11  Tamtéž, s. 275
12  Viz Bartoš, H. Očima lékaře. Studie k počátkům řeckého myšlení o lidské přirozenosti z hlediska rozlišení 
duše-tělo. Červený Kostelec: Katedra fi losofi e a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Kar-
lovy v Praze ve spolupráci s vydavatelstvím Pavel Mervart, 2006, ISBN: 80-86818-35-7, s. 259
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Zatímco hippokratovský lékař ještě nevidí žádný rozdíl mezi léčbou těla a léč-
bou duše, Démokritos už zastává jiný názor, když říká: ,,Lékařské umění léčí tělesné 
(sómatos) choroby, zatímco moudrost (sofé) zbavuje duši (psýché) vášní.“13 Nebo také: 
,,Lidem náleží více dbát o duši (psýché než o tělo (sóma). Neboť dokonalá duše napra-
vuje stav těla, zatímco tělesná síla bez rozumnosti duši v ničem nepolepší.“14 

Démokritos navazuje na tradici iónského fi losofi ckého myšlení, např. na učení 
Hérakleita z Efesu (asi 535-475 př. n. l.). Jedná se zejména o analogii duše a ohně 
v tvrzení, že atomy duše jsou nejvíce podobné atomům ohně. Nejvýraznější Hérakleito-
vou myšlenkou, ze které Démokritovy psychologické úvahy vycházejí, je přesvědčení 
o neustálé proměně všeho kolem nás i v nás. A právě Démokritovy atomy jsou po-
dobně jako vody Hérakleitovy řeky v neustálém pohybu a proměně. To se samozřejmě 
projevuje i na psychické úrovni. 

 Zatímco Hérakleitos jakoby marně ve svém učení hledal logos (výměr) pro 
duši, nemůže nalézt její hranice, Démokritos  chová přesvědčení, že dobrá duše se ve 
světě neztratí a žádné hranice pro ni ani neexistují. Na otázku: Kde má člověk hledat 
štěstí a v čem vlastně spočívá? si Démokritos odpovídá takto: ,,Štěstí (eudaimonié) 
nebydlí ani ve stádu, ani ve zlatě, duše je obydlím (oikétérion) daimona (jenž sídlí 
v lidské povaze).“15 

Další Hérakleitovou myšlenkou, která v Démokritově nauce sehrává důležitou 
roli, je přesvědčení, že zápas je otcem i králem všeho. Což nejzřetelněji vidíme v obraze 
zápasu mezi smysly a myslí nebo v představě soudu, kde tělo žaluje duši za bezpráví. 
Při srovnání obou myslitelů se ukazuje, že zatímco pro Hérakleita je zápas hlavním 
hybatelem všech kosmických procesů (makro- i mikrokosmických), u Démokrita má 
tento zápas výhradně mikroskopický rozměr, např. v  prohlášení: ,,Bojovat proti touze 
(thýmos) je obtížné. Ovládnutí se však svědčí o rovnovážném člověku.“16 

Démokritos většinou nabízí řešení, která akcentují nutnost učení se a cvičení, 
např. v  tvrzení: ,,Statečný je ten, kdo přemáhá nejen nepřátele, ale také požitky. Někteří 
sice panují městům, ale otročí ženám.“17 Jedině výcvikem je možné se ubránit nebez-
pečnému nepříteli člověka, kterým jsou jeho vlastní vášně, jak dokládá další  Démokri-
tův  výrok:  ,,Učení přináší dobré věci jen skrze námahu, zatímco špatné věci přinášejí 
své plody samy a bez námahy.“18 Jenom neustálé, namáhavé učení a boj s vlastními 
vášněmi mohou člověka dovést ke spokojenému životu, ke štěstí. A také snaha porozu-
mět světu kolem nás i sobě samému. Cesta k poznání ale nevede přes mnohoučenost, ale 
přes poznávání celkových souvislostí (fi losofi e).  Jak Démokritos  říká: ,,Je třeba usilo-
vat ne o to, abychom znali mnoho věcí, ale abychom hodně přemýšleli.“19 Jinými slovy: 
,,moudrost“ nespočívá v kvantitě znalostí o  jednotlivostech, ale v kvalitě myšlení a ve 
schopnosti objevovat skryté souvislosti. Zde u Démokrita víra v racionální typ myšlení 
nahrazuje intuitivní typ myšlení předchozích dob.
13 Tamtéž, s. 164
14 Tamtéž, s. 165
15 Tamtéž, s. 160
16 Tamtéž, s. 161
17 Tamtéž, s. 161
18 Tamtéž, s. 161
19 Viz Bartoš, H. Očima lékaře. Studie k počátkům řeckého myšlení o lidské přirozenosti z hlediska rozlišení 
duše-tělo. Červený Kostelec: Katedra fi losofi e a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Kar-
lovy v Praze ve spolupráci s vydavatelstvím Pavel Mervart, 2006, ISBN: 80-86818-35-7, s. 162
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Typickým rysem starořeckého myšlení je uměřenost, schopnost dodržování 
správné míry ve všem počínání a také jejího rozumového zdůvodnění, proto tradiční 
maxima zní: ,,Ničeho příliš!“  

Na konci 5. st. př. n. l. se také začíná hovořit o protikladu duše a těla ve fi loso-
fi ckém kontextu.  Od té doby je psýché pokládána za něco důležitějšího a vyššího než 
tělo. Objevuje se myšlenka, že duše musí tělu vládnout, že musí mít nad ním kontrolu. 
Tuto myšlenku bychom však marně hledali u hippokratovských autorů.

Platón (427-347 př. n. l.) již myšlenku o nadřazenosti duše nad tělem pokládal 
za samozřejmou, jak lze doložit v jeho Ústavě.  Sókrates v podání Platóna již tak pře-
mlouvá své spoluobčany, aby se více starali o svoji duši, než jenom o vlastní materiální 
zabezpečení. Filosofi e se v Platónově pojetí stává již psychoterapeutickou technikou 
analogickou k lékařství. Filosofi e začala být od této doby chápána jako metoda odlu-
čování duše od těla, proto začala být označována za  ,,umírání za živa“. 

Proč je Platónem původně lékařská či obecnější terapeutická tematika transfor-
mována výhradně do fi losofi ckých, resp. morálně-politických úvah, ve kterých jsou zlo 
a nespravedlnost chápány jako nemoci duše, se lze částečně domnívat také proto, že to 
bylo způsobeno častým výskytem špatných lékařů v jeho době, kdy lékařství bylo ještě 
všem lidem přístupným povoláním. Tehdejší špatné lékaře nestihl totiž jiný trest než 
opovržení. Nemálo lékařů se stávalo terčem veřejného posměchu pro svoji neschopnost 
nebo domýšlivost. I Platón měl o těchto pseudolékařích tak špatné mínění, že lékařství 
dokonce počítal k povoláním, která se pro čestné muže ani nehodí.

Katarze jako cesta vnitřní očisty
V celé antické fi losofi i se stal velmi rozšířenou kategorií termín katharsis (katar-

ze), který znamená očistění. Tento termín je značně mnohoznačným, neboť se týkal nábo-
ženství, fi losofi e i lékařství, prostě celého člověka. Aristotelés byl ale prvním, kdo tento 
termín začal používat v souvislosti s psychoterapií či psychologií umění. Očistná funkce 
umění byla v antice sice živá již dávno předtím, např. Hesiodos v díle Zrození bohů napsal, 
že hlas pěvce utišuje zjitřené duše. A také pýthagorovci prohlašovali, že umění očišťuje 
lidskou mysl od ničivých vášní, léčí nemoci a přispívá k celkové duševní pohodě.“20

Také již Platón ve svých dílech rozvíjel učení o katarzi, když pomocí umění 
chtěl očistit duši člověka od nevědění a mravních nedostatků. Základem jeho katarze 
bylo zbavení dokonalé ideje všeho ,,nečistého“, tělesného a smyslového. Čistota a krása 
je dávána do spojitosti s duší, která se zbavuje všeho smyslového a vše poznává jen 
v ,,čisté“ podobě. K tomu je nutné, aby se duše odpoutala od těla a co nejvíce přiblížila 
rozumu a nechala se jím zcela prostoupit. V dialogu Filébos spojuje Platón očistu s po-
jmem vytříbenosti, jasnosti, dokonalého zpracování. Soudí, že ctnosti, ale i všechny věci 
by měly být co nejdokonaleji propracovány, a tím se staly nejčistšími.

Ale teprve u Aristotela z Abdér (384-322) se katarzi dostalo nejvýznamnější 
úlohy v podobě uceleného učení. Katarze neboli očištění lidské duše soucitem, vcítě-
ním a prožitím strachu či obavy se stalo úkolem umění, a to především tragédie. Aris-
totelés ve svém spise Poetika zdůrazňuje, že umění a především tragédie má důležitý 
úkol – působit na vnímavého diváka tak, aby u něj vzbudilo citové pohnutí, směřující 
20 Srov. Buchtová, M. Pojetí krásy v antice.  Brno: CERM, 2000, ISBN: 80-7204-184-3
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k dobru, družící se s rozumem a  s ušlechtilostí, a tak léčící duševní napětí a starosti.
Katarze podle Aristotela je schopna léčit nemoci duše, které - jako nemoci těla-  

vznikají z porušení rovnováhy organismu, a to z přemíry či z nedostatku energie, z vy-
čerpání po jednostranné celodenní práci. Energii, kterou vložil do uměleckého díla jeho 
autor, totiž nezaniká, ale naopak produkuje další energii, jež je zdrojem emocionální síly 
a aktivity u lidí, jejichž duše vnímají krásné (esteticky libé) formy. Tato emocionální 
aktivita, především lítost a strach, působí na psychofyzickou soustavu člověka stejným 
způsobem jako uklidňující  a pročišťující léky. 

Aristotelés tvrdil, že dramatická díla a hudba jsou léky pro duši jen tehdy, obno-
vují-li a zachovávají-li rovnovážný stav duše i těla. (Odstraňují-li nedostatky či přebyt-
ky energie). Drama a hudba mají nenásilně uvést organismus do normálního (harmonic-
kého) stavu a porušený (nerovnovážný) stav dovést ke zlatému středu, k harmonii. Toto 
léčení pomocí katarze je vlastně léčením ,,homeopatickým“, kde lítost se léčí lítostí, 
strach strachem, šílenství šílenstvím apod. Ovšem např. lítost, která léčí, a lítost, jež má 
být léčena, nejsou identické. 

Vnímatel činorodé a umělecky zobrazené lítosti v určité tragédii se poddá jejímu 
působení, prožije si ji a postupně získá pocit obrození, očištění, radosti, jako by dostal 
hojivý lék. Nevytříbená emoce (např. nadměrná lítost) se přemění v dokonalou podsta-
tu. Aristotelés proto žádá po autorovi dobré tragédie vykreslení hlavní postavy tak, aby 
byla v mnohém podobná většině lidí. Divák se musí s hlavní postavou aspoň v něčem 
ztotožnit, cítit spřízněnost a možnou podobnost osudu, ale zároveň musí být hlavní po-
stava v mnohém chování a jednání lepší než samotný divák. 

 Děj dramatu bylo nutné zpracovávat tak, aby vzbudil správnou formu soucitu, 
strachu apod., aby umožnil divákovi rozumné uvažovaní, které by v něm podnítilo este-
tickou libost z děsivé, tragické podívané. Nad strachem, jež ničí člověka, jeho duševní 
klid, vyčerpává jeho energii musí zvítězit ,,rozumná“ (přiměřená) míra strachu. Bylo 
nutné, aby divák pochopil, čím se hrdinové děje provinili, proč upadli do neštěstí, a aby 
si to s nimi prožil tzv. nanečisto. Teprve poté divák získal duševní rovnováhu, došel 
určitého klidu. Autor musí umožnit divákovi odhalit příčiny tragických událostí a ne-
smyslný strach přeměnit v estetickou libost, umělecký zážitek.

Aristotelés se podobně zabýval i hudební katarzí. Vzhledem k tomu, že hudba 
má schopnost zčásti očišťovat duši od nejrůznějších vášní, rychle si duši podmanit svým 
rytmem a melodií, je tím podle Aristotela předurčena k tomu, aby byla i jedním z pro-
středků výchovy občanů. Mimo uklidnění a očištění duše přináší hudba ještě jeden druh 
libosti – rozumový akt. Hudba je činností vnitřně ,,dobrou“ a žádoucí. Vše, co je vnitřně 
,,dobré“, celistvé, má odpovídající formu i půvab, je podle Aristotela také rozumné.  

Umělecké dílo tak pomáhá otevřít v člověku jakýsi ,,ventil“, prostřednictvím 
kterého vylučuje ty emoce, jež se považují za ,,špatné“, jimž se chtějí lidé ve svém 
životě vyhnout. Po prožitku uměleckého díla se potom každý navrací do reality s méně 
vypjatými pocity.

Posledním významnějším fi losofem starověku, který se zabýval katarzí, byl 
v době helénistické Plótinos, který připomněl, že k vnitřnímu očištění člověka vedly již 
staré náboženské obřady a rituály.21

21 Srov. Buchtová, M. Pojetí krásy v antice.  Brno: CERM, 2000. ISBN: 80-7204-184-3
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Kalokagathie jako ideál krásného, zdravého a dobrého 
života

Dalším frekventovaným pojmem ve starořeckém myšlení, který měl význam 
pro terapii duše, byl termín  ,,kalokagathia“, složený ze dvou slov: ,,kalos“ (krásný) 
a  ,,agathos“ (dobrý). První výklady slova  ,,kalokagathie“ nacházíme v pramenech 
z okruhu tzv. sedmi mudrců a pýthagorovců. Např. Solónovi je připisován výrok: 
,,Zachovávej kalokagathii mravů věrněji než přísahu.“  Pro Sókrata (asi 469-399 
př. n. l.) je ,,kalokagathie“ podstatou všech ctností, všech dobrých skutků. Zastával 
názor, že kalokagathický může být pouze moudrý člověk. Ztotožňuje ,,kalokagathii“ 
s moudrostí. Naproti tomu Platón rozuměl ,,kalokagathii“ souměrnost duše a těla. Ka-
lokagathický člověk je ten, jenž zušlechtil nejen svůj smysl pro krásu, hudbu a umě-
ní, ale i tělo, člověk, který zároveň dokáže odhalovat všechny nedokonalosti života. 
Pro Aristotela je ,,kalokagathie“ ctností celku, výsledkem vzájemného prolnutí všech 
dílčích ctností. V jeho interpretaci je ,,kalokagathie“ stavem celistvosti duchovního 
života člověka.  

Starověcí Řekové tedy v ,,kalokagathii“ spatřovali harmonii duše a těla i ko-
nečný cíl každého lidského usilování o ,,dobro“. Krása pro ně byla neodmyslitelná od 
ctnosti. A každá ctnost byl pro ně také spjatá s bohatstvím, mocí, silou a zdravím. Typic-
kou zvláštností klasické ,,kalokagathie“ bylo, že byla chápána jako vrozená vlastnost, 
jako atribut příslušníků společensky privilegovaných vrstev, kteří mají urozený původ, 
dobrou výchovu a vzdělání. 

Na samém konci antické epochy, v období její krize, se objevil názor, že  ,,kalo-
kagathie“ je výsledkem náročné mravní přípravy přístupné v podstatě každému člověku. 
S takovým pojetím ,,kalokagathie“ se můžeme setkat u řeckého řečníka Isokrata. ,,Ka-
lokagathii“ pojímá výhradně v mravním slova smyslu jako výsledek vnitřních duchov-
ních snah člověka. Vyžaduje to však také zdrženlivý způsob života, odmítání přízem-
ních požitků (např. stoická askeze). Tato myšlenka se objevovala v projevech Klementa 
Alexandrijského: ,,Nikoli od přírody (fysis), ale jako výsledek učení (mathésis) vznikají 
krásní a dobří lidé.“22

Pojem ,,kalokagathie“ přetrval až do současnosti. Dnes se mu však většinou 
dává trochu jiný obsah. Možná je to vlivem Miroslava Tyrše, který v ,,kalokagathii“ 
spatřoval ideál humanistické výchovy, směřující k tělesné a duševní zdatnosti, resp. 
kráse.23

Harmonie jako jednota v rozmanitosti
V řeckém antickém uvažování hrál důležitou roli také pojem harmonie (har-

moniá – spojení, soulad, souzvuk, smlouva). Tento pojem vypovídal o pravidelnosti, 
celistvosti věcí a všech jsoucen, zároveň o jejich obsahu a významu. Antičtí myslitelé 
tento výraz používali k charakteristice nejrůznějších jevů v přírodě i ve společenském 
životě, kdy se jeho fi losofi cký smysl (estetický a etický) mísil s významy kosmologic-
kými i sociálními. Původní význam slova harmonie je ve smyslu spáry, kloubu svorce 
22 Viz Buchtová, M. Pojetí krásy v antice.  Brno: CERM, 2000, s. 17. ISBN: 80-7204-184-3
23 Tamtéž
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a klínu. Tento obsah má pojem harmonie ještě u Homéra v jeho Odyssee. Ale i on ho 
začal používat i ve významu: dohoda, mír, souhlas. 

Ve fi losofi i předsokratovských myslitelů byla harmonie pojímána zcela kos-
mologicky jako všeobecný princip, univerzální zákonitost. S prvním systematickým 
učením o harmonii se setkáváme u pythagorovců. Harmonie pro ně znamená sladění, 
sjednocení, jednotu složek v kosmologickém významu. Byla pro ně také čímsi pozitiv-
ním a krásným. Harmonie nebyla tedy vlastností jednotlivé věci, ale obecnou charakte-
ristikou světa jako kosmu. 

Slovo ,,kosmos“ v řečtině znamená pořádek, úpravu, ozdobu, svět, vesmír. Filo-
sofové iónské školy a později atomisté rozuměli tímto výrazem harmonicky uspořádaný 
svět, mající svou zákonitost a jevící se člověku proto krásným. Opakem slova kosmos 
je chaos neboli neuspořádaný prostor. Traduje se, že jako první nazval celý vesmír kos-
mem právě Pýthagoras. 

Pýthagoras a jeho žáci vycházeli z předpokladu, že celý vesmír je vybudován 
harmonicky. Tato harmonie panuje mezi nebeskými tělesy, která obíhají po vesmírných 
drahách, a éter rozkmitaný jejich pohybem vydává nejvelkolepější ze všech melodií. 
Lidské ucho však zachycuje tento nedostižný zpěv jako pouhé ticho. Pravidelný pohyb 
vesmírných těles vydává harmonický zvuk, jímž zní celý vesmír. Odtud ona známá 
teorie o ,,harmonii sfér“. 

V souvislosti s tím se objevuje i názor o harmonii duše. Také duše je určitou 
harmonií, souzvukem, založeným na jistém číselném poměru jako celý vesmír. Takový 
výklad duše vysvětluje zvláštní libost, kterou lidské duši poskytuje hudba. Podle zá-
sady podobné poznává podobné, také duše radostně reaguje na ty harmonické vibrace, 
které zasahují a rozechvívají spřízněné prvky ve sféře krouživých vesmírných těles. 
Souzvuk duše je tak možno přirovnat k harmonii strun lyry. Duše má také schopnost se 
působením hudby zdokonalovat. Hudba je totiž napodobením a nositelem božské me-
lodie, může duši naladit na onu věčnou harmonii, kterou má vlastně samotný hudebník 
snést z nebe na zem. /kolem hudby je vtisknout duši punc jejího božského původu. Proto 
Pýthagoras se svými žáky využíval hudby při léčení lidských chorob.

Hudba byla v Řecku vůbec chápána jako důležitý nástroj působení na člově-
ka. Pýthagoras se tedy stal zakladatelem muzikoterapie. Pýthagoras jako první zavedl 
výchovu pomocí hudby, určitých melodií a rytmů. Z toho se zrodilo léčení lidských 
mravů a vášní, které obnovuje harmonii duševních schopností, jaké měl původně zdravý 
člověk. Pýthagoras předepisoval tzv. hudební kúry, hudební naladění. Pomocí nich 
převracel náruživost duše, které se v člověku zrodily a projevily v nerozumné formě 
(např. hluboký žal, hněv, lítost, přehnaná žárlivost, strach, rozmazlenost aj.) a všechny 
lidské neduhy na ctnosti prostřednictvím vhodných melodií, jako by se jednalo o medi-
cínské léky. 

S myšlenkou o terapeutickém působení hudby na duši se můžeme setkat 
i v tzv. orfi ckých kultech. Jejich základní myšlenkou byla víra, že lidská duše je uvěz-
něná v těle za svoje předchozí viny. Duše se osvobodí jen tak, že se od hříchů očistí. 
K této očistě sloužila tzv. orfi cká mystéria, která využívala hudby a tance. 

Pýthagorovci se domnívali, že ze ,,špatné“, tj. nesouladné a neuspořádané směsi 
nemůže nikdy vzniknout nic celostního, harmonického tudíž krásného a zdravého. Proto 
to neustálé hledání harmonie ve všem lidském počínání. Sofi sté byli první, kteří začali 
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přemýšlet o harmonii (kráse) a správném přístupu k životu a světu jako o problému 
lidského vědomí.   

Harmonie přestává být problémem výlučně kosmologickým, stává se záležitos-
tí ryze lidskou, nikoliv již věcí ctnosti a morálky, ale záležitostí převážně hédonistickou 
a senzualistickou. U sofi stů se objevuje názor, že je třeba se držet jednotlivostí, jejich 
relativnosti a neusilovat o hledání obecnosti. Proti relativizujícím názorům sofi stů hlavně 
v oblasti lidské morálky začal vystupovat Sókrates. Začal vyzdvihovat harmonii duše jako 
krásu vnitřní, krásu etickou, užitečnou celku. Chápání harmonie po něm posunuje do spiri-
tuální oblasti jeho žák Platón. Vrací se k obecnému hledisku i v přístupu k harmonii.

Harmonie se stává výrazem přiměřenosti či uměřenosti a je také příjemná pro 
naše smysly. Harmonie je objektivní vlastností věcí a světa. Je odrazem vlastností jeho 
konstrukce ideálního světa, nacházejícího se mimo naši fyzikální realitu. Archetyp této 
svojí podstatou ideální harmonie tvoří základ krásy duchovní a mravnosti vůbec. Tako-
vá harmonie v sobě obsahuje krásu, pravdu i dobro zároveň, ve vzájemné provázanosti. 
Harmonie má svoji formu v morálních činech, v trvalosti měřítek a hodnot, v něčem 
stálém, neměnném, co nepodléhá času a rozkladu, nikoliv v beztvarosti, časovosti, oš-
klivosti a chaosu.24

K harmonii se blížíme v několika krocích. Prvním krokem je schopnost zo-
becnění věcí a jevů kolem nás. Druhý krok spočívá v přechodu od veškeré tělesnosti 
(materiálnosti) k duchovním hodnotám, např. ke kráse mravů a společenských zákonů, 
kráse poznatků a vědění. Třetí krok spočívá v přímém kontaktu s božskou harmonií, 
která dává smysl a krásu všem nižším stupňům skutečnosti. Zde se už jedná o jakýsi 
mystický obřad, spočívající v jakémsi mimosmyslovém zření, kde se dosahuje abso-
lutních hodnot, proto jej nelze popsat slovy, protože existuje mimo běžné lidské bytí a 
poznání. 

Také Aristotelés hledá harmonii v podobě vzájemného souladu duše a těla, 
v pojmu zvaném  ,,kalokagathia“. Bylo pro něj velmi důležité spojení krásy a zdraví. 
Harmonie je u něj chápána jako krása, krásno, tedy i jako jednota v rozmanitosti, jako 
krása celku.

V období stoicismu je harmonie (krása) opět spatřována v přírodě a ve vesmíru. 
Její podstata je v míře a proporci, v symetrii, v souladu názorů, jednání a ctností. Sto-
ikům je vlastní také myšlenka o všudypřítomnosti krásy ve světě. Podle nich není nic 
krásnějšího než svět, protože v něm panuje pořádek a harmonie. Svět je stvořen účelně 
a uspořádaně. Je proto bezchybný, dokonalý ve všech směrech, proto je i krásný. 

V helénismu, závěrečném období antiky, kde působí novoplatonismus, je har-
monie pojímána opět mytologicky a v návaznosti na Platóna v různých spekulativních 
konstrukcích.25

Kalobiotika neboli krásný život 
V období českého biedermeieru, osobitého způsobu života lidí v českých ze-

mích v době mezi Vídeňským kongresem a revolučním rokem 1848, se v habsburské 
monarchii objevuje mimořádně objevná studie: o ,,kalobiotice“, resp. jak krásně, har-
24 Srov. Buchtová, M. Pojetí krásy v antice.  Brno: CERM, 2000. ISBN: 80-7204-184-3
25 Tamtéž



21

monicky a správně žít v moderní době. Na jejím vzniku měl zásluhu především vídeň-
ský profesor anatomie Wilhelm Bronn, jenž ve svých pracích (např. Kalobiotik: Kunst 
schön zu leben, wissenschaftlich aufgefaßt, 1839) hlásal, že člověk by neměl žít pouze 
podle pravidel praktického rozumu, ale také podle principů krásy. Člověk by se tedy 
neměl snažit žít jen dlouho (zdravě), ale i krásně (hodnotně). 

Historickými příklady kalobiotiky v praxi u nás bylo: ,,středisko krásného žití 
Antonína Veitha, osvícenského majitele Liběchova, ve kterém se snoubilo umění, poli-
tika a věda, Češi a Němci, a také hřbitov v Albrechticích nad Vltavou, který díky faráři 
Cízovi nabyl podoby významného biedermeierovského výtvarného a literárního artefak-
tu (Cíza nechal na hřbitově zbudovat osmdesát kapliček zdobených malbami Františka 
Mikuleho a vlastními verši). Tyhle příklady lze chápat jako jisté naplnění ideálů kalobi-
otického způsobu života, v druhém případě dotaženého až za jeho nejzazší mez.26“

 Asi se někomu může zdát požadavek kalobiotiky nereálný, idealistický, roman-
tický atp. A možná je opravdu většina dnešních lidí orientována příliš pragmaticky. 
Možná je pro ně nejdůležitější jen to, co je spočítatelné, a to, o čem se mohou přesvědčit 
na vlastní oči, co mohou přímo ohmatat.

Cílem kalobiotiky je snaha po zkrásnění lidského života, umocnění fantazie a ro-
zumu ve vzájemné souhře a harmonii. Kalobiotika usiluje o to, jak si uspořádat život na 
základě zákonů krásy. Kalobiotik má před sebou dvě cesty: za 1) buď činí již existující 
krásu zřetelnou (pomáhá lidem otevírat oči – smysl pro krásu), anebo za 2) sám krásu 
přímo vytváří v rámci své přirozené kreativity, aniž by musel být nutně umělcem.

Na rozdíl od estetiky není hlavním předmětem kalobiotiky umění, ale skutečný 
život, resp. kvalita života. A právě o to jde. Kalobiotika totiž znamená autentické vidění 
a utváření krásy v nás i kdekoliv kolem nás. Kalobiotika také navazuje na fi losofi cké 
a kulturní tradice antiky, na její učení o harmonii, kalokagathii, katarzi aj., které se snaží 
rozvíjet v jiné době a trochu jinými prostředky. 
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PHILOSOPHICAL ASPECTS OF HEALTH

Abstract: The study discusses the beginnings of European medicine in ancient 
Greece. It examines the links between the development of philosophy and medicine. 
Medical mythology is present already in the cult of Asclepius. The theory combining 
medicine and philosophy may be traced to the Homeric epic Iliad. Later on, Ionic na-
tural philosophy becomes the basis of all known sciences, including medicine. The do-
ctrine of catharsis as a way of internal cleansing pervaded the entire ancient philosophy. 
Another frequent term in the old-Greek way of thinking was kalokagathia, an ideal of 
beautiful and healthy life. The idea of harmony, perceived to be a unity in diversity, 
played an important part as well. Some particularly insightful studies on kalobiotics ap-
peared during the Czech Biedermeier period, showing how to live correctly, beautifully 
and harmoniously. They could become a source of timeless inspiration for any refl ection 
on the quality of life.

Key words: antiquity, catharsis, harmony, kalokagathia, medicine, mythology, 
philosophy, quality of life
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví

ZDRAVIE A JEHO OCHRANA 
V PODMIENKACH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH 

ZARIADENÍ Z POHĽADU NORIEM 
SPRÁVNEHO PRÁVA

Ľubica DEMEKOVÁ

Abstrakt: Zdravie človeka ako spoločenská hodnota a jeho ochrana je predme-
tom záujmu viacerých právnych odvetví. Príspevok sa zameriava na správnoprávne 
aspekty tejto problematiky. Venuje sa zdraviu a jeho ochrane v špecifi ckom prostredí 
škôl, a to predovšetkým základných a stredných škôl a tiež vybraných školských za-
riadení. Túto problematiku približuje z pohľadu viacerých právnych predpisov spa-
dajúcich do tzv. osobitnej časti správneho práva hmotného. Objasňuje problematiku 
zdravia a jeho ochrany v podmienkach škôl a školských zariadení, a to aj v nadväz-
nosti na verejné zdravie, ochranu pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochranu 
nefajčiarov a s tým súvisiacu štruktúru a kompetencie orgánov verejnej správy pôso-
biacich v tejto oblasti. 

Kľúčové slová: zdravie, verejné zdravie, ochrana zdravia, školy, školské zaria-
denia, orgány verejnej správy, zmeny právnych predpisov

Úvod
Význam zdravia ako spoločenskej hodnoty chránenej právom potvrdzuje obsah 

viacerých právnych predpisov účinných v Slovenskej republike. Už v zmysle Ústavy 
Slovenskej republiky „Každý má právo na ochranu zdravia“.1 Ide o pochopenie účelu 
tohto práva, t. j. toho, že „zdravie predstavuje určitú spoločenskú hodnotu, ktorú treba 
chrániť s prihliadnutím na jej podstatu“.2 Treba si uvedomiť, že „predmetom úpravy čl. 
40 Ústavy je zdravie“, ktoré je špecifi cky späté s podstatou ľudskej bytosti.3 Zároveň 
platí, že „Medze tohto ústavného práva musia byť ustanovené zákonom, ak sa chce 
niekto domáhať tohto práva“.4 

1 čl. 40, prvá veta Ústavy SR. 
2  DRGONEC, J.: Základné práva a slobody podľa Ústavy Slovenskej republiky. Bratislava: Manz, 1999, s. 

201.
3  Porov. DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky-Komentár. Heuréka: Bratislava, 2007, s. 419.
4  ČIC, M a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1997, 

s. 207.
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Existuje tiež odborný názor, z ktorého vyplýva, že zákon, ktorý upravuje tieto 
konkrétne práva smerujúce ku ochrane zdravia, predstavuje „zákonnú záruku k realizá-
cii základných ľudských práv a slobôd... .5 Na tomto mieste je tiež potrebné upresniť, že 
ide o odborný názor majúci na mysli práva smerujúce ku ochrane zdravia, ktoré sa reali-
zujú v rámci oblasti pre ochranu zdravia typickej, t. j. v oblasti poskytovania zdravotnej 
starostlivosti, t. j. v ktorej ide predovšetkým o uplatňovanie práva na ochranu zdravia 
pacientov, ktoré sa v praxi realizuje cez inštitúty, ktoré patria k právu jedinca a pacienta, 
akými sú napr. informácie o stave zdravia a poučenie chorého, informácie o prognóze 
a spôsobe liečby a ich dôsledkoch a o udelení súhlasu k zásahom do telesnej integrity, 
ktoré sú „zdravotnícki pracovníci povinní rešpektovať“6. 

Zovšeobecňujúco možno tiež povedať, že „právo na ochranu zdravia sa v pod-
mienkach Slovenskej republiky uskutočňuje zdravotnou starostlivosťou podľa zák. č. 
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravot-
nej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov).“7 

Domnievam sa však, že taký istý princíp platí i v iných oblastiach spoločenských 
a právnych vzťahov, než je zdravotníctvo, upravovaných o. i. normami správneho práva, 
a to takých, v ktorých síce ide primárne o realizáciu ústavného práva na vzdelanie, no 
v ktorej sú zdravie a jeho ochrana tiež dôležité. Takouto oblasťou je jednoznačne oblasť 
školstva.

Z tohto pohľadu teda i právne predpisy upravujúce konkrétne práva, povinnos-
ti, opatrenia, inštitúty smerujúce ku ochrane zdravia detí, resp. žiakov v podmienkach 
základných, stredných škôl a školských zariadení sú tiež takouto zákonnou zárukou ku 
realizácii práva na ochranu zdravia ako jedného zo základných ľudských práv realizo-
vaného v uvedenom špecifi ckom prostredí škôl, no inak než prostredníctvom zdravotnej 
starostlivosti v zmysle zák. č. 576/2004 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.8 

Dieťa navštevujúce materskú školu, žiak základnej, resp. strednej školy či štu-
dent vysokej školy sú teda na jednej strane subjektom práva na ochranu zdravia zakot-
veného v čl. 40 Ústavy SR, keďže i oni spadajú pod formuláciu „každý“ v uvedenom 
článku ústavy, resp. keďže „predmetom ústavného práva na ochranu zdravia je zdravie 
jednotlivca, fyzickej osoby“9 a i oni sú jednotlivcami, fyzickými osobami, tak i ich zdra-
vie je predmetom tohto ústavného práva, t. j. sú subjektami konkrétnych práv tvoriacich 
obsah ústavného práva na ochranu zdravia zakotvených predovšetkým v § 11 ods. 8 zák. 
č. 576/2004 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.10 

Na druhej strane zdravie ako spoločenská hodnota v prípade fyzickej osoby 
v špecifi ckom postavení, ako napr. žiaka či študenta, si vyžaduje i špecifi cké spôsoby 
a prostriedky jeho ochrany a s tým súvisí i možné priznanie špecifi ckých práv, resp. 
uloženie špecifi ckých povinností jednak im, prípadne i ďalším fyzickým či právnic-
kým osobám pôsobiacim v podmienkach škôl a školských zariadení, a to za účelom 

 5  Porov. ZIMEK, J.: Právní problematika zásahů do tělesné integrity. In: Časopis pro právní vědu a praxi, 
(1995), č. 3, s. 124.

 6 Pozn. autora. Uvedený odborný názor je obsahom literatúry uvedenej pod pozn. č. 5.
 7 Porov.: BARANCOVÁ, H. a kol.: Medicínske právo. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2008, s. 29.
 8 Pozn. autora.
 9 Porov.: BARANCOVÁ, H. a kol.: Medicínske právo, s. 28.
10 Pozn. autora.
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ochrany zdravia žiakov, resp. študentov. Pôjde o práva a povinnosti zakotvené o. i. v ad-
ministratívno-právnych normách tvoriacich obsah práv. predpisov rôznej právnej sily, 
používaných v oblasti školstva. Môže ísť pri tom o práva a povinnosti preventívneho, 
kontrolného, represívneho či iného charakteru.11 

Cieľom tohto príspevku je teda zistiť, o aké konkrétne práva, povinnosti a s nimi 
súvisiace opatrenia v podmienkach škôl a školských zariadení, a to v zmysle akých 
právnych predpisov, resp. interných normatívnych aktov u uvedených subjektov ide. 
Vzhľadom na limity dané rozsahom tohto príspevku nepôjde však o komplexné a vše-
obsiahle zmapovanie problematiky, ale len o vybrané oblasti.12 

K pojmom zdravie, verejné zdravie. Teoretické východis-
ká pre zaoberanie sa ich ochranou v podmienkach škôl 
a školských zariadení z pohľadu práva

Predpokladom zaoberania sa právnymi aspektami ochrany zdravia, právami 
a povinnosťami súvisiacimi s ochranou zdravia v podmienkach škôl a školských zaria-
dení, je vysporiadanie sa zo základným pojmovým aparátom, t. j. tým, čo vôbec možno 
pod pojmom zdravie rozumieť. 

Pokiaľ ide o právne predpisy - pričom pre potreby problematiky rozoberanej 
v tomto príspevku, ide predovšetkým o predpisy v oblasti školstva, zdravotníctva vráta-
ne verejného zdravotníctva - je potrebné konštatovať, že defi nícia pojmu zdravie v nich 
absentuje. S defi níciami tohto pojmu sa stretávame skôr v oblasti odbornej literatúry 
a skôr z pohľadu iných vedných disciplín než práva.

Východiskovou defi níciou tohto pojmu je defi nícia podľa Svetovej zdravotníc-
kej organizácie, podľa ktorej zdravie je „stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej 
pohody, a nie len stav neprítomnosti choroby a slabosti“.

Právne predpisy v uvedených oblastiach tento pojem v rôznych obmenách, slov-
ných spojeniach a významoch používajú, i keď – ako už bolo uvedené – nedefi nujú ho. 
Jeho podstata sa dá len vyvodiť z toho, v akej súvislosti uvedené predpisy tento pojem 
používajú. Vo väčšine z nich je pojem zdravie používaný skôr v súvislosti s ochranou 
zdravia. Taktiež význam pojmu ochrana zdravia a konkrétne prostriedky jeho realizácie 
sa odlišujú v závislosti od toho, či ide o oblasť zdravotníctva, verejného zdravotníctva 
či školstva.13

V oblasti zdravotníctva sa tento pojem spomína a jeho význam sa dá vyvodiť 
predovšetkým v súvislosti s pojmom zdravotná starostlivosť. Som toho názoru, že v tej-
to súvislosti je pojem zdravie vnímaný skôr v spojitosti so zdravotným stavom, kvalitou 
a dĺžkou života jednotlivca, čo potvrdzujú napr. pojmy zdravotná starostlivosť či neod-
kladná zdravotná starostlivosť, ktoré bližšie vysvetľuje zák. č. 576/2004 Z. z. v znení 
nesk. práv. predpisov.14 Tento pojem sa v uvedenom právnom predpise tiež používa 
v spojení s objasnením pojmov, ktoré spadajú pod zdravotnú starostlivosť, akými sú 

11 Pozn. autora.
12 Pozn. autora.
13 Pozn. autora.
14 K tomu bližšie pozri § 2 ods. 1 a 3 zák. č. 576/2004 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov. 
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napr. prevencia (tu sa pojem zdravie používa v spojení s jeho zachovaním alebo navrá-
tením), diagnostika (tu v spojení s poruchou zdravia), liečba (v spojení s navrátením 
zdravia).15 Pri tzv. neodkladnej zdravotnej starostlivosti ide o súvislosť s vážnym ohro-
zením zdravia, atď. 

Taktiež v ďalších právnych predpisoch v oblasti zdravotníctva akými sú napr. 
zák. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pra-
covníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení nesk. práv. predpisov, zák. č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovni-
ach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení nesk. práv. predpisov, je výraz zdravie používaný skôr v spojení s výrazom 
ochrana zdravia.16

V zák. č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných 
kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení nesk. práv. predpisov je tento pojem používaný v spojení 
s regeneráciou zdravia.17 

V osobitnej skupine právnych predpisov v oblasti zdravotníctva, ktorými sú 
zák. č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zria-
ďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb (ďalej len zák. č. 219/1996 
Z. z. v znení nesk. práv. predpisov) a zák. č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. práv. predpisov (ďalej len zák. 
č. 377/2004 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov ), je pojem zdravie v súlade s podstatou 
a účelom uvedených právnych predpisov používaný skôr v nasledovných spojeniach: 
ujma na zdraví, porucha zdravia a pod., 18 resp. poškodzovanie zdravia, účinky na 
zdravie a pod.19 V zmysle zák. č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných 
látkach a prípravkoch v znení nesk. práv. predpisov sa o. i. napr. používa výraz riziko 
pre zdravie.20 V zmysle zák. č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve ide o ohrozenie zdravia 
ľudí.21 

Uvedené slovné spojenia naznačujú, že zdravie je vnímané z rôznych hľadísk 
a teda i podstata ochrany zdravia, t. j. to v čom spočíva, a tiež to, pred čím je potrebné 
zdravie chrániť, je v uvedených právnych predpisoch vnímaná rôzne. Pre všetky tieto 
právne predpisy však platí, že zdravie vnímajú ako spoločenskú hodnotu, hodnú ochra-
ny. Platí pre ne tiež to, že zdravie ako spoločenskú hodnotu viažu na fyzickú osobu, na 
jednotlivca.22

Oproti tomu zdravie však nemusí byť hodnotou viažucou sa len na jednotliv-
ca, pretože naše právne predpisy sa zaoberajú i tzv. verejným zdravím.23 Ide o zák. č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších práv. predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z. 
v znení neskorších práv. predpisov). Tento právny predpis vymedzuje verejné zdravie 
15 K tomu bližšie pozri § 2 ods. 7, 9 a 10 zák. č. 576/2004 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov. 
16 Pozn. autora.
17 K tomu bližšie pozri § 2 ods. 10 a 11 zák. č. 538/2005 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov. 
18 K tomu bližšie pozri § 5 ods. 2 a § 8 ods. 2 zák. č. 219/1996 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov. 
19 K tomu bližšie pozri § 4 ods. 6, § 3 ods. 2 zák. č. 377/2004 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov. 
20 K tomu bližšie pozri § 3 ods. 2 zák. č. 139/1998 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov. 
21 K tomu bližšie pozri § 20 ods. 1 zák. č. 131/2010 Z. z. 
22 Pozn. autora.
23 K tomu porov.: BARANCOVÁ, H. a kol.: Medicínske právo, s. 28.
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ako úroveň zdravia spoločnosti, ktorá zodpovedá úrovni poskytovanej zdravotnej sta-
rostlivosti, ochrany a podpory zdravia a ekonomickej úrovni spoločnosti.24

Existujú i iné obdobné defi nície verejného zdravia, podľa ktorých je toto chá-
pané ako „stav čo najvyššej úrovne zdravia a čo najmenších nerovností v zdraví 
danej spoločnosti, ktorý je možné dosiahnuť s prihliadnutím na sociálno-ekonomickú 
úroveň a úroveň zdravotnej starostlivosti danej spoločnosti.“25 

Uvedenému chápaniu verejného zdravia zodpovedá i vnímanie tzv. verejné-
ho zdravotníctva ako systému zameraného na ochranu, podporu a rozvoj verejného 
zdravia.26

Obdobne podľa tzv. Achensonovej komisie pre otázky budúceho rozvoja ve-
rejného zdravotníctva je defi nícia verejného zdravotníctva nasledovná: ide o „vedu 
a umenie predchádzať chorobám, predlžovať život a posilňovať zdravie prostredníc-
tvom organizovaného úsilia spoločnosti“. Je to „veda a umenie zlepšovať zdravie 
komunity pomocou zdravotnej výchovy, podpory zdravia, výskumu a stratégií pre-
vencie ochorení“.27 

Pokiaľ ide o pojem zdravie, v uvedených defi níciách verejného zdravia
a verejného zdravotníctva sa tento síce používa, no tiež nevysvetľuje. Tento pojem 
sa používa tiež v súvislosti s tzv. determinantmi zdravia, ako faktormi určujúcimi 
zdravie, ktorými v zmysle uvedeného práv. predpisu sú „životné prostredie, pracov-
né prostredie, genetické faktory, zdravotná starostlivosť, ochrana a podpora zdravia
a spôsob života.“28 

V zmysle tohto práv. predpisu a teda problematiky verejného zdravotníctva 
ide teda o zdravie v zmysle verejné zdravie, t. j. o takú spoločenskú hodnotu chrá-
nenú právom, ktorá sa viaže na spoločnosť, komunitu, verejnosť.29 

Na základe rozobratého je potrebné uvažovanie týkajúce sa toho, či a v akých 
súvislostiach sa stretávame so zdravím ako spoločenskou hodnotou hodnou ochrany 
v podmienkach škôl – základných a stredných a  školských zariadení, rozšíriť, teda 
neorientovať ho len na zdravie ako hodnotu viažucu sa na jednotlivca - ako už bolo 
na inom mieste tohto príspevku naznačené – ale aj na zdravie ako verejné zdravie, 
t. j. hodnotu viažucu sa na spoločnosť, ktorej okruh je však vymedzený prostredím 
uvedených škôl a školských zariadení. Ako už tiež bolo na inom mieste tohto prí-
spevku naznačené, teda zistiť – o aké konkrétne práva, povinnosti a s nimi súvisiace 
opatrenia vrátane kompetencií orgánov verejnej správy, ktoré tu pôsobia - v podmi-
enkach škôl a školských zariadení, a to v zmysle akých právnych predpisov - nie len 
za účelom ochrany zdravia ale aj verejného zdravia - ide.30 

24 § 2 ods. 1 písm. b) zák. č. 355/2007 Z. z.. 
25  Koncepcia verejného zdravotníctva-návrh. [online]. [cit. 20. 9. 2011]. Dostupné na: <https://It.justice.

sk/(S(s4zcnk55xdcube451agd0dvk))/Attachmentvlastnymat.rtf?instEID=1661&docEID=14475&matED-
=543&langEID=1&tStamp=20081016142647763> 

26 § 2 ods. 1 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z.. 
27  ROVNÝ, I.: Verejné zdravotníctvo. Bratislava : Herba, spol. s r. o., vydavateľstvo zdravotníckej literatúry, 

2009, s. 11.
28 § 2 ods. 1 písm. c) zák. č. 355/2007 Z. z.. 
29 Pozn. autora.
30 Pozn. autora.
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Prostriedky na ochranu zdravia žiakov základných, stred-
ných škôl a v podmienkach školských zariadení v zmysle 
vybraných právnych predpisov

Kľúčovým právnym predpisom upravujúcim problematiku o. i. základných, 
stredných škôl a školských zariadení je v súčasnosti relatívne novoprijatý zákon, a to 
zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení nesk. práv. pred-
pisov (ďalej len zák. č. 245/2008 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov).31 Tento právny 
predpis priniesol viacero významných zmien, išlo doslova o zmenu fi lozofi e v organizá-
cii a činnosti týchto škôl a zariadení. Týmto práv. predpisom je preto nevyhnutné sa za-
oberať v súvislosti s jeho koncepciou zdravia, resp. verejného zdravia a ich ochrany. 32 

Po preskúmaní obsahu tohto práv. predpisu možno konštatovať, že mnoho pra-
vidiel v ňom obsiahnutých má skôr povahu princípov, zásad morálneho charakteru 
a v rámci toho napr. prevenčného charakteru. Tieto sú obsiahnuté v časti predpisu za-
oberajúcej sa tzv. vzdelávacími a výchovnými štandardami a s tým súvisiacimi cieľmi 
vzdelávania a výchovy. Je to dané podstatou tohto práv. predpisu zdôrazňujúceho potre-
bu a význam výchovy a vzdelávania ako takých. Týka sa to i zdravia detí, resp. žiakov 
a jeho ochrany.33 

Konkrétne už v rámci objasňovania základných pojmov, akým je o. i. výchova, 
tento zákon hovorí, že na účely tohto zákona sa výchovou rozumie „komplexný proces 
učenia a socializácie zameraný na dieťa alebo žiaka s cieľom rozvíjať jeho osobnosť 
po stránke telesnej a duševnej“.34 Ak teda zdravie podľa už spomenutej defi nície WHO 
vnímame o. i. ako „stav kompletnej fyzickej a duševnej pohody“, tak potom i výchova 
dieťaťa, resp. žiaka ako proces podľa tohto práv. predpisu má smerovať ku rozvoju jeho 
zdravia.35 

Ďalej napr. pokiaľ ide o ciele výchovy a vzdelávania, týmto je o. i. umožniť die-
ťaťu alebo žiakovi „...chrániť svoje zdravie vrátane zdravej výživy...“. 

Konkrétnymi prostriedkami realizácie týchto princípov smerujúcich ku ochrane 
zdravia detí a žiakov sú v podmienkach škôl jednak tzv. štátny vzdelávací program 
a s ním súvisiaci tzv. školský vzdelávací program, jednak v podmienkach školských 
zariadení tzv. výchovný program.36 

Sú nimi preto, lebo v zmysle uvedeného práv. predpisu napr. štátne vzdelávacie 
programy o. i. obsahujú konkrétne ciele výchovy a vzdelávania, ktoré sú v súlade s § 4 
tohto práv. predpisu,37 t. j. aj v súlade cieľom výchovy a vzdelávania vysvetleným vyš-
šie, t. j. smerujúcim ku ochrane zdravia detí a žiakov.38 

V nadväznosti na to i školské vzdelávacie programy majú obsahovať o. i. vymed-
31  Týmto práv. predpisom bol zrušený dovtedy účinný zák. č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných 

škôl (školský zákon) v znení nesk. práv. predpisov a tiež zák. č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach 
v znení nesk. práv. predpisov.

32 Pozn. autora.
33 Pozn. autora.
34 K tomu porov.: § 2 písm. f) zák. č. 245/2008 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov. 
35 Pozn. autora.
36 Pozn. autora.
37 K tomu porov.: § 6 ods. 4 písm. b) zák. č. 245/2008 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov. 
38 Pozn. autora.
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zenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania39 a keďže školský vzdelávací 
program musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania 
podľa tohto zákona a s príslušným štátnym vzdelávacím programom,40 som toho názoru, 
že tak i jeho ciele a poslania výchovy a vzdelávania sa majú dotýkať ochrany zdravia 
detí a žiakov.41 

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy sa týka i výchovného progra-
mu ako základného dokumentu školského zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje vý-
chovno-vzdelávacia činnosť v školských zariadeniach.42 Som toho názoru, že v praxi 
to má vyzerať tak, aby školy do svojich školských vzdelávacích programov zaradili 
napr. predmety s tematikou ochrany zdravia detí a žiakov, resp. aby existujúce predmety 
o takúto tematiku doplnili.43

 Ku prevenčným prostriedkom neprávneho charakteru smerujúcim ku ochrane 
zdravia, patrí tiež napr. činnosť tzv. psychologického poradenstva, ktorá je poskytovaná 
v tzv. školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, smerujúca ku roz-
víjaniu zdravého osobnostného rozvoja a psychického zdravia nie len detí ale aj ich zák. 
zástupcov a pedagogických zamestnancov.44 

Ďalším takýmto prostriedkom je tiež škola v prírode ako jedno zo školských úče-
lových zariadení tvoriacich sústavu školských zariadení, konkrétne ako účelové zariade-
nie, ktorého poslaním je umožniť deťom a žiakom posilňovať zdravie a fyzickú zdatnosť 
bez prerušenia výchovy a vzdelávania v zdravotne priaznivom prostredí.45 Do oblasti 
pravidiel uvedených v tomto práv. predpise skôr preventívneho charakteru, i keď tieto už 
nemajú povahu len akýchsi princípov, ktoré by v prípade ich nedodržania, nebolo možné 
postihnúť právne, ale naopak, patrí povinnosť spočívajúca v určení, stanovení podmie-
nok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní.46 

Týka sa to jednak štátnych vzdelávacích programov, ktoré ich musia obsaho-
vať,47 školských vzdelávacích programov48 i výchovných programov.49 

Obzvlášť sa táto požiadavka zdôrazňuje v prípade jednej z tzv. foriem osobitného 
spôsobu plnenia školskej dochádzky, čo je jedna zo zmien zavedených novým školským 
zákonom a ktorou je o. i. tzv. individuálne vzdelávanie.50 Konkrétne ide o to, že žiadosť 
o povolenie individuálneho vzdelávania - keďže individuálne vzdelávanie je potrebné 
povoliť a rozhoduje o tom riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý (ide o tzv. kmeňovú 
školu), na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maloletého žiaka alebo na 
základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka – musí o. i. obsahovať popis podmienok 
ochrany zdravia individuálne vzdelávaného žiaka.51 Nedodržanie povinnosti určenia 
podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní a ich 
39 K tomu porov.: § 7 ods. 4 písm. b) zák. č. 245/2008 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov. 
40 K tomu porov.: § 7 ods. 3 zák. č. 245/2008 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
41 Pozn. autora.
42 K tomu porov.: § 8 ods. 1 a ods. 4 písm. b) zák. č. 245/2008 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
43 Pozn. autora.
44 K tomu porov.: § 135 ods. 2 zák. č. 245/2008 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
45 K tomu porov.: § 138 ods. 1 zák. č. 245/2008 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
46 Pozn. autora.
47 K tomu porov.: § 6 ods. 4 písm. o) zák. č. 245/2008 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
48 K tomu porov.: § 7 ods. 4 písm. l) zák. č. 245/2008 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
49 K tomu porov.: § 8 ods. 4 písm. i) zák. č. 245/2008 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
50 Pozn. autora.
51 K tomu porov.: § 24 ods. 1 a 5 písm. e) zák. č. 245/2008 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
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realizácie je postihnuteľné právne tým spôsobom, že ak zákonný zástupca žiaka neplní 
podmienky individuálneho vzdelávania podľa tohto zákona, t. j. vrátane určenia a dodr-
žiavania podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdeláva-
ní, povolenie individuálneho vzdelávania žiaka riaditeľ školy zruší.52

Zaujímavou podmienkou výchovy a vzdelávania v školách a školských zariade-
niach smerujúcich k ochrane zdravia žiakov je taká, ktorá v podstate o. i. zakazuje predaj 
výrobkov ohrozujúcich zdravie a ktorá tiež zakazuje reklamu o. i. takýchto výrobkov.53 

Ku právom stanoveným pravidlám správania sa zo strany dieťaťa alebo žiaka, 
konkrétne ku povinnostiam uloženým týmto práv. predpisom tiež skôr preventívneho 
charakteru, ktoré je v prípade ich nedodržania možné postihnúť predovšetkým v rámci 
tzv. disciplinárnej zodpovednosti,54 patrí i jeho povinnosť o. i. konať tak, aby neohrozo-
val svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujú-
cich sa na výchove a vzdelávaní.55 

Vzhľadom na iné ustanovenie tohto práv. predpisu - podľa ktorého riaditeľ 
školy alebo školského zariadenia po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy
a v pedagogickej rade vydá, t. j. musí vydať školský poriadok , ktorý o. i. upravuje 
podrobnosti o výkone práv a povinností detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v ško-
le alebo v školskom zariadení56 - s najväčšou pravdepodobnosťou už samotný výkon 
tejto povinnosti detí a žiakov bude konkretizovaný práve v školskom poriadku ako 
jednom z tzv. vnútorných predpisov školy.57 V súvislosti s tým, keďže jednou z povin-
ností dieťaťa alebo žiaka stanovených týmto práv. predpisom je i dodržiavať školský 
poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,58 jeho 
povinnosťou bude dodržiavať i tú časť školského poriadku, ktorá mu stanovuje spo-
mínanú prevenčnú povinnosť v oblasti ochrany jeho zdravia konať spôsobom, ktorý 
je vymedzený vyššie.59 

V prípade porušenia tejto povinnosti určenej mu uvedeným vnútorným pred-
pisom školy, nasleduje prípadná zodpovednosť žiaka či dieťaťa, a to disciplinárneho 
charakteru.60 

Pokiaľ ide o konkrétnu podobu sankcie za porušenie uvedenej povinnosti, t. j. 
ak žiak konkrétne nebude konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, t. 
j. naopak takýmto nedovoleným spôsobom konať bude, pričom táto povinnosť bude 
stanovená v školskom poriadku,61 t. j. ak sa previní proti školskému poriadku, v zmysle 
tohto práv. predpisu mu bude možné uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho 
učiteľa, majstra odbornej výchovy, vedúceho strediska praktického vyučovania, ďalej 
pokarhanie od riaditeľa, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie, 62 pričom v zmysle 
tohto práv. predpisu ide o tzv. opatrenia vo výchove. 

52 K tomu porov.: § 24 ods. 11 písm. d) zák. č. 245/2008 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
53 K tomu porov.: § 151 ods. 3 zák. č. 245/2008 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
54 Pozn. autora.
55 K tomu porov.: § 144 ods. 4 písm. f) zák. č. 245/2008 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
56 K tomu porov.: § 153 ods. 1 písm. b) zák. č. 245/2008 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
57 Pozn. autora.
58 K tomu porov.: § 144 ods. 4 písm. b) zák. č. 245/2008 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
59 Pozn. autora. 
60 Pozn. autora. 
61 Pozn. autora.
62 K tomu porov.: § 58 ods. 2 zák. č. 245/2008 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
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V prípade, ak žiak poruší povinnosť konať tak, aby neohrozoval zdravie a bez-
pečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, a to svojim správa-
ním a agresivitou, pričom z uvedeného práv. predpisu nevyplýva, že by táto povinnosť 
musela byť stanovená v školskom poriadku, bude mu možné uložiť tzv. ochranné opa-
trenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, alebo umiestnenie 
žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. 

Tieto druhy ochranných opatrení bude v zmysle tohto práv. predpisu mož-
né uložiť i v prípade, ak žiak svojím správaním a agresivitou tiež narúša výchovu
a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje vzdelávanie ostatným účastníkom výchovy
a vzdelávania. Účelom uloženia tohto ochranného opatrenia je upokojenie žiaka, pričom 
o dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského 
zariadenia písomný záznam. 63

V rámci prevenčných povinností postihnuteľných právne, ktoré sa týkajú pre-
dovšetkým škôl a školských zariadení a v rámci nich zákonných zástupcov žiakov a pe-
dagogických zamestnancov, je týmto práv. predpisom pri činnostiach priamo súvisia-
cich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb stanovená povinnosť súvisiaca 
so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov, a to viesť evidenciu školských 
úrazov detí a žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri 
činnostiach organizovaných školou a pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam
o školskom úraze.64

Z dôvodu komplexnosti informácie treba za účelom priblíženia pravidiel, opa-
trení, smerujúcich ku ochrane zdravia jednotlivca v pozícii dieťaťa a hlavne žiaka zá-
kladnej či strednej školy, ktoré sú tiež prevenčného charakteru a ktoré nemajú právnu 
povahu, uviesť, že tieto sú obsiahnuté i v iných právnych predpisoch, než v zák. č. 
245/2008 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.65 

Ide konkrétne o prostriedky smerujúce ku ochrane ich zdravia v zmysle jeho 
upevňovania spočívajúce v podpore športu. Za tieto prostriedky možno považovať napr. 
uskutočňovanie rozvojových projektov a programov a organizovanie a fi nancovanie 
školských športových súťaží na celoštátnej a regionálnej úrovni. Táto úloha v zmysle 
zák. č. 300/2005 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení nesk. práv. predpisov (ďalej len zák. č. 300/2005 Z. z. v znení nesk. 
práv. predpisov) v súčasnosti prislúcha Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky.66

Prostriedkom na ochranu zdravia u tejto skupiny osôb neprávneho charakteru 
je v zmysle zák. č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení nesk. práv. predpisov (ďalej len zák. č. 288/1997 
Z. z. v znení nesk. práv. predpisov) i starostlivosť o telesnú kultúru v rámci základ-
ných a stredných škôl.67 V tejto oblasti plnia konkrétne úlohy zasa obce a samospráv-
ne kraje, a to v rámci škôl, vo vzťahu ku ktorým pôsobia ako ich zriaďovatelia. Ide 
napr. o podporu výstavby a prevádzkovanie športových zariadení v školách, o rozvíja-
63 K tomu porov.: § 58 ods. 3 a 4 zák. č. 245/2008 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
64 K tomu porov.: § 152 písm. c) a e) zák. č. 245/2008 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
65 Pozn. autora.
66  K tomu porov.: § 15 ods. 1 a 2 zák. č. 300/2005 Z. z. o organizácii a podpore športu v znení nesk. práv. 

predpisov.
67 Pozn. autora.
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nie a starostlivosť o telesnú kultúru v školách, o podporovanie školských športových 
súťaží.68 

Vzhľadom na všeobecne známy fakt toho, že ochrana zdravia jednotlivcov
v rámci uvedenej skupiny osôb spočíva i v ich vhodnej výžive,69 je potrebné spomenúť 
i ďalšie právne predpisy, ktoré upravujú prostriedky na ochranu zdravia neprávneho 
charakteru spočívajúce jednak v podpore spotreby mlieka a mliečnych výrobkov o. i. 
pre žiakov na základných a stredných školách a tiež v podpore spotreby ovocia a zeleni-
ny u jednotlivcov v rámci tejto skupiny osôb. Konkrétny spôsob tejto podpory spočíva-
júci v poskytovaní fi nančných prostriedkov a podstatu činnosti tzv. Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry v tejto oblasti upravuje nariadenie vlády č. 339/2008 Z. z. o posky-
tovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských 
školách a pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení 
nesk. práv. predpisov a nariadenie vlády č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na 
podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v zá-
kladných školách v znení nesk. práv. predpisov.70 

Prostriedky na ochranu zdravia žiakov základných 
a stredných škôl pred zneužívaním alkoholických nápojov 
a pred fajčením v zmysle vybraných právnych predpisov

Osobitnou oblasťou v rámci ochrany zdravia jednotlivca v pozícii žiaka základ-
nej či strednej školy je ochrana jeho zdravia pred zneužívaním alkoholických nápojov 
a pred fajčením.71 

Pokiaľ ide o prvú spomínanú oblasť, táto je upravená predovšetkým zák. č. 
219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a pre-
vádzke protialkoholických záchytných izieb v znení nesk. práv. predpisov (ďalej len 
zák. č. 219/1996 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov). Určité povinnosti v súvislosti s do-
držiavaním uvedeného práv. predpisu v špecifi ckom prostredí škôl a školských zariadení 
vyplývajú však i zo zák. č. zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. práv. predpisov 
(ďalej len zák. č. zák. č. 596/2003 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov).

Zák. č. 219/1996 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov za účelom ochrany zdravia 
jednotlivcov pred zneužívaním alkoholických nápojov stanovuje zákaz určitých činnos-
tí, ktoré majú povahu tzv. ochranného opatrenia. Tento zákaz sa však v zmysle tohto 
práv. predpisu nevzťahuje výslovne na žiakov základných a stredných škôl, ale na osoby 
mladšie ako 18 rokov. Vzhľadom však na to, že do tejto kategórie z titulu veku spadajú 
i žiaci základných a stredných škôl, uvedené zákazy určitých činností sa teda týkajú
i jednotlivcov v rámci tejto špecifi ckej skupiny osôb. 72 

V prípade osôb mladších ako 18 rokov ide napr. o zákaz predávania alebo podá-
68  K tomu porov.: § 6 písm. c) a d) a § 7 písm. c) a d) zák. č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre v znení nesk. 

práv. predpisov.
69 Pozn. autora.
70 Pozn. autora. K podrobnostiam pozri bližšie obsah uvedených nariadení vlády.
71 Pozn. autora.
72 Pozn. autora.
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vania alkoholických nápojov alebo iného umožňovania ich požívania všeobecne a tiež 
na verejných kultúrnych podujatiach určených pre tieto osoby.73 

Dôležitou zmenou smerom ku zvýšeniu ochrany osôb mladších ako 18 rokov veku, 
a teda i žiakov základných a stredných škôl zavedenou novelou tohto práv. predpisu, a to 
zák. č. 214/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 219/1996 Z. z. v znení nesk. práv. 
predpisov, je tá, podľa ktorej týmto osobám okrem zákonom stanoveného zákazu požívania 
alkoholických nápojov alebo iných návykových látok všeobecne, pribudla zákonom stano-
vená povinnosť, t. j. ochranné opatrenie spočívajúce v stanovenej povinnosti, tentokrát nie 
nekonať to, čo zákon zakazuje, ale naopak konať spôsobom, ktorý zákon prikazuje.74 Ide 
konkrétne o ich povinnosť podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému 
vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok.75

Touto novelou bolo zavedené i ďalšie ochranné opatrenie, viažuce sa však špeci-
fi cky len na maloleté osoby - ale nie vo veku až do 18, ale len do 15 rokov, spočívajúce 
v zákaze zdržiavania sa bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na 
verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.76 

V prípade porušenia uvedených zákonom stanovených povinností konať alebo 
naopak nekonať zákonom stanoveným spôsobom, nastupuje týmto práv. predpisom sta-
novená nová povinnosť, a to v rámci zodpovednosti za uvedené protiprávne konania 
spočívajúca v povinnosti zaplatiť pokutu, resp. v podobe inej sankcie.77 

Pokiaľ ide o uloženie pokuty, túto je možné uložiť jednak právnickej osobe, jed-
nak fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz, obmedzenie alebo 
povinnosť spočívajúcu o. i. v zákaze predávania alebo podávania alkoholických nápo-
jov alebo iného umožňovania ich požívania osobám mladším ako 18 rokov a tiež na 
verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov.78 

Možno ju uložiť aj zákonnému zástupcovi maloletého, a to v prípade maloletej 
osoby do 15 rokov a mladistvej do 18 rokov, ktorá poruší zákaz požívania alkoholických 
nápojov alebo iných návykových látok a povinnosť podrobiť sa orientačnej dychovej 
skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných ale-
bo psychotropných látok a tiež v prípade maloletej osoby do 15 rokov, ktorá poruší zá-
kaz zdržiavania sa bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne 
prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.79

Iným druhom sankcie než pokuta je pokarhanie, ktoré je v zmysle tohto práv. 
predpisu možné uložiť mladistvej osobe do 18 rokov, a to v prípade, keď poruší zákaz 
požívania alkoholických nápojov alebo iných návykových látok a povinnosť podrobiť 
sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom 
na zistenie omamných alebo psychotropných látok. V odôvodnených prípadoch je jej 
možné uložiť aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa 
podávajú alkoholické nápoje.80

73 K tomu porov.: § 2 ods. 1 písm. a) bod 1 a 5 zák. č. 219/1996 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
74 Pozn. autora.
75 K tomu porov.: § 2 ods. 2 zák. č. 219/1996 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
76 K tomu porov.: § 2 ods. 3 zák. č. 219/1996 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
77 Pozn. autora.
78 K tomu porov.: § 12 ods. 1 zák. č. 219/1996 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
79 K tomu porov.: § 12 ods. 2 zák. č. 219/1996 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
80 K tomu porov.: § 12 ods. 3 zák. č. 219/1996 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov
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V prípade uloženia pokuty ako druhu sankcie za protiprávne konania uvedené 
vyššie, túto ukladá obec, pre ktorú pokuta predstavuje príjem.81 

Pokiaľ ide o požitie alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou 
maloletou do 15 rokov a mladistvou do 18 rokov, ale v priestoroch základnej či strednej 
školy, t. j. vzťahuje sa to o. i. i na žiaka takejto školy, bol touto novelou doplnený i zák. č. 
596/2003 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov, ktorý stanovuje o. i. riaditeľom základných 
a stredných škôl konkrétne povinnosti v tejto oblasti, a to o novú povinnosť - uloženú 
riaditeľovi a ostatným, konkrétne vedúcim pedagogickým zamestnancom - požitie také-
hoto nápoja alebo látky oznámiť obci.82 Dôvodom na zavedenie takejto novej povinnosti 
pre uvedené osoby je práve to, že pokuty nemôžu uložiť uvedené osoby, ale len obec.83 

Pokiaľ ide ochranu zdravia jednotlivca v pozícii žiaka základnej či strednej ško-
ly v druhej načrtnutej oblasti, a to ochrany jeho zdravia pred fajčením, tu je potrebné 
vychádzať zo zák. č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení nesk. práv. predpisov 
(ďalej len zák. č. 377/2004 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov).84

S cieľom ochrany zdravia jednotlivca pred vznikom závislosti od nikotínu ako 
návykovej a škodlivej zložky nachádzajúcej sa v tabaku a v tabakových výrobkoch, pred 
škodlivými účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi používania tabakových výrobkov, 
ktoré poškodzujú zdravie fajčiarov a nefajčiarov bezprostredne vystavených účinkom 
fajčenia a jeho ochrany pred výrobkami, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú ta-
bak,85 uvedený právny predpis vymedzuje konkrétne činnosti, ktoré sú v zmysle tohto 
práv. predpisu zakázané, a to na jednej strane o. i. v záujme cielenej ochrany zdravia 
žiakov základných a stredných škôl a tiež v rámci školských zariadení a na strane druhej 
v rámci ich ochrany, ale nie ako výslovnej cieľovej skupiny, ale ich ochrany v rámci 
skupiny osôb mladších ako 18 rokov.86 

Uvedená ochrana teda spočíva v zákaze dvoch skupín činností. Konkrétne tento 
právny predpis zakazuje predaj tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na 
fajčenie a neobsahujú tabak, a v rámci druhého okruhu činností, ktoré sú zakázané, 
výslovne zakazuje fajčiť. Oba druhy zakázaných činností sa o. i. vzťahujú i na základ-
né školy, stredné školy a školské zariadenia.87 Z uvedeného možno vyvodiť, že - keď-
že vzhľadom na uvedené miesto, resp. inštitúcie, na ktoré sa tieto zákazy vzťahujú, 
keďže tento práv. predpis výslovne uvádza, že prvá činnosť sa zakazuje v predškol-
ských zariadeniach a na detských ihriskách, v základných školách, v stredných školách
a v školských zariadeniach, na vysokých školách, v študentských domovoch a druhá 
činnosť okrem takto vymedzených ustanovizní i v priestoroch detských ihrísk - osoba-
mi, o ochranu zdravia ktorých v tomto prípade ide, sú o. i. jednoznačne i žiaci týchto 
škôl a zariadení.88 

 Pokiaľ ide o zákaz predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené 
na fajčenie a ktoré neobsahujú tabak, tento nie je v uvedenom právnom predpise vy-
81 K tomu porov.: § 12 ods. 6 zák. č. 219/1996 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov
82 K tomu porov.: § 5 ods. 10 zák. č. 245/2008 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
83 Pozn. autora.
84 Pozn. autora.
85 K tomu porov.: § 1 písm. a) a b) zák. č. 377/2004 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
86 Pozn. autora. K tomu pozri bližšie § 6 a § 7 zák. č. 377/2004 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov. 
87  K tomu porov.: § 6 ods. 1 písm. c) a § 7 ods. 1 písm. c) zák. č. 377/2004 Z. z. v znení nesk. práv. predpi-

sov.
88 Pozn. autora.
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medzený len územnou pôsobnosťou vzťahujúcou sa na prostredie o. i. škôl a školských 
zariadení, z čoho vyplýva, že skupinou osôb, ktorá má byť chránená pred vznikom
závislosti od nikotínu ako návykovej a škodlivej zložky nachádzajúcej sa v tabaku
a v tabakových výrobkoch, sú žiaci týchto škôl a zariadení, ale pôsobnosť tejto uvedenej 
protiprávnej činnosti, ktorá je týmto práv. predpisom zakázaná, je vymedzená aj osob-
ne, a to osobami v rámci určitej vekovej hranice, konkrétne osobami mladšími ako 18 
rokov.89 

Keďže do tejto vekovej kategórie v zásade spadajú i žiaci týchto škôl a zariade-
ní, znamená to, že i týmto žiakom ako osobám mladším ako 18 rokov je predaj týchto 
výrobkov zakázaný, t. j. že títo žiaci v rámci uvedenej vekovej hranice sú pred danou 
protiprávnou činnosťou chránení i mimo prostredia základných a stredných škôl a škol-
ských zariadení. Domnievam sa, že práve z dôvodu zvýšenej ochrany osôb mladších 
ako 18 rokov veku tento práv. predpis výslovne stanovil každému, kto predáva tabakové 
výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, povinnosť odoprieť 
ich predaj takejto osobe.90 

 Špecifi ckým prostredím, v ktorom je uvedený predaj zakázaný, je podľa tohto 
práv. predpisu i predajňa potravín okrem predajní, ktoré majú na predaj tabakových vý-
robkov vyčlenený samostatný priestor alebo stojan a tiež predajňa s tovarom určeným 
pre deti.91

Rozšíreným výkladom možno i v tomto prípade dospieť k záveru, že toto sú 
priestory, ktoré môžu predstavovať potencionálne nebezpečenstvo i pre zdravie žiakov 
škôl a školských zariadení.92

Konania, ktoré tento práv. predpis zakazuje, zároveň napĺňajú znaky skutkových 
podstát priestupkov, za ktoré je podľa tohto práv. predpisu možné uložiť pokutu. Orgán-
mi, ktoré uvedené protiprávne konania ako priestupky prejednávajú, sú v zmysle tohto 
práv. predpisu tzv. orgány verejného zdravotníctva.93 

Náčrt prostriedkov ochrany verejného zdravia v podmien-
kach základných, stredných škôl a školských zariadení 

V časti dva tohto príspevku je naznačené, že pokiaľ uvažujeme o prostriedkoch 
na ochranu zdravia žiakov základných, stredných škôl a školských zariadení, je potreb-
né zamerať sa i na zdravie ako verejné zdravie, t. j. hodnotu viažucu sa na spoločnosť, 
ktorej okruh je však vymedzený prostredím uvedených škôl a školských zariadení.

 V tejto súvislosti sa i v podmienkach uvedených škôl a školských zariadení 
aplikuje základný právny predpis - zák. č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších práv. pred-
pisov.94 

 Konkrétne oblasti, ktoré v zmysle uvedeného práv. predpisu ovplyvňujú tzv. 
89 Pozn. autora.
90 Pozn. autora. K tomu bližšie pozri.: § 6 ods. 2 a 3 zák. č. 377/2004 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
91  Pozn. autora. K tomu bližšie pozri.: § 6 ods. 1 písm. a) a b) zák. č. 377/2004 Z. z. v znení nesk. práv. 

predpisov.
92 Pozn. autora.
93  K tomu porov.: § 11 ods. 5 zák. č. 377/2004 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov. Pozn. autora: V podmien-

kach Slovenskej republiky sú orgánmi verejného zdravotníctva, a to prvostupňovými, v zásade tzv. Regi-
onálne úrady verejného zdravotníctva.

94 Pozn. autora.
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verejné zdravie, a teda súvisia s tzv. determinantami zdravia, sú o. i. zdravé životné 
podmienky a zdravé pracovné podmienky ako podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo 
na zdravie ľudí, ale ho chránia a kladne ovplyvňujú.95 

K takýmto podmienkam aj v prostredí škôl patrí o. i. tzv. vnútorné prostredie 
budov, ktoré musí spĺňať napr. požiadavky na tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vetranie 
a vykurovanie, požiadavky na osvetlenie, preslnenie a na iné druhy optického žiarenia. 
Osobitný dôraz sa kladie na novonavrhované budovy, medzi ktoré sú výslovne radené 
i školy, pre ktoré platia napr. osobitné požiadavky na osvetlenie učební v školách.96 

Tento právny predpis v záujme ochrany verejného zdravia v podmienkach škôl 
ďalej kladie osobitné požiadavky i na tzv. zariadenia spoločného stravovania, ktoré po-
skytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo 
nápojov na pracoviskách o. i. v školských zariadeniach a školách.97 

Uvedený právny predpis upravuje i ďalšie konkrétne požiadavky vzťahujúce 
sa výslovne i na v tomto príspevku rozoberané prostredie škôl a školských zariade-
ní v záujme ochrany verejného zdravia v tomto špecifi ckom prostredí, ďalej upravuje 
kompetencie orgánov verejnej správy v tejto oblasti, tiež skutkové podstaty priestupkov 
a iných správnych deliktov.98

Vzhľadom však na to, že oblasť ochrany verejného zdravia všeobecne i v uvede-
nom špecifi ckom prostredí si vyžaduje osobitnú pozornosť, nie je možné sa jej venovať 
s prihliadnutím na všetky jej aspekty, a teda ju len načrtávam cez uvedené príklady.99 

Záver
Na základe zistení, ku ktorým som dospela v rámci jednotlivých obsahových 

častí tohto príspevku, možno konštatovať, že cieľ, ktorý som si vytýčila v jeho úvode, sa 
podarilo naplniť. Na relatívne obmedzenom priestore danom limitujúcim počtom strán 
som priblížila konkrétnu podobu práva najmä na ochranu zdravia, čiastočne i verejného 
zdravia a prostriedkov na jeho realizáciu, a to v špecifi ckých podmienkach škôl a škol-
ských zariadení.

Po preskúmaní obsahu právnych predpisov upravujúcich konkrétne podmien-
ky a prostriedky pre uplatnenie hlavne práva na ochranu zdravia žiakov základných, 
stredných škôl a školských zariadení, je potrebné uviesť, že spomínaná špecifi ckosť 
prostredia pre uplatnenie týchto práv sa prejavila napr. v širokej škále prostriedkov na 
ich uplatnenie rôzneho charakteru a v zaangažovaní relatívne širokého okruhu orgánov 
verejnej správy pôsobiacich v tejto oblasti či už na úrovni predchádzania ohrozenia 
alebo porušenia zdravia tejto skupiny osôb alebo na úrovni uplatňovania prostriedkov 
sankčného charakteru. 

V tejto súvislosti v príspevku približujem stav rozoberanej problematiky v zmys-
le aktuálneho právneho stavu, t. j. poukazujem na, resp. osobitne zvýrazňujem i naj-
novšie zmeny práv. predpisov v tejto oblasti.100

 95 K tomu porov.: § 2 ods. 1 písm. f) zák. č. 355/2007 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
 96 K tomu porov.: § 20 ods. 1 a 2 písm. d) zák. č. 355/2007 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
 97 K tomu porov.: § 26 ods. 1 zák. č. 355/2007 Z. z. v znení nesk. práv. predpisov.
 98 Pozn. autora.
 99 Pozn. autora.
100 Pozn. autora.
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Zák. č. 300/2005 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení nesk. práv. predpisov.

Zák. č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných 
kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení nesk. práv. predpisov.

Zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších práv. predpisov.

Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení nesk. 
práv. predpisov
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Nariadenie vlády č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby 
mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách a pre žiakov na základných 
školách a pre žiakov na stredných školách v znení nesk. práv. predpisov. 

Zák. č. 214/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 219/1996 Z. z. v znení 
nesk. práv. predpisov.

Nariadenie vlády č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby 
ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách 
v znení nesk. práv. predpisov.

Zák. č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
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vlastnymat.rtf?instEID=1661&docEID=14475&matED=543&langEID=1&tStam-
p=20081016142647763> 

 
HEALTH AND ITS PROTECTION IN SCHOOLS AND 
SCHOOL FACILITIES FROM THE VIEWPOINT OF THE 
STANDARDS OF THE ADMINISTRATIVE LAW

Abstract: Human health as a social value and its protection is the interest of 
many branches of law. The given article focuses on administrative law aspects of the 
given topic. It deals with health and its protection in specifi c school environment, 
mainly in primary and secondary schools as well as in selected school facilities. 
The given topic is approached from various legal regulations which fall within the 
so-called special part of substantive administrative law. It clarifi es the problem of 
health and its protection in terms of schools and school facilities in connection with 
public health, protection from alcohol abuse and protection of non-smokers and with 
the related structure and responsibilities of public authorities working in this fi eld. 
Moreover, it deals with the latest changes of legal regulations in this area. 

Key words: health, public health, health protection, schools, school facilities, 
public authorities, changes of legal regulations
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SOCIÁLNÍ PÉČE O DĚTI A MLÁDEŽ
ZA PRVNÍ ČSR

Jaroslav VACULÍK

Abstrakt: Veřejná zdravotní a sociální péče o mládež byla v meziválečném Čes-
koslovensku naprosto nedostatečná. Některé úkoly, jako péče o postižené děti, byly pře-
neseny na zemskou samosprávu v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a na 
Podkarpatské Rusi, obecní samospráva zase byla nucena se starat o ty děti, které pro 
chudobu nebo opuštěnost byly odkázány na veřejnou péči. Obce k tomu neměly dostatek 
fi nancí, potřebná zařízení a často ani porozumění.

Klíčová slova: děti a mládež, sociální péče, 1. ČSR

Veřejná zdravotní a sociální péče o mládež byla v meziválečném Českosloven-
sku upravena naprosto nedostatečně. Některé úkoly, jako péče o postižené děti, byly 
přeneseny na zemskou samosprávu, obecní samospráva zase byla nucena se starat o ty 
děti, které pro chudobu nebo opuštěnost byly odkázány na veřejnou péči. Obce k tomu 
neměly dostatek fi nancí, potřebná zařízení a často potřebné porozumění. Existoval také 
velký rozdíl mezi českými zeměmi a Slovenskem a Podkarpatskou Rusí. Na Slovensku 
úkoly, které u nás měly zajišťovat obce, obstarával dle uherských zákonů stát, který zde 
pečoval o všechny sirotky až do 15 let. Také péči o postižené děti prováděl na Sloven-
sku stát. Proto ministerstvo sociální péče připravilo v roce 1927 zákon, který by péči 
o mládež sjednocoval v rámci celé ČSR. Podle ministerstva unifi kací, jestliže uherský 
stát byl schopen pečovat o sirotky, musí toho být schopen také demokratický českoslo-
venský stát. 

Podle Státního úřadu statistického (SÚS), zejména v Čechách klesla porodnost 
tak nízko, že nestačila k udržení populačního stavu. Proto ministerstvo zdravotnictví 
ustavilo poradní sbor pro populační otázky, který měl navrhnout vhodná hospodářská 
a fi nančně-politická opatření. SÚS poukazoval na neobyčejně vysokou úmrtnost dětí 
do jednoho roku a nadměrný počet mrtvě narozených dětí. Z celkové úmrtnosti 202 
tis. případů v roce 1936 připadlo 6 tis. na mrtvě narozené děti a 33 tis. na úmrtí dětí do 
jednoho roku.

Přebytek živě narozených na 1 tis. obyvatel ČSR činil 3,9, z toho v Čechách 
jen 0,3, na Moravě a ve Slezsku 4,0, na Slovensku 8,6 a Podkarpatské Rusi 16,4. Na 
Slovensku ale z celkového počtu 82 tis. porodů bylo 2 tis. mrtvě narozených, v 1. týdnu 
života zemřelo 2 200 dětí, do 1 roku 10 tis. Hlavní příčinou kojenecké úmrtnosti byla 
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vrozená slabost (4 500 případů). Dalším problémem byla otázka potratů – většinou ile-
gálních a jen z poloviny prováděných lékaři. Usmrcení plodu bylo zločinem, za který 
hrozil žalář až 15 let. Potratům mělo být zabráněno zlepšením vyhlídek pro nevdané 
těhotné ženy, nemanželské děti, zajištěním dostatečného výdělku pro mladé manžele 
a výchovou k zodpovědnosti. 

Ministerstvo zdravotnictví svolalo poradu vědeckých a sociálně-politických pra-
covníků za účelem ustavení Poradního sboru pro populační otázky. Zdůraznilo, že nejde 
jen o zdravotnický, ale také biologický, morální a hospodářský problém. Poradní sbor 
měl opatřit hospodářský a fi nanční podklad pro systematický boj s depopulací. 

Ministerstvo zdravotnictví provádělo ústřední správu poraden Našim dětem, kte-
ré byly určeny pro matky a kojence. Každá poradna vedla mj. přehled porodnosti a koje-
necké úmrtnosti ve svém obvodu. Poradny spolupracovaly se všemi místními instituce-
mi sociální a zdravotní péče. V evidenci poraden pro matky měly být také děti v cizí péči 
a děti nemanželské, které podléhaly až do skončení šestého roku života pravidelnému 
lékařskému dozoru a evidenci.

Česká zemská komise pro péči o mládež v Čechách požádala Zemský úřad 
o podporu a spolupráci při zjišťování příčin porodů mrtvých dětí a úmrtnosti kojenců 
(dětí do jednoho roku). Součástí Zemské komise byl odbor pro matky a kojence, který 
působil dříve samostatně jako Československá ochrana matek a dětí. Zemská komi-
se vypracovala rozsáhlý dotazník, aby byla zachycena všechna mrtvá narození i úmrtí 
kojenců. Část čistě lékařskou měl vyplňovat lékař, aby byla zaručena odborná úroveň 
akce. Sociální část vyplňovala sociální pracovnice.

Spolek Ochrana matek a kojenců v Království českém vznikl již v roce 1915. Bě-
hem 1. světové války převzal distribuci mléka pro nemajetné matky v Praze a budoval 
svou organizaci i na českém venkově. V Praze podporoval 10 tisíc matek a na venkově 
50 tisíc. Vycházel z toho, že péče o zdraví dítěte je základem sociální hygieny. V ČSR 
nositelem a vykonavatelem veřejné péče o matky byly veřejnoprávní korporace – stát, 
země, okresy a  obce, jakož i nemocenské pojišťovny v čele s Ústřední sociální pojiš-
ťovnou. Spolky působily pouze jako orgány pomocné a doplňující, především Zemská 
ústředí péče o mládež, Československá ochrana matek a dětí (150 spolků v Čechách) 
a ČSČK. Veřejná péče vydržovala 58 poraden Našim dětem.

Slovenská divize ČSČK zřizovala podle anglického vzoru dětské zdravotní 
stanice. První vznikla v Žilině, kde ji založila anglická mise, která zde po 1. svě-
tové válce rozdávala potraviny, šatstvo a fi nanční podpory. Poskytovala také lé-
kařské a zdravotní rady. V letech 1920-1921 založila 20 dětských stanic, z toho 
10 stálých a 10 putovních. V roce 1921 jejich činnost převzal ČSČK. Cílem sta-
nic bylo odstraňovat sociální bídu hmotnými podporami a budovat dětské stanice
v každém politickém okrese. ČSČK zdůrazňoval prevenci, omezoval léčebnou péči 
na nejchudší a nezaměstnané. Všechno úsilí mělo být obráceno na výchovu k práci, 
charitativní a podpůrná činnost měla být omezena jen na případy opuštěných ma-
tek s mnoha dětmi. V dětských stanicích měli lidé instituci, ve které mohli hledat 
podporu a radu zdravotní, lékařskou, morální, právní i hmotnou. ČSČK upozorňo-
val, že lidé podceňovali význam hygienických rad, zapomínali, že změna tmavých 
a přeplněných bytů, úprava větrání, využití slunce a přírody, zdokonalení výživy, 
uvědomění si významu kojení má často stejný a mnohdy větší význam než léčení
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a peněžní podpory a že morální podpora je důležitější než hmotná. Celkem působilo 
na Slovensku 62 dětských stanic, většinou v severních hornatých krajích. Nejvíce 
stanic bylo v okrese Čadca. V evidenci měly 37 tisíc dětí. V každé stanici působila 
zdravotní sestra. Sociální práci vykonával také dorost ČSČK, který působil na 2 tis. 
slovenských školách.

Vláda povolila v zimním období 1928/29 pět mil. Kč na stravu chudých dětí. 
Česká zemská komise pro péči o mládež v Čechách zřídila a vydržovala tisíc místních 
stanic. Průměrný počet denně stravovaných dětí v době kritických mrazů přesahoval 68 
tis., za celou zimu bylo vydáno 3 750 000 dávek pokrmů jako doplněk k výživě v rodi-
ně. V tuhých mrazech až -30 0C, v mrazivých větrech a ve sněhových závějích brodily se 
školní děti po kolena i po pás sněhem, zápasily na kluzké ledové cestě do školy v mno-
ha případech až 2 hod. vzdálené. Do školy došly vysíleny únavou, zkřehlé až zmrzlé 
a mnohdy bolestí plakaly. Proto bylo nutno je vzpružit teplým čajem a v poledne jim 
poskytnout teplou stravu, aby jejich zdraví trvale neutrpělo.

Česká zemská komise pro péči o mládež v Čechách konstatovala v roce 1929, že 
fi nanční situace dobrovolných organizací pro péči o mládež poklesem veřejných fi nancí 
po vypuknutí světové hospodářské krize byla kritická, takže nestačila na rozsáhlé úkoly, 
pokud by nedostaly podporu od státních úřadů, jejichž části agendy v péči o mládež 
vykonávaly. Navrhovala, aby sdružení pečující o dítě se soustředila v jedné organizaci, 
čímž by se sjednotily také sbírky pořádané jednotlivými spolky.

Péči o mládež se věnovaly i náboženské spolky, např. Dětský asyl milostivého 
Pražského Jezulátka pod ochranou sv. Josefa v Praze, který byl katolickou, nepolitic-
kou a čistě charitativní organizací. Účelem asylu bylo ujímat se katolických opuštěných 
a osiřelých dětí, zejména nemanželských, ve stáří 1 roku, aby se z nich stali řádní ka-
toličtí křesťané, Češi a nejprve od roku 1908 Rakušané, později Čechoslováci. Asyl 
upozorňoval, že kdyby třetinu obnosu vybraného v kinech dostaly charitativní ústavy, 
nebylo by hladovějících dětí, které neměly kde hlavu složit. Asyl v roce 1929 ubytová-
val a stravoval 93 dětí, náklad na stravné na jedno dítě ročně činil 3 398 Kč (v roce 1928 
to bylo 2 828 Kč).

Domov pro děti opuštěné a osiřelé v Praze živil, šatil a vychovával ve svých 
dvou ústavech v Záběhlicích a Strašnicích průměrně 48 dětí ve věku od 5 do 15 let, 
z nichž jenom na některé rodiče nepatrně přispívali. Domov byl zřízen pro nemanželské 
děti – nalezence, ale přibývalo i dětí z rozvrácených manželství, dětí nezaměstnaných 
rodičů a dětí týraných.    

Sociální péče o mládež vycházela ze zásady, že základní sociologickou jednot-
kou je rodina, která je základem obce, národa a státu. Sociální péče o dorost od 14 do 
18 let usilovala o vypěstování harmonického člověka, kterému chtěla radit při volbě 
povolání, zprostředkovat mu umístění a sociálně slabým umožnit dosažení tohoto cíle. 
V některých regionech více než polovina dětí po opuštění školy byla nucena hledat za-
městnání mimo domov, a to jednak jako dělníci, jednak jako učni. Proto Česká zemská 
komise pro péči o mládež v Čechách chtěla soustředit evidenci o potřebách dorůstající 
mládeže v jednotlivých okresech v dorostových odborech při Okresních péčích o mlá-
dež. Dorost měl být soustředěn v dorosteneckých besídkách za účelem jeho výchovy. 
Měly být zřizovány poradny pro dorost, zvláště za účelem volby povolání. S pomocí 
úřadů práce mělo být účelně organizováno zprostředkování učňovských míst a zaměst-



42

nání mladistvých. Pozornost měla být věnována výživě chudého dorostu zřizováním 
menz, ubytováním v dětských domovech a poskytováním ošacovacích potřeb.

Česká zemská komise pro péči o mládež v Čechách upozorňovala ministerstvo 
vnitra na neblahý vliv skautingu a kempování, které ohrožovaly mravní výchovu mlá-
deže. Uváděla, že výlety do přírody konají hoši i děvčata společně, po cestě i ve vlaku 
se chovají neslušně, nocují pod širým nebem nebo pod stany, čímž je ohrožena jejich 
mravnost. Kromě toho hoši bezohledně pustošili přírodu.

Stejný názor zastávala i Okresní péče o mládež v Berouně. Skauti prý kradli pali-
vové dříví, plašili zvěř v revíru a v noci spali ve stanech s děvčaty. Navrhovala, aby ne-
dospělí skauti byli vyloučení z noční vlakové dopravy. Okresní péče o mládež v Jílovém 
líčila divoké skauty a trampy jako postrach venkova, kteří způsobovali majitelům lesů, za-
hrad, polí a luk velké škody, dopouštěli se zahradních a polních krádeží. Často i nedospělá 
mládež společně tábořila ve stanech, pila alkohol, kouřila, chodila nedostatečně oblečena 
a dopouštěla se krvavých rvaček. Že trampování je závadné v celém Povltaví a Posázaví 
byl názor rovněž Okresní péče o mládež ve Zbraslavi. Upozorňovala na křik, zpěv a noční 
hraní gramofonů. V Davli dokonce večer ještě za světla za zvuků harmoniky předváděli 
koitus přímo na náměstí. Ve stanech spala mládež mladší 16 let. V plavkách chodili na ná-
městí, hrubě mluvili, zpívali a hráli na plošinách i střechách železničních vagonů. Nedbali 
na oddělenou jízdu hochů a dívek ve školních vagonech. Okresní péče o mládež z jižních 
Čech požadovaly, aby při okresních zastupitelstvech byly zřízeny sociálně zdravotní ko-
mise, aby okresní úřady vyslaly své zástupce do správních výborů Okresních péčí o mlá-
dež, aby do okresních rozpočtů byly každoročně zařazeny přiměřené částky na podporu 
Okresních péčí o mládež, aby na okresních úřadech byli stálí sociálně-zdravotní referenti, 
aby také obce ve svých rozpočtech pamatovaly na přiměřené příspěvky pro Okresní péče 
o mládež a aby nemanželští otcové byli přinuceni řádně platit alimenty.

V roce 1931 byl ustaven Svaz československé péče o mládež, ve kterém byly 
sdruženy Zemské péče o mládež všech zemí ČSR. Sídlo Svazu bylo v Praze, ale kan-
celáře byly v Brně. Byla to reakce na zvýšenou potřebu sociální péče o mládež v době 
hospodářské krize a tedy nutnosti zvýšení fi nanční pomoci z veřejných prostředků. Po 
dobu 3-6 měsíců bylo průměrně denně stravováno 76 tis. dětí, kterým bylo rozdáno na 
4 mil. dávek pokrmů. Sirotci byli umisťováni v koloniích České zemské komise pro péči 
o mládež v Čechách, jež v Mariánských Lázních postavila Masarykův dětský domov, 
který pečoval o potřebné děti ve věku od 6 do 14 let.

Předsednictvo České zemské komise pro péči o mládež v Čechách, jejímž před-
sedou byl senátor Vojta Beneš, nemělo ani přibližnou představu kolik je v zemi posti-
žených dětí. Jednotlivá zařízení pro postiženou mládež nebyla organizována jako člán-
ky jednotného celkového plánu podle spolehlivých statistických zjištění. Proto komise 
vyhlásila čtyři direktivy: plán, účelnost, ekonomie, účinnost. Prvním krokem měla být 
evidence postižených dětí a zároveň všech sociálních ústavů a zařízení. Fyzicky a psy-
chicky postižených dětí bylo jen v Čechách v té době kolem 20 tisíc.
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SOCIAL CARE FOR CHILDREN AND YOUTHS IN THE 
FIRST CZECHOSLOVAK REPUBLIC

Abstract: Public health care and social services for children and youth were 
absolutely insuffi cient in the interwar Czechoslovakia. Some tasks, such as care for 
disabled or mentally affected children, were transferred to the provincial governments 
of Bohemia, Moravia, Silesia, Slovakia and Subcarpathian Ruthenia, municipal authori-
ties were forced to take care of children dependent on public welfare due to being poor 
or deserted. Municipalities lacked funds, necessary facilities and often sympathy.
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ZDRAVÍ A BIOFILNÍ REKONSTRUKCE 
VZDĚLÁNÍ 

Josef ŠMAJS

Abstrakt: Autor ukazuje, že také lidské zdraví je dnes spolehlivým zpětnova-
zebním ukazatelem přiměřenosti kultury (civilizace) širšímu systému přírody. Vzdělání 
sice podmínky lidského zdraví přímo nevytváří, ale pomáhá formovat člověka i kulturu. 
Vzdělávací systém může prosazovat změnu nynějšího predátorského paradigmatu kultu-
ry v paradigma biofi lní, může ovlivnit chování lidí k přírodě, kultuře i vlastnímu zdraví. 
Chceme-li zmírnit, a nakonec překonat dnešní ekologickou krizi, musíme obsah vzdělání 
změnit a zaměřit jiným směrem. Ve stati proto autor uvádí a komentuje jedenáct tezí 
nového vzdělávacího minima.   

Klíčová slova: biofi lní rekonstrukce vzdělání, zdraví, příroda, kultura, nové 
vzdělávací minimum

Kdysi to byly hlavně kouření, alkohol a drogy, jimiž mladí lidé – smím-li využít 
obrazného vyjádření našeho imunologa a básníka Miloslava Holuba – úspěšně pracovali 
na zkáze svých těl. Dnes k této trojici plíživých zabijáků za tichého souhlasu dospělých 
přistupuje další návykový škůdce, který se vtírá do našich rodin a který skrytě ubližuje 
mladým tělům i duším: internet. Namísto běhání a her s kamarády ve venkovním pro-
středí nutí už malé děti osaměle sedět v bytě jen s věrným přítelem počítačem. Aby se 
tento nový parazit náležitě uchytil a celoživotně prosadil, musí se totiž s dítětem setkat 
co nejdříve. Rozhodně už v předškolním věku. Nenutí k přemýšlení, k práci ani pohybu, 
nýbrž podněcuje planou intelektuální zvědavost a hravost, a proto často až ve škole se 
může plně rozvinout. 

K problému počítačové gramotnosti 
Potřebu počítačové gramotnosti dnes nikdo nepopírá. Ochotně si ji osvojuje 

žák, student gymnázia i vysokoškolák. Rychle se totiž zapomíná, že škola má učit 
správnému poznávání, hodnocení a myšlení a že právě k tomu potřebuje pedagogic-
ké a vědecké osobnosti, a nikoli jen počítače. Jako bychom nevěděli, že komuni-
kační technika nevytváří klasickou vzdělanost, ale jen informovanost a dílčí vědění, 
které jsou chladné, služebné a zneužitelné, které jsou světonázorově nekompetentní, 
protože se rozvíjejí na úkor atrofujících emocí a široké racionality fi losofi cké. Touto 
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kritickou poznámkou nemíním ovšem snižovat význam dílčího vědění a užívání počí-
tačů ve vědě, vrcholovém managementu výrobních, dopravních a správních institucí, 
v bankách a úřadech. 

V úvaze o možném negativním působení počítačů na pedagogický proces se 
záměrně neopírám o žádný sociologický průzkum, ale jen o četbu odborných knih 
a vlastní teoretickou a pedagogickou zkušenost. Záměrně také pomíjím všeobecnou kri-
zi vzdělanosti, která patrně zasáhla nejen nás, ale i celou Evropu a o které nedávno vel-
mi poutavě psal rakouský fi losof Kurt Liessmann (v knize Teorie nevzdělanosti Omyly 
společnosti vědění. Praha: Academia 2008). Pouze tu připomenu jeho jediný postřeh, 
který se dobře pamatuje: „Student počítá kredity, učitel publikace, škola peníze.“

Pochopitelně nevím, jaký je podíl počítačů a internetu na tomto velmi smutném 
hodnocení vzdělanosti. Myslím, že výrazný. Neumím také stanovit, zdali se na dnešní 
ztrátě pozitivního emočního vztahu žáků a studentů k přírodě více podílí rostoucí po-
čítačová gramotnost, či klesající gramotnost biologická a fi losofi cká, souhrnně řečeno: 
evolučně ontologická, k níž se vyjádřím v další části příspěvku. Na základě osobní zku-
šenosti se zmíním jen o negativním vlivu počítačů na motivaci pedagogických pracov-
níků ve škole. Záměrně pominu studenty, kteří si jistě tento nový technický prostředek 
pochvalují, protože je dnes velmi snadné, jak to kdysi napsal Miroslav Čejka, si na síti 
„nahrabat informace jako seno na zahradě“. 

Protože s počítačem pracuji také doma, tj. v relativně svobodném tvůrčím pro-
středí, troufám si formulovat provokující tezi, že technologický útlak, který kdysi do-
padal na dělníky a přinutil je rozbíjet stroje, padá dnes ve školství plnou vahou také na 
badatele a pedagogy. Předpokládám, že obsah pojmu technologický útlak mnozí známe 
z dějin techniky. Pominu-li manufaktury, dělník v továrně, v jejímž strojovém systému 
se poprvé zpředmětnila věda, náhle ucítil tuto dříve neznámou formu manipulace. Ob-
sah jeho práce ve srovnání s klasickým řemeslem už neurčovaly jeho schopnosti, virtu-
ozita ve vedení nástroje a technologický cit, ale monotónní chod stroje, který poháněl 
centrální parní stroj. Oproti věku páry se sice ve výrobní technologii mnohé změnilo 
a krajní formy technologického útlaku se podařilo odstranit, ale školy se paradoxně svou 
náplní práce v mnohém přiblížily moderním „továrnám na vzdělání“. Na kvalitativně 
vyšší úrovni a v sofi stikovanější podobě tu na tvůrčí lidi dopadá informační technolo-
gický útlak. 

Pedagog, teoretický pracovník a učitel v jediné osobě po příchodu do pracovny 
zapíná svůj stroj, svůj stolní počítač. Nerozmlouvá s přáteli o nové literatuře, poznat-
cích z četby, o problémech svého bádání, ale soustředěně je zahleděn do skla. Počítač, 
který by měl sloužit psaní textů, četbě nedostupných knih a obsahové přípravě výuky, 
mu neodbytně a průběžně nabízí došlou poštu. Slouží totiž škole, nikoli učiteli, jako 
kdysi stroj sloužil majiteli továrny, nikoli dělníkovi. Z pomyslných padesáti zpráv, které 
každý týden dostává pomyslný průměrný pedagog, jich více než dvě třetiny přicházejí 
z centra (univerzity, fakulty, katedry), mnohé z nich zdvojené či ztrojené příslušným se-
kretářkami. Jsou to tzv. hromadné emaily, které se snadno rozesílají, ale které příjemce 
vyrušují, zdržují a rozptylují. Z části jsou pouze informativní a alibistické, tj. sdělují, 
kde si máme vyzvednout stravenky, které oddělení má dovolenou, kdy bude porada ka-
tedry či příslušné školení, komu ohlásit tu či onu osobní změnu atp. Další část došlých 
zpráv přináší skryté příkazy: povinnost včasného ohlášení služební cesty, urgence její-
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ho vyúčtování, připomenutí vykazovat publikace pro nadřízené instituce, vkládat různé 
nové položky do informačního systému, vkládat posudky na diplomové práce, zapisovat 
hodnocení studentů a doktorandů, povinnost zabezpečovat učebny a výpočetní techniku 
atp. Méně než třetina se týká toho, co má pedagog na vysoké škole dělat především: jeho 
bádání, výuky a veřejné angažovanosti.

Toto rámcové schéma neuvádím proto, abych si zde pouze stěžoval na rostoucí 
úřednické zatížení pedagogů. Připomínám je proto, že smyslem naší práce by mělo být 
studovat a dobře učit, nikoli úřadovat. Obsahem práce pedagoga, má-li mu přinášet ra-
dost a společnosti užitek, má být myslet v logice problémů, jimiž se teoreticky a didak-
ticky zabývá, nikoli v logice stroje. V jeho práci z podstaty věci nesmí převažovat me-
chanická, tvůrčí myšlení a zdraví poškozující technologie. Centrální vykazovací logika, 
jejímž cílem je měření neměřitelných výkonů, tvůrčího pedagoga poškozuje, stresuje 
a zatěžuje každého, kdo skutečně bádá a publikuje, a paradoxně osvobozuje toho, kdo 
nic takového nedělá. 

 K problému gramotnosti evolučně ontologické
Nynější vzdělávací systém, který pomáhá formovat člověka i kulturu, pomáhá 

bohužel prohlubovat i globální ekologickou krizi. Chceme-li krizi zmírnit a nakonec 
překonat, musíme obsah vzdělání změnit a zaměřit jiným směrem: zavádějící abstrakce 
matematiky a fyziky, které pomáhaly formovat nynější protipřírodní kulturu, už ne-
smíme nadřazovat evolučnímu výkladu přirozených ani umělých systémů; výuka ve 
školách musí směřovat k pochopení nenahraditelnosti přirozených procesů a struktur, 
evoluční uspořádanosti Země; šíření dílčích informací, vedoucí k pasivnímu přijímání 
poznatků, bude třeba nahradit strukturou poznávání světa, jejímž základem bude evo-
lučně ontologický způsob myšlení.

Z hlediska této nové ontologie se ukazuje, že lidská racionalita, s níž spojuji na-
ději na překonání globální ekologické krize, je ve dvojím smyslu závislá a nesvébytná: 
na jedné straně (na úrovni našeho biologického druhu) je podřízená konzervativnímu 
biologickému základu lidské psychiky, tj. lidskému genomu, ale na druhé straně (jako 
produkt a předpoklad určité kultury) je determinována příslušným všeobecně závazným 
duchovním rámcem kultury. Je tedy determinována kulturními archetypy, tj. kulturním 
duchovním paradigmatem. Předpokládám, že racionalita vzdělávacího systému, podob-
ně jako celá dnešní globalizující se kultura, – pominu-li biologické faktory – je za-
tím podřízena predátorskému duchovnímu paradigmatu. Jeho změna v paradigma úcty
a obdivu k Zemi, je proto předpokladem biofi lní rekonstrukce kultury i vzdělávacího 
systému. 

Za rychlým postupem dílčího poznání přírody, které spíše něž pochopení jejího 
vnitřně sladěného systému hledá procedury, jak přírodě vnucovat lidskou vůli, se dnes 
opožďuje pomalý proces racionálního chápání světa. Lidé, kteří jsou v praktickém ži-
votě úspěšní, tj. aktivně se podílejí na utváření protipřírodní kultury, bohužel často ne-
vědí, co se dnes se světem děje. Globalizující se kultura jako na přírodě závislý systém, 
který zatím omezují pouze možnosti jeho látkové výměny s přírodou, a proto postrádá 
dlouhou racionální negativní zpětnou vazbu se Zemí, tj. s nadřazeným hostitelským 
systémem, v jehož rámci se rozvíjí. 
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Naši předkové, kteří ještě neznali evoluční teorii vesmíru a Země, nemohli vědět, 
kdo je člověk, jak vznikl a v jakém smyslu bylo jeho zrození pro Zemi významné. Teprve 
dnes začínáme chápat, že člověk je vysoce aktivním a stále lépe organizovaným živo-
čišným druhem, jemuž se jako jedinému druhu vůbec podařilo dočasně obelstít přírodu. 
V jejím rámci zapálil ještě jeden, pro sebe dočasně výhodný, ale Zemi poškozující pro-
ces – protipřírodní kulturní evoluci. Zjišťujeme, že touto evolucí, která vzácné přirozené 
struktury krátkozrace rozbíjí a upravuje pro člověka, započalo kritické období v ději-
nách Země. Rozšiřování systémů a struktur kulturního bytí totiž způsobuje poškozování 
a ubývání bytí přírodního, přináší zkázu nenahraditelné uspořádanosti Země.

Váhu této hrozby nemůže oslabit ani to, že kultura je dodnes vnímána převážně 
pozitivně, tj. jako kultura duchovní, jako kultivace člověka i přírody. Hrozbu nezmír-
ňuje, že se školní i pozdější občanské vzdělávání objasnění vztahu přírody a kultu-
ry dlouhodobě nevěnuje. Naopak. Ve škole vyučované fyzikální zákony (např. zákon 
ekvivalence hmoty a energie), které legalizují technologické ovládání přírody, podstatu 
ontického konfl iktu kultury s přírodou zakrývají. Vždyť hlavní abstrakce středoškolské 
fyziky představují lidské poznávání světa nekriticky: odhlížejí od evoluce a přirozené 
uspořádanosti Země a důrazem na hmotu a energii zamlčují bořivou složku lidského 
poznání; teoretická interpretace přírody se tak jeví pouze pozitivně, jen jako nutná pod-
mínka kulturní tvořivosti člověka. 

Z pozice evoluční ontologie tuto zjednodušenou představu odmítám. Vzdělání 
spoluutváří podobu kultury i vztah člověka ke světu, je důležitou poznatkovou i hodno-
tovou součástí formativního procesu i lidské ontogeneze. Spolu s vlivy přírody, rodiny 
a společenského prostředí působí na světonázorové postoje lidí. 

Pro překonání globální ekologické krize, která je konfl iktem nynější protipřírod-
ní kultury s přírodou, proto potřebujeme nejen nový teoretický koncept přírody a nový 
koncept kultury, ale také nový vzdělávací systém, který zahrne jejich všeobecně srozu-
mitelnou světonázorovou a didaktickou podobu. Potřebujeme totiž didakticky zpřístup-
nit jak proces přirozené evoluce, který vytvořil Zemi i člověka, tak také opoziční proces 
evoluce kulturní, která se rozvíjí na úkor evoluce přirozené. Školám, vzdělávacím in-
stitucím i laické veřejnosti je však třeba nabídnout nejen srozumitelnou fi losofi ckou re-
fl exi příčin globální ekologické krize, ale také ukázat možné způsoby jejího zmírňování 
a řešení. Ale toto zvláštní ontologické minimum, které by mělo být srozumitelné žákům, 
studentům i všem občanům, tu mohu ilustrovat jen v hrubém obrysu.

Jedenáct tezí nového vzdělávacího minima
1. Protože nynější globální ekologická krize je ontickým konfl iktem mladé, zá-

vislé a dílčí kulturní evoluce se starší, nezávislou a širší evolucí přirozenou, tj. konfl ik-
tem kultury s přírodou, musíme při její refl exi důsledně rozlišovat dvě různé evoluce, 
dva typy ontické uspořádanosti, dvě různé konstitutivní informace.

2. Vesmír, včetně živé pozemské přírody, člověka i genetické informace živých 
systémů, je produktem přirozené evoluce, tj. výtvorem spontánní kreativní aktivity 
velkého třesku. Za soubor biologických předpokladů včetně tvořivé schopnosti, které 
umožnily zapálit a rozvíjet „konkurenční“ kulturní evoluci, vděčí člověk přírodě, nikoli 
kultuře. 
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3. Lidská kultura, včetně kultury materiální i duchovní, není produktem přiro-
zené evoluce, nýbrž výtvorem evoluce kulturní, tj. spontánní kreativní schopnosti lidí. 
Kultura je otevřeným nelineárním systémem s vnitřní informací, jíž ovšem není přiroze-
ná informace genetická, která integruje biosféru, nýbrž společenská duchovní kultura, 
která vzniká v kultuře a která formuje, integruje a pomáhá rozvíjet kulturní systém. 

4. Člověk je normálním, nahodile vzniklým biologickým druhem. Jeho jedineč-
nost nespočívá především v tom, že poznává, myslí, spolupracuje, učí se a věří. Spočívá 
hlavně v tom, že se v důsledku své genetické predispozice pro útočnou adaptivní strategii, 
ale i v důsledku schopnosti jazykově zakódovat a onticky využívat nebiologickou neuro-
nální informaci, prosadil jako druhý pozemský démiurg, jako „malý opoziční bůh“. 

5. Člověk však není jedinou bytostí, která cítí, prožívá a poznává. Své vnější 
prostředí, a to často mnohem jemněji, pociťují a poznávají všechny živé systémy. Spon-
tánně je „poznávají“ jak svými genomy, které jejich organismus slaďují se strukturou 
vnějšího prostředí, tak mnohé z nich také „záměrně“, tj. smyslově neuronálně, tedy tak, 
aby jeho proměnlivé struktuře mohly přizpůsobit své chování. 

6. Člověk jako dílčí produkt přirozené evoluce, tj. jako jeden z mnoha normál-
ních biologických druhů, nemohl obdržet smyslově neuronální aparát pro adekvátní 
poznávání přirozené pozemské uspořádanosti vůbec. Protože získal poznávací aparát 
pro vlastní přežití, nemůže být ani jeho poznávání a myšlení – na rozdíl od jeho genomu 
jako paměti adekvátní neživé i živé skutečnosti – plně v souladu se strukturou a procesy 
ontické aktivity Země. Poznává a myslí účelově, tj. komplexní přírodní skutečnost po-
znáním redukuje na jednu organizační hladinu, v níž přírodu interpretuje pragmaticky, 
ve svůj prospěch. 

7. Lidské pojmové poznání (duchovní kultura včetně systému vzdělání), které se 
stalo základem otevřeného rozptýleného genomu kulturního systému, je sice produktem 
kultury, ale současně je východiskem i návodem pro její vytváření lidskou aktivitou. 
Jeho poznatkový a hodnotový obsah není tak ušlechtilý a vznešený, jak se nám zdálo. 
Spoluvytváří kulturní systém, který dnes planetu Zemi zbytečně pustoší. 

8. Poškozování přirozené uspořádanosti lokálně silnější uspořádaností kulturní, 
které je ontickou podstatou nynější ekologické krize, nemůže zničit přírodu, nýbrž ohro-
žuje člověka, kulturu. Likviduje totiž přírodní podmínky, v nichž člověk vznikal a na 
kterých stále existenčně závisí. Kulturní struktury, např. města, automobily a počítače, 
se totiž vytvářejí ze starších struktur přirozených. Vznikají tak, že lidská produktivní 
aktivita nejprve přirozeně uspořádané struktury rozbíjí, stravuje je, a teprve druhotně je 
formuje jako užitečné předměty a stavby. Může totiž využívat jen látku a energii, které 
byly již dříve vestavěny v jedinečných přirozených strukturách. 

9. Protože na Zemi i v kosmu platí všechny dosud zjištěné fyzikální zákony, 
množství látky ani energie se kulturní evolucí zvyšovat nemůže. To, co se po vzniku 
kultury dramaticky mění, je poměr mezi přirozeným a kulturním bytím. Rozšiřováním 
techniky, měst, polí a komunikací mizí vzácná přirozená uspořádanost, která kdysi člo-
věka formovala a s níž lidský konzervativní genom (a proto i lidský organismus) zůstal 
sourodý. Také proto plíživě zaniká obyvatelnost zeměkoule. 

10. V důsledku nevhodné obsahové struktury vzdělání většina dnešní popula-
ce neví, co je evoluce a co evoluce produkuje. Lidé nebyli poučeni, že evoluce může 
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produkovat pouze tvary, struktury, uspořádanost, tj. informaci. Nevědí, že vesmír je 
spontánně tvořivý a že jeho přirozená evoluce formovala nádhernou pozemskou přírodu 
včetně člověka, tj. veškeré přirozené systémy, struktury a tvary, všechnu přirozenou 
informaci. Žákům a studentům se nezdůrazňuje, že kultura, má-li budovat své vlastní 
formy, struktury a tvary, musí vytvářet svou vlastní informaci sociokulturní a přirozené 
formy, struktury a tvary modifi kvat či nevratně ničit. Ve škole se neučí, že kulturou 
způsobené vymírání druhů je vlastně barbarským spalováním vzácných originálních 
„textů“ živé přírody, že je neomluvitelným a nenapravitelným spalováním přirozené 
genetické informace. 

11. Patrně jen fi losofi cké hledisko evoluce, jehož obrys je třeba zařadit do výuky 
na středních a vysokých školách, může hodnotově rehabilitovat přírodu, zprostředkovat 
pochopení podstaty a ontické role přirozené i kulturní informace. Dnes totiž zjišťuje-
me, že přirozená biotická informace, která se rozvíjí spolu se životem a která integruje 
biosféru, nerozděluje a nepoškozuje Zemi. Teprve lidská informace kulturní, podřízená 
predátorskému paradigmatu, je bohužel vůči Zemi nepřátelská. Dočasně ji rozděluje na 
přírodu a kulturu a expanzivní kulturní systém, existenčně podřízený širšímu a mocněj-
šímu řádu přírody, dočasně obrací proti přirozené evoluci, proti životu. 
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HEALTH AND BIOPHILIC TRANSFORMATION OF 
EDUCATION 

Abstract: The author shows that also the human health is a reliable feedback 
indicator of a degree of proportionate relationship between culture (civilization) and the 
wider natural system. Of course education does not directly create conditions for the hu-
man health but it helps forming the man and culture. The education system can promote 
the change of the present predatory paradigm of culture to the biophilic paradigm, can 
infl uence how people behave to nature, culture and their own health. If we want to mo-
derate and eventually overcome today‘s  ecological crisis, we have to change the content 
of education and its aspirations. In view of that the author presents and comments on 
eleven theses of the new educational minimum in his paper.   

Key words: biophilic transformation of education, health, nature, culture, new 
educational minimum
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví

ZDRAVÍ JAKO MOTIVAČNÍ FAKTOR 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

Hana HORKÁ, Zdeněk HROMÁDKA

Anotace: Ve stati jsou vymezena základní myšlenková schémata environmentální 
výchovy v kontextu výchovy ke zdraví s akcentem biofi lní orientaci školního vzdělávání. 
Kurikulární reforma ve školství přináší v této oblasti významný posun. Počítá s tím, 
že být „kulturním ochráncem zdraví a životního prostředí“ je základní kompetencí je-
dince, která mu umožňuje orientaci v existujících vzájemně příčinných, spontánně se 
uplatňujících vztazích v životním prostředí; a na tomto základě ovlivňování kvality péče
o prostředí a potažmo o zdraví. Na základě dosavadních výzkumných šetření je mapo-
váno uvažování a přemýšlení studentů oboru učitelství a žáků základní školy o envi-
ronmentálních problémech a je popsáno vnímání zdraví v návaznosti na péči o životní 
prostředí. Zvláštní pozornost je věnována environmentálním a zdravotním důsledkům 
dopravy, rekreace a sportovních aktivit. Autoři dokazují, že se zdraví může stát význam-
ným motivačním faktorem v procesu utváření vztahu k životnímu prostředí. 

Klíčová slova: doprava, ekoterapeutický potenciál přírody, environmentální vý-
chova, kvalita života, péče o zdraví, pohybové aktivity, relaxace v přírodě, sport, výcho-
va ke zdraví, zdraví, životní prostředí 

Zdraví, životní prostředí, výchova a biofi lní orientace 
vzdělávání

Být „kulturním ochráncem zdraví a životního prostředí“ je základní kompetencí 
jedince, která mu umožňuje orientaci v existujících vzájemně příčinných, spontánně 
uplatňujících se vztazích v životním prostředí a na tomto základě ovlivňování kvality 
péče o prostředí a potažmo o zdraví. S vizí „života v harmonii s přírodou“ korespondu-
je požadavek „přechodu od vzdalování se/odcizování přírodě k hodnotové rehabilitaci 
přírody vtištěním (imprintingem) života jako nejvyšší hodnoty“ (Šmajs 2008, s 55). Jak 
uvádějí Koger a Winter (2009), krize životního prostředí nespočívá jen v ohrožených 
rostlinných a živočišných druzích, ale je „vnějším projevem krize mysli a ducha“. 

Tradičně se na výchovu pohlíží jako na výrazný fenomén, jenž může svou bio-
sociální a sociokulturní funkcí napomoci k překonání problémů lidstva a k realizaci no-
vých potřebných kvalit života. Stává se regulativem lidského chování k přírodě a světu 
vůbec a determinantou modifi kace a rozvoje kultury. Z našeho pohledu se aktualizují 
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otázky spjaté s utvářením vztahu k životnímu prostředí s akcentem na složku přírodní, 
ohrožovanou civilizačním rozvojem a současným stylem života. Stěžejní místo v tomto 
procesu zaujímají výchovy environmentální a ke zdraví, neboť vykazují některé identic-
ké znaky. Vést zdravý život totiž neznamená pouze eliminovat rizika pro lidské zdraví, 
ale znamená přispívat i ke zdraví přírodního prostředí. 

Průnik environmentální výchovy a výchovy ke zdraví je explicitně operaciona-
lizován v klíčových kompetencích (RVP ZV 2005, s. 6-9). Počítá se s tím, že absolvent 
základní školy: 

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 
požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 
zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti (kompetence občanská); 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany svého zdraví
i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společen-
ských hodnot (kompetence pracovní); 

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plno-
hodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi (kompetence komuni-
kativní); 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, na základě ohleduplnosti a úcty 
při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů 
(kompetence sociální a personální).

Environmentální problémy v obsahu vzdělávání jsou prezentovány a objasňo-
vány jako problémy životního prostředí se složkami přírodní, kulturně-symbolickou
a fyzicko-civilizační, a především jako „problémy hrozby“, kterou přináší lidské cho-
vání k přírodě. V pedagogickém kontextu na tuto skutečnost reaguje výzva k „životu 
přející, život respektující a ochraňující“ neboli biofi lní orientaci vzdělávání. Navazuje 
na požadavky vzdělávání (nejen environmentálního) a dále je rozvíjí s cílem:

• objasnit, co je příroda, kultura, evoluce a její produkty;
• nahradit převahu dílčích informací a pasivního přijímání poznatků podporová-

ním procesuálního uvažování i citlivosti pro vazby a souvislosti v přírodě; 
• objasňovat hodnotovou prioritu přírody pro lidský život, včetně toho, že příroda 

má hodnotu sui generis i bez ohledu na potřeby člověka; 
• překonávat názory, že všechna hodnota pochází od člověka, že ohled je třeba brát 

jen na jiné lidi, nikoliv na přírodu; 
• posilovat systémový a evoluční způsob myšlení s tím, že člověk je odpovědný 

za kulturu, za své dílo, kterým zbytečně ubližuje přirozenému systému (Šmajs 
2008, s. 58);

Při hledání cest ke zvýšení účinnosti výchovy je věnována pozornost způsobům, 
jak účinně podporovat šetrné environmentální chování změnou v oblasti vztahu k příro-
dě, osobnosti či k prostředí. Psychologický výzkum spjatý s environmentálními tématy 
poskytuje řadu teoretických studií (zejména zahraničních). Podnětné jsou ty, které po-
pisují souvislosti chování k životnímu prostředí s obecnými osobnostními charakteristi-
kami, např. vlastnostmi a hodnotami nebo s aspekty lidské psychiky, přímo spojenými 
s přírodou a životním prostředím (označovanými J. Krajhanzlem (2009, s. 134) jako 
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„vztah k přírodě a životnímu prostředí“). Ekopsychologové charakterizují komplexní 
systém podnětů, k nimž řadí environmentální postoje (např. panský, náboženský, part-
nerský aj.), environmentální odpovědnost (ochota chovat se proenvironmentálně v pro-
středí, kde není šetrné chování k životnímu prostředí součástí společenských norem), 
environmentální inkluze (míra, v níž se jedinec považuje za součást přírody a příro-
du za součást sebe sama), environmentální identita (míra ztotožnění jedince s idejemi
a přesvědčeními environmentalismu). Patrné jsou rozdíly v ekologickém vědomí jedin-
ce, tedy v míře, jak je zohledňována při rozhodnutích ochrana životního prostředí (ŽP), 
proč se chrání ŽP (Krajhanzl 2009, s. 134 podle Schmucka, Schultze 2002). Učitel re-
spektuje i tzv. obranné mechanismy (Koger, Winter 2009, s. 33), které brání přijmout 
dostupné environmentální informace. Při výchově nelze přehlédnout jedincovy zážitky, 
životní podmínky, potřebu kontaktu s přírodním prostředím, environmentální senzitivitu 
apod. Environmentální zájem jako aspekt motivace rozlišuje způsoby, kterými orientu-
jeme své morální normy (zájem egoistický, sociálně-altruistický a ekocentrický – srv. 
Nickerson 2003). 

Je obecně známo, že reálné chování je výsledkem celého řetězce motivů biogen-
ních, sociogenních, psychogenních; získaných zkušeností, naučených, vrozených aj.

Pro pojednávané téma je důležité, že motivační obsah mají postoje, potřeby, 
schopnosti, zájmy orientované na přírodu, které ovlivňují prožívání a chování k přírodě. 
Potřeba kontaktu s přírodou je pak významná z hlediska kvality života a tělesného, du-
ševního a duchovního zdraví. 

Zdrojem motivace lidí k šetrnému chování a jednání může být ohrožení zdraví 
v důsledku environmentálních problémů. To se stalo podnětem pro naše výzkumná še-
tření, která sledovala uvažování a přemýšlení studentů oboru učitelství a žáků základní 
školy o environmentálních problémech v kontextu péče o zdraví. 

Průniky péče o zdraví a péče o životní prostředí ve 
výzkumných šetřeních

V průběhu našich výzkumných sond jsme se pokoušeli vyjádřit souvislost mezi 
péčí o zdraví a environmentální výchovou – přesněji nalézt společný průnik oblasti 
„péče o zdraví“ a „péče o životní prostředí“. Motivací byl klíčový imperativ výstupu 
environmentální výchovy – jednat ve prospěch přírody a přírodního prostředí. Tento 
přístup lze motivovat různými způsoby. Zaměřili jsme se na problematiku „zdraví“ 
přesněji „ohrožení vlastního zdraví v důsledku environmentálních vlivů“. Nedá se před-
pokládat, že by láska k přírodě sama o sobě byla dostatečnou motivací pro dramatické 
změny vzorců chování a životního stylu ve prospěch přírody u většiny populace. Ně-
které výzkumy (např. Franěk 2004, Krajhanzl 2009) ukazují, že mnozí lidé jsou ochotni 
změnit vzorce svého chování, pouze pokud z toho mohou mít oni sami (nebo jejich) 
blízcí bezprostřední prospěch. V procesu environmentální výchovy není možné se spo-
léhat na změnu přístupu k životnímu prostředí pouze na základě mechanického osvojení 
humanistických ideálů, ale je nutné se zaměřit i na lidi, které vznešené ideály míjejí. 
V centru naší pozornosti bylo pedagogické, resp. didaktické podchycení objektivních 
zdravotních hrozeb, které generuje poškozené životní prostředí a které může představo-
vat solidní motivaci přehodnocení určitých vzorců jednání napříč populací.
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Ve výzkumné sondě (Horká, Hromádka 2009) jsme se pokoušeli především od-
halit, zda se v souboru studentů a studentek Pedagogické fakulty MU (N = 163) objeví 
vztah mezi postojem k životnímu prostředí a postojem k péči o vlastní zdraví v podobě 
korelace. 

Byly formulovány následující výzkumné hypotézy:
h1:  Existuje vztah mezi postojem k vlastnímu zdraví a postojem k ochraně život-

ního prostředí.
h2:  Respondenti, kteří si vysoce cení svého zdraví, se chtějí podílet na ochraně 

životního prostředí. 
h3:  Respondenti, kteří pokládají za zdravotní hrozbu automobilovou dopravu, zá-

měrně volí šetrnější způsoby dopravy (Horká, Hromádka 2009).

U všech tří hypotéz jsme museli přijmout nulovou hypotézu – vztah mezi pro-
měnnými nebyl prokázán. Nicméně v rámci deskriptivní analýzy jsme došli k zajíma-
vým výsledkům. Například z následujících grafů je patrné, že studenti mají k ochraně 
životního prostředí pozitivní postoj:

Graf č. 1; Míra souhlasu s výrokem: „Chci se podílet na ochraně přírody.“

(určitě ano: 42,5 %; spíš ano: 57,5 %; spíš ne: 0 %; určitě ne: 0 %)
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Graf č. 2; Míra souhlasu s výrokem: „Chci žít tak, aby mé chování bylo vždy šetrné 
k přírodě.“

určitě ano: 43,6 %; spíš ano: 55,2 %; spíš ne: 1,2 %; určitě ne: 0 %

V oblasti postoje k péči o vlastní zdraví jsme rovněž dospěli spíše k pozitivnímu 
výsledku – na žebříčku hodnot řadí studenti/ky „vlastní zdraví“ na 1. místo v 50,3 %. 
Přestože se nám nepodařilo najít vztah mezi postojem k péči o životní prostředí a posto-
jem k péči o vlastní zdraví, podařilo se nám přece jen najít oblast, kde se obě dvě pro-
blematiky prolínají. V rámci výzkumného nástroje byla formulována otevřená položka: 
„Napište, co v životě ve městě pokládáte za zdravotní hrozbu.“ Ukázalo se (jak vidíme 
z gru č. 3), že respondenti v několika spojují obavy o své zdraví s environmentální 
problematikou (automobilová doprava, smog - znečištěné ovzduší, odpady - znečištění, 
průmysl, nedostatek zeleně, hluk). Z hlediska relativních četností jsou nejčetnější kate-
gorie smog - znečištěné ovzduší (68,4 %) a automobilová doprava (53,8 %). Je patrné, 
že se studenti cítí ve městě ohroženi tím, co často pokládáme za přirozené a možná také 
za nutnou daň civilizaci - tedy motorismem a s ním spojenými nebezpečnými imisemi 
(Horká, Hromádka 2009).
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Graf č. 3

Zatímco v předchozí výzkumné sondě jsme se pokoušeli odhalit, zda vnímají re-
spondenti životní prostředí (poškozené) jako zdravotní hrozbu, v následující výzkumné 
sondě (Horká, Hromádka 2010) jsme zjišťovali, zda životní prostředí (nepoškozené) 
představuje pozitivní přínos pro lidské zdraví. Pilotní studií bylo odhaleno, že přírodní 
prostředí je z hlediska lidského zdraví zajímavé především jako platforma pro relaxaci. 
Zjišťovali jsme tedy, jestli vůbec studenti/ky Pedagogické fakulty MU v Brně (N = 104) 
pokládají v kontextu péče o zdraví relaxaci za významnou činnost – graf č. 4:

Graf č. 4; „Jak souhlasíte s výrokem: Umět správně relaxovat je pro lidské zdraví mi-
mořádně důležité.“ 

Jak ukazuje graf, je studenty/kami relaxace pokládána rozhodně za důležitou činnost. 
Následně jsme zjišťovali, zda přírodní prostředí představuje v rámci souboru zajímavé místo 
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pro relaxaci. V rámci výzkumného nástroje jsme formulovali otevřenou položku: „Pokuste 
si představit místo (popř. místa), kde byste chtěl/a nejraději relaxovat a toto místo stručně 
popište“. Relativní četnosti kategorií vzešlých z odpovědí jsou zobrazeny v grafu č. 5:

Graf č. 5

„Nejčetnější je kategorie příroda s 60,6 %. Další významné kategorie po přírodě 
jsou: moře/pláž (24 %) a ticho/klid (17,3 %). I když pojem „příroda“ je dost obecný 
a nemůžeme s jistotou říci, co tímto termínem respondenti přesně myslí, pokládáme 
za potvrzení výzkumného předpokladu, že studenti/ky pokládají přírodu ve většině za 
vhodné místo k relaxaci. Pro upřesnění jsme ještě použili následující uzavřenou polož-
ku, jejíž vyhodnocení je zobrazeno v grafu č. 6:

Graf č. 6; „Jak souhlasíte s tímto výrokem: Příroda (zeleň, park, les, atd.) je vhodným 
místem pro dobrou relaxaci“?
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V rámci výzkumné sondy jsme zjišťovali, zda respondenti pociťují v životě něja-
ké překážky bránící dobré relaxaci a zda mají environmentální kontext – viz. graf č. 7:

Graf č. 7; „Pokud si myslíte, že život ve městě přináší překážky pro dobrou relaxaci, 
napište, o jaké překážky se jedná“.

Ukazuje se, že překážky dobré relaxace mají často environmentální kontext - 
na prvním místě je hluk s 47,6 %, dále znečištěné ovzduší s 33%; další místo zaujímá 
spíše sociální kategorie mnoho lidí s 23,3 % , ale následující je nedostatek zeleně
s 22,3 %.

Je patrné, že dobrá relaxace je důležitou komponentou v péči o zdraví a že je 
respondenty často spojována s relaxací v přírodním prostředí. Také se ukazuje, že pře-
kážkou dobré relaxace jsou často atributy poškozeného životního prostředí (Horká, Hro-
mádka 2010).

V rámci relační části výzkumné sondy jsme testovali následující výzkumné hy-
potézy:
h1:  Existuje vztah mezi místem bydliště a hodnocením podmínek pro relaxaci ve 

městě. 
(Byla přijata nulová hypotéza – nenalezen vztah.)

h2: Existuje vztah mezi místem bydliště a volbou prostředí pro relaxaci.
(Kendalovo t = - 0,29. Tato závislost je nízká, ale signifi kantní.)

h3:  Existuje vztah mezi výběrem prostředí pro relaxaci a postojem k ochraně ži-
votního prostředí.
(Byla přijata nulová hypotéza – nenalezen vztah.)

h4:  Existuje pozitivní vztah mezi subjektivním hodnocením vlastní relaxace a sub-
jektivním hodnocením péče o vlastní zdraví.
Kendalovo t = 0,30. Tato závislost je nízká, ale signifi kantní)

h5:  Existuje pozitivní vztah mezi oblíbeností jízdy na kole jako relaxace a oblíbe-
ností relaxace v přírodě. 
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Kendalovo t = 0,39. Tato závislost je (téměř) střední a signifi kantní (Horká, Hro-
mádka 2010)

Z pohledu pojednávaného tématu jsou zajímavé zejména výsledky, které uka-
zují na absenci vztahu mezi volbou prostředí pro relaxaci a postojem k ochraně život-
ního prostředí, což se dá interpretovat tak, že pokud někdo preferuje přírodní prostředí 
jako místo pro relaxaci, nemusí to současně znamenat, že zastává více pozitivní postoj 
k péči o životní prostředí. Výsledek testu poslední hypotézy je možné interpretovat 
tak, že aktivnější forma relaxace může souviset s preferencí přírodního prostředí pro 
relaxaci.

Další sonda, jíž se zabýváme v rámci tohoto příspěvku, je zaměřená na situaci, 
kdy je péče o vlastní zdraví (v tomto případě pohybová činnost) v konfl iktu s péčí
o životní prostředí. Se souborem studentů/ek Pedagogické fakulty MU (N = 133) jsme 
nejdříve zjišťovali, proč studenti/ky provozují pohybovou činnost a zda to má kono-
tace s péčí o vlastní zdraví – graf č. 8:

Graf č. 8; „Pokud naleznete v následující nabídce důvod nebo důvody pro Vaši pohybo-
vou činnost, zaškrtněte je (popř. dopište, pokud v nabídce Vaše důvody chybí).“

Jak se ukazuje, respondenti sice nejčastěji sportují nebo vykonávají pohybovou 
činnost pro zábavu (92,5 %), ale druhou nejčetnější kategorií je kategorie „pro zdraví“ 
- 78,9 % (Horká, Hromádka 2010).

Zjišťovali jsme také, zda při vykonávání nějaké pohybové činnosti zohledňují 
možné vlivy na životní prostředí (připouštíme, že to může u některých pohybových 
činností znít dost absurdně a validita této položky je značně problematická). Výsledky 
viz graf č. 9:
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Graf č. 9; Míra souhlasu s výrokem: „Když provozuji nějakou pohybovou činnost, pře-
mýšlím, jak tato činnost zatěžuje životní prostředí.“

Modální kategorie: spíš ne
Naše zaměření na možný environmentální rozměr při provozování pohybových 

aktivit reprezentovala ještě proměnná v podobě „míry souhlasu s výrokem: „Pečuji
o své zdraví tak, abych co nejméně zatěžoval/a životní prostředí.“ Modální kategorií 
bylo: spíš ano (61,6 % validních). Tato překvapivá většina tedy deklaruje, že pečuje
o své zdraví tak, aby co nejméně zatěžovala životní prostředí. V podobném trendu vy-
znívají i výsledky z vyhodnocení další proměnné: míra souhlasu s výrokem: „Příroda by 
neměla stát v cestě projektů, které slouží pohybovým aktivitám.“, kdy modální kategorii 
představuje varianta: spíš ne s 82,7 % (Horká, Hromádka 2010).

V relační části šetření se z hlediska použitých indikátorů, které se liší od in-
dikátorů výše uvedené výzkumné sondy (Horká, Hromádka 2009), ukázala zajímavá 
souvislost mezi „zodpovědnou péčí o vlastní zdraví“ a „snahou jednat šetrně k život-
nímu prostředí“ (korelace Kendalovo tb = 0,32). V našem výzkumném souboru se tedy 
nakonec objevila nízká (ale signifi kantní) závislost mezi péčí o vlastní zdraví a péčí
o životní prostředí (Horká, Hromádka 2010).

Závěr
Analýzou tří realizovaných výzkumných sond o možných vztazích „péče o vlast-

ní zdraví“ a „péče o životní prostředí“ jsme zjistili, že existuje celá řada společných prů-
niků – celá řada oblastí, v nichž se tato témata střetávají a ovlivňují. Ukazuje se, že pří-
roda je vnímána jako platforma pro péči o zdraví a poškozená příroda je vnímána jako 
velmi vážná zdravotní hrozba. Domníváme se, že to jsou poměrně zajímavá východiska 
pro motivaci environmentálního vzdělávání. Zdraví se tak může stát významným moti-
vačním faktorem v procesu utváření vztahu k životnímu prostředí. Může sehrát proenvi-
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ronmentální roli v tzv. interním ohnisku řízení, které ukazuje na míru, v jaké se jedinec 
cítí spoluhybatelem světa kolem něj (Krajhanzl 2009, s. 138 podle Allen, Ferrand 1999). 
Tito lidé se cítí jako ti, kdo „mají ve své moci věci měnit, oproti lidem s externím ohnis-
kem, podle kterých si svět s nimi dělá, co chce“ (Krajhanzl 2009, s. 138). Lze očekávat, 
že uvědomění si hodnoty zdraví člověka ovlivní i lidskou pohodlnost, která je řazena 
k překážkám proenvironmentálního jednání.

I když jsme si vědomi, že rozvoj environmentální orientace osobnosti je odborně 
a časově velmi náročný, je naší povinností cílevědomě a systematicky usilovat o en-
vironmentální uvědomělost. Při jejím utváření akceptujeme i to, že lidé sice disponují 
dostatečnými a pravdivými informacemi, ale přesto existuje rozpor mezi jejich postoji 
či zastávanými hodnotami a pozorovaným chováním. Rovněž bereme v úvahu, že svou 
roli sehrávají nevědomé preference jednotlivců a tlaků, které vytváří jejich sociální oko-
lí, společenské normy a situační zkreslení, jimž při svém rozhodování podléháme.

Profesionální příprava (předmětová, pedagogická, psychologická, fi lozofi cká 
apod.) umožňuje synergii výstupů jednotlivých disciplín zaměřených na přírodu, kultu-
ru, společnost a jedince. Každá studijní disciplína pečuje zcela jinak o bohatý, komplex-
ní a integrovaný fenomén života a každá z nich nalézá opravdový smysl teprve v celku 
poznání, které je pro člověka a jeho život určující orientační konstantou. Pokud není 
předpoklad ucelenosti, vzájemnosti či vzájemné spolupráce (konsilience) dodržován
a naplňován, pak podle Wilsona (1999, s. 322) dochází k „desintegraci, separaci a frag-
mentizaci, jež převládají a vedou k nebezpečné nerovnováze a nesouvztažnosti nekoor-
dinovaných tendencí a postojů“. Systémové učení s sebou přináší aspekty významné 
pro environmentální výchovu a následně pro péči o vývoj lidstva a celé planety.
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HEALTH AS A MOTIVATIONAL FACTOR
IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

Abstract: In the paper we defi ne the basic mental constructions of environmen-
tal education in the context of health education with an emphasis on the biophile ori-
entation of school education. The curricular reform of the school system brought about
a signifi cant change in this area. It is based on an assumption that being “a cultural pro-
tector of health and the environment“ is an essential competence of an individual, which 
enables an awareness of the existing mutually causal, spontaneously realised relation-
ships in the environment and thus infl uencing the quality of environment protection and 
consequently also health protection. Based on the hitherto research investigations the 
patterns of thinking about environmental problems is surveyed in student teachers and 
basic school pupils. Furthermore, perception of health related to environment protection 
is described. Special attention is paid to the environmental and health impact of trans-
port, leisure and sport activities. The authors prove that health can become a signifi cant 
motivational factor in the process of forming a relationship towards the environment.

Key words: transport, eco-therapeutic potential of nature, environmental educa-
tion, quality of life, health promotion, sports activities, relaxation outdoors, sport, health 
education, health, environment
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví

SOUZNĚNÍ JAKO FAKTOR URČUJÍCÍ VÝVOJ 
ŽIVOTNÍCH DOVEDNOSTÍ V SOUVISLOSTI

S LIDSKÝM ZDRAVÍM

Anna SLADEK

Abstrakt: Moderní výklad zdraví zdůrazňuje míru zodpovědnosti jednotlivce za 
zdraví. Mezi faktory, které zvyšují zdravý potenciál patří životní styl v rámci životních zku-
šeností, což napomáhá jedinci zvládat každodenní problémy a umožňuje budovat si pozitiv-
ní sociální vztahy. V těchto souvislostech je nezbytné se zaměřit na souznění jako součást 
osobnosti čítající tyto tři faktory: porozumění, řízení a smysluplnost. Na základě rozbo-
ru životopisů sociálních aktivistů byla popsána míra jejich zastoupení. Z analýzy vyplývá 
množství životních zkušeností zúčastněných ve výzkumu, což může pomoci jejich zdraví.

Klíčová slova: potenciál zdraví, životní zkušenost, souznění, sociální aktivity

Trend správně uvažovat o zdraví nesouvisí pouze se zvládáním každodenních ži-
votních situací nebo s nemocemi, které představují jeden z mnoha obtížných okamžiků, 
se kterými se člověk v průběhu života potýká. Dynamický výraz pro zdraví - potenci-
ální adaptační schopnosti organismu na požadavky prostředí; tyto schopnosti usnadňují 
člověku udržovat rovnováha mezi jím a požadavky (Tobiasz- Adamczyk 2000, s. 23). 
Upevňování zdraví je provázáno s posilováním zdrojů a zdravotní prevencí proti závaž-
ným faktorům a nemocem. Mezi přímé podmínky ovlivňující zdraví patří: biologické 
predispozice, životní prostředí, péče o zdraví a životní styl. Zdůrazňuje se životní styl
a jeho propojení s ostatními faktory (Kowalski, Gawel 2007, s.121; Woynarowska 2008. 
s. 44-45). Tento způsob uvažování o zdraví přičítá jedinci zodpovědnost za vlastní zdra-
ví (vlastní zdraví a zdraví společnosti, ve které jedinec žije). Nicméně zodpovědnost 
vyžaduje zvláštní predispozici jako jsou znalosti a dovednosti, které umožňují účastnit 
se aktivit vhodných pro zdraví.

Mezi subjektivní nejvýznamnější určující činitele patří: znalost, přesvědčení
a očekávání, zvyky a postoje o zdraví, dovednosti (socio - psychologické) a dovednos-
ti s nástroji potřebnými pro zdravotní péči (Woynarowska 2008, s.130-106; Kowalski, 
Gawel 2007, s. 114-115). Toto rozdělení zdůrazňuje kognitivní a behaviorální činitele.
K nim se současně připojují emotivně-motivační determinanty. Znamenají „tah na bran-
ku“, který nasměřuje k takovým krokům, které souvisí s přesvědčením člověka. Již zmi-
ňovaní rozhodující činitelé tvoří míru zdrojů, která se uplatňuje při zvládání každodenních 
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problémů. Co se týká determinantů velký význam se přisuzuje životním zkušenostem. Ty 
jsou defi novány jako „dovednosti “, které umožňují člověku pozitivní adaptaci, která 
usnadňuje zvládat každodenní život (Sokolowska 20088, s.444). Uvedené dovednosti se 
uplatňují v různých směrech. Tyto pomáhají člověku žít spokojený život. Člověk pozná 
sám sebe díky těmto dovednostem. Napomáhají řešit problémy. Ovlivňují rozhodování 
a výběr a činnost člověka. Jsou zároveň podmínkou dobrých a spokojených vztahů mezi 
lidmi. Napomáhají vytvářet dobré podmínky pro zapojení se do sociálního života, trhu 
práce. Napomáhají chránit a posilovat zdraví, včetně narůstající četnosti nebezpečného 
chování ( Sokolowska 2008, Woynarowska2001; Woynarowska 2002) . Tento pojem byl 
nejčastěji popisován ve zdravé výchově směřované dětem a mládeži s cílem nabídnout 
jim lepší řešení pro zvládání složitých situací, včetně závislostí.V průběhu času se tento 
pojem začal používat v širším významu ve zdravotní propagaci.

V literatuře nalezneme různé rozdělení životních dovedností. Toto rozdělení 
vzniklo rozlišením některých funkcí, které se staly nadřazenými nad ostatními. Proto 
první ročlenění navržené WHO považovalo za prioritu zdravotní problémy a jejich pre-
venci mezi dětmi a mládeží. Rozlišují se dvě skupiny: dovednosti pro každodenní život 
a speciální dovednosti utvářející příznivé podmínky pro zvládání ohrožujích faktorů 
zdraví (Woynarowska, 2001). Na druhou stranu v dokumentu UNICEF z roku 2000 je 
uvedeno pět životních dovedností (Woynarowska 2001, Sokolowska 2008):

1) interpersonální dovednosti ( empatie, aktivní vnímání, verbální a neverbální ko-
munikace, asertivita, spravedlnost, schopnost jednat, řešení konfl iktů, spoluprá-
ce, skupinová práce, vztahy a spolupráce v rámci skupiny);

2) dovednost upevnit si sebevědomí ( sebeúcta, pojmenování silných a slabých 
stránek, pozitivní myšlení, utváření pozitivních představ o člověku )

3) dovednost vytvářet vlastní hodnotový žebříček ( chápání složitých sociálních 
norem, víra a kultura, tolerance, utváření vlastních hodnot, postoje a chování, 
opatření proti stereotypům a diskriminaci, boj za práva, zodpovědnost a sociální 
justice);

4) dovednost umět se rozhodnout (kritické a kreativní myšlení, řešení problémů, 
rozpoznání nebezpečí hrozící jedinci a okolí, hledání alternativ, získávání infor-
mací a evaluace hodnot, předvídání následků vlastních činností, vytyčování si 
cílů);

5) dovednost zvládání stresu ( sebekontrola, časový harmonogram, zátěž, zvládání 
strachu a zátěžových situací, hledání pomoci)

Zatímco v dokumentech organizace WHO fi gurují pouze tři skupiny životních 
dovedností (Sokolowska 2008):

1) komunikační a interpersonální dovednosti (verbální a neverbální komunikace, 
asetivita, empatie, spolupráce, prosazování se);

2) rozhodování se a kritické myšlení (získávání informací, vyhodnocování řešení
a jejich následků, rozbor hodnot a postojů ovlivňující motivaci a činnost);

3) self management (vybudování sebeúcty, sebevědomí, vytýčení cílů, ovládání 
emocí, zvládá stresu).
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Obě tato rozdělení kladou důraz na tzv. životní dovednosti, které umožňují ře-
šit složité situace, které se vyskytují v každodenním životě. Proto zahrnují celou škálu 
nezbytných zdrojů, které do jisté míry jsou kognitivními nástroji. Zdá se, že v průběhu 
života nedojde k vyčerpání procesu zvládání složitých situací.

V poslední době se objevila celá řada výzkumů týkajících se dispozic úspěš-
ného zvládání složitých životních situací. Na začátku výzkumu byla snaha nalézt nej-
lepší způsob prevence před rizikovým chováním.Takový model by měl být založen na 
zlepšení osobnostní stránky člověka. Současně je cílem hledat takové vlastnosti, které 
pomohou dosáhnout lepšího psychického a fyzického stavu a osobní úspěch v životě 
(Kowalski, Gawel, 2007, s.141). V psychologi o zdraví se zdůrazňují zdroje osobní
a sociální napomáhající zvládat rozdílné složité situace. Mezi osobní zdroje se zařa-
zuje : formální stránka osobnosti propojená s temperamentem, charakteristikou „já“ 
struktury ( vnitřní sebeakceptování, sebeúcta, identita, smysl pro (osobní) agendu, 
smysl pro kontrolu polohy, optimismus, smysl pro souvislost), životní kompetence 
včetně kognitivní, emoční a sociální. Zatímco mezi sociálními zdroji role sociální 
podpory je vyzdvihována( Heszen, Sek 2007, s.161-171). Mezi trendy moderní psy-
chologie týkající se zdraví zejména dominují tyto trendy řešící zvládání stresu.V tom-
to výzkumu jsou zdůrazněny subjektivní podmínky včetně kognitivních a osobních 
faktorů, které umožňují zvládat stresové situace (Hescen, Sek 2007, s.142- 159).

Obojí, jak osobní tak sociální zdroje ovlivňují příznivě zdraví, což znamená 
růst rozsahu psychologických dispozic napomáhajících zvládat složité životní situace. 
Salutogenetická koncepce A.Antonovského odkazuje k tomuto trendu (Antonovsky 
2005; Hescen, Sek 2007, s.76 -89). Tento sociolog považuje ve své teorii, za nor-
mální stav člověka stav nestálé (fragil) rovnováhy. Člověk je neustále konfrontován 
se stresovými stimuly v životě a musí se s nimi potýkat. Člověk reaguje adaptací 
na požadavky vysílané z okolí a udržuje dynamickou rovnováhu v životních proce-
sech na určité otimální úrovni. Úroveň zdraví závisí na dovednostech střetu interních
a externích požadavků. Také záleží na schopnostech udržet rovnováhu a omezit stav 
entropie nebo alespoň jejího negativního vlivu na organismus. Úroveň zdraví člověka 
záleží na spolupráci několika faktorů: obecně rezistenčních zdrojů, faktorů vytvářejí-
cích stresy, smyslu pro souvislost, životním stylu a chování. Autor chápe obecné re-
zistenční zdroje jako individuální vlastnost a socio – kulturní okolí, které napomáhají 
zvládat stress. Mohou být srovnávány s osobními a sociálními zdroji již popisovánými 
v tomto článku. Na druhou stranu stresory v salutogenesiském konceptu poukazují 
na vnitřní a vnější požadavky, na které jedinec nemá připravené automatické reakce. 
Z tohoto důvodu stav napětí roste v jedinci. Stresory nicméně mohou hrát negativní 
roli a zároveň pozitivní roli, což je nakloněno pokroku a udržuje zdraví. Zabívajíc se 
životním stylem, důraz je kladen na chování, což umožňuje rozvoj imunologických 
zdrojů a souznění. Poslední zmiňovaný prvek je hlavní faktor, který podle Antonov-
ského napomáhá zdraví člověka. 

Souznění je „ globální lidská orientace vyjadřující stupeň, ve kterém tento 
člověk má dominantní, trvající, ačkoli dynamický, smysl jistoty, který (1)stimul 
přichází do života z interního a externího prostředí, který je strukturovaný, predi-
kovatelný a má vysvětlitelný charakter; (2) zdroje, které umožňují člověku splnit 
požadavky vytvořené stimuly; (3) tyto požadavky se stávají pro člověka výzvou 
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v úsilí a angažování se“(Antonovsky 2005, s.34). Souznění spočívá ve třech ele-
mentech, které úzce souvisejí. Jsou to: srozumitelnost, řízení a smysluplnost. Po-
rozumění má kognitivní charakter. Díky tomu člověk vidí a predikuje stimul jako 
kognitivně senzibilní, srozumitelný, trvalý a organizovaný. Řízení má kognitivně-
instumentální charakter. Díky tomu človek vidí dosažitelný stimul, který člověka 
obklopuje, považuje ho za dostačující a splňuje požadavky. Znamená to, že člověk 
cítí, že zvládne určité situace. Následovně smysluplnost má emotivně – motivační 
charakter a tento fakt popisuje, do jaké míry člověk vyhodnocuje životní situace za 
hodnotné námahy a úsilí. Podle Antonovského poslední element hraje nejdůležitější 
roli. Napomáhá udržovat ostatní prvky pospolu, společně nabývají na intenzitě (An-
tonovsky 2005,s.32-37;Hescen, sek 2007, s.82). Souznění je osobnostně proměnlivé 
podobně jako část imunologických zdrojů, ale je odděleno a proto jeho charakter je 
komplikovanější. Ve velké míře souznění rozhoduje o míře aplikace jednotlivých 
zdrojů pro možnou účast při určitých aktivitách ke zvládnutí požadavků, které jsou 
vysílány vnitřními a vnějšími stimuly . Souznění dává člověku globální orientaci 
ve světě. Má kognitivní charakter, proto vytváří systém důvěry, díky němuž člo-
věk poznává spojitost mezi člověkem a zdroji, které jsou člověku k dispozici. Také 
povzbuzuje jedince k účasti v aktivitách – na základě dosažitelných zdrojů, které 
člověku umožňují splnit požadavky. Můžeme tvrdit, že souznění se skládá z prvků 
osobnosti, které umožňují člověku zvládat složité situace v životě a tímto způsobem 
si udržet zdraví a vývoj.

Proto můžeme vidět určitý vztah mezi souzněním a životními zkušenostmi, 
kterými je člověk vybaven. Dovednosti rozlišené a popsané výše mají v největší míře 
kognitivní charakter. Umožňují určit obě varianty týkající se každé osoby (proces se-
bepoznání a posilování sebeuvědomění), a poznání a porozumění jiným lidem a pro-
středí a také predikování následků individuální a skupinové činnosti. Tyto dovednosti 
mají také instrumentálně – behaviourální charakter, protože umožňují se rozhodnout
o směřování činnosti, o výběru nejvhodnějšího způsobu, jak činnost zvládnout, mají 
dopad na snižování strachu a stresu. Konečně má sociální charakter, protože umožňu-
je vytvářet a udržovat personální vztahy. Tudíž jejich rozsah je široký a proto sehráva-
jí důležitou úlohu v procesu zvládání určitých problémových situací. Schopnost měnit 
je a upravovat je v určitých situacích nezbytná.

Stojí za zvážení, zda zaujmout postoj ke zvládání složitých životních situací. 
Podle H.Sek zvládání krizových životních situací znamená „ komplexní a proměňující 
se skupinu psychologických procesů a činností směřujících k utváření nových způso-
bů plnění požadavků a dosahování cílů v situacích, kdy vnitřní a vnější požadavky 
základních v individuálních případech duševních stránek a stavu vyrušení individuál-
ních přizpůsobivých zdrojů“ (Sek 1991, s.34). Zdroje ovládané člověkem tímto způ-
sobem se zdají nedostatečné ke zvládání požadavků ve složitých životních situacích. 
Mohou vyžadovat transformaci, změny, hledání nových kreativních způsobů. Avšak 
v tomto procesu jisté faktory jsou nutné, což umožňuje člověku tyto procesy zvládat 
a začleňovat je do současné struktury vlastních životních aktivit. Zdá se, že souzně-
ní – obecně jako životní zkušenost, umožňující člověku uvědomit si sám sebe a své 
vztahy s okolím, se může stát faktorem, který propojuje mnoho životních dovedností 
v průběhu složitých životních situací.
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Vztah souznění životních dovedností – analýza příběhů ze 
života

Zájem o propojení životních dovedností a souznění je považován v rámci vý-
zkumu týkajícího se významu sociálních činností sociálními aktivisty za jejich vlastní 
rozvoj. Kvalitativní analýza jejich životopisů ukázala několik zajímavých vztahů a také 
vznesla několik otázek týkajících se priorit, které udávající význam pro vlastní rozvoj 
v regionálních sdruženích.

Příspěvek se stal součástí širšího výzkumu. Jeho cíle nepopisovaly stupeň sou-
znění aktivistů, ale obsahové míry jednotlivých elementů a jejich souznění a zdůrazňují 
propojení rozvoje a užití životních zkušeností ve zvládání složitých životních situací. 
Do analýzy bylo zařazeno 14 biografi í sociálních aktivistů účastnících se sociálních 
aktivit v regionálních asociacích ve Slezsku (Polsko). Jejich životní příběhy se soustředí 
na průběh a význam sociálních aktivi v průběhu jejich života. Avšak zároveň ukazuje 
celý život včetně nejdůležitějších oblastí jejich životních aktivit. Rozbor života zahrnu-
je životní příběhy, včetně:obsahu, analýzy vyprávění. Obsahová analýza z posbíraných 
materiálů se dávala do kontextu s rozličnými kategoriemi popisující elementy souznění, 
které popisuje A.Antonovsky. Dalším krokem při analýze bylo určit míru životní zkuše-
nosti, kterou aktéři aplikovali v různě složitých životních situacích.

Abychom rozlišili kategorie popisující jednotlivé elementy souznění byly popr-
vé použity defi nice podle Antonovského. Dále, založeno na „přiřazování smyslů“, což 
mu napomohlo vytvořit výzkumných nástrojů(Antonovsky 2005, s. 80-83), jednotlivé 
otázky pocházející z SOC-29 (Dotazník o životní orientaci) byly analyzovány. Učinilo 
se tak v souladu s oddělováním a pojmenováním jednotlivých kategorií, které charakte-
rizují elementy souznění. Proto příběhy zkoumaných lidí byly analyzovány s cílem zjis-
tit jednotlivé kategorie, což popisují jednotlivé kategorie souznění. Tyto elementy jsou 
analyzovány v rozsahu týkající se druhu a způsobu užití různých životních dovedností.

Souznění má globální charakter a tvoří druh fl exibilní orientace. Což zname-
ná, že není reakcí pro specifi ckou situaci, ale hovoříme spíše o predispozici pro určité 
způsoby jednání v mnoha situacích tvořící různé oblasti životních aktivit. Popis jed-
notlivých aktivit souznění je spíše všeobecný, aby byl použit ve výzkumu v různých 
sociálních a kulturních skupinách, avšak v případě jednotlivců se jedná o různé příklady. 
Cílem tohoto článku je specifi kace těchto kategorií týkajích se lidských zkušeností. Nej-
důležitější závěry jsou shrnuty následně.

Zdá se, že souznění je vnitřním elementem v popisu vlastních životů zkouma-
ných účastníků. V jejich příbězích se jeví následující kategorie souznění:evaluace vlast-
ního života v kontextu příprav, srozumitelnost a předvídavost, vývoj vlastního jednání 
v neznámých situacích, vývoj vlastních dovedností při řešení složitých problémů (vý-
běr řešení), vývoj vlastních emocí – v kontextu se srozumitelností, hodnocením, mírou 
uznání, především tyto emoce, které jsou nechtěné, nežádoucí a smíšené (neurčité), roz-
voj vlastních dovedností v rámci přiměřeného rozvoje událostí a situací a rozvoj bytí 
chápaného ostatními. Všechny tyto kategorie se zabývají třemi časovými perrspektiva-
mi: minulostí, přítomností a budoucností.

Srozumitelnost má kognitivní charakter a v případě uvedených příběhů vyjadřuje 
sebe v podobě tendence pro analýzu vlastních životních situací nejčastěji v širokém so-
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cio – kulturním kontextu. Analýza vlastní situace se zakládá na hledání výkladu životní 
situace. Pomocí čehož ve většině případů se objevuje tendence širšího výkladu, který 
přechází v faktory, které se týkají člověka, jiných lidí a rozdílného úhlu pohledu. Účast-
níci výzkumu se pokusili popsat normy, hodnoty nebo pravidla, které se staly základem 
pro některé činnosti nebo situace, ve kterých se tito lidé ocitli. Pokusili se identifi kovat 
faktory, které mají dopad na situace a vysvětlují význam a predikují následky. I v si-
tuacích, které považují osobně za nepříznivé, pokouší se rozpoznat a vysvětlit jejich 
zdroje a významy. Popisované tendence jsou spojeny s používáním rozdílných způsobů 
získávání informací. Nutnost zlepšovat si znalosti v různých oblastech je považována 
za důležitou u zkoumaných lidí. Nutnost předvídat následky činů (osobně či skupinově) 
je také zjevně viditelná ve vyprávěných příbězích. Ve vyprávěních o životních situacích 
se lidé věnovali především různým strategiím kritického myšlení. Zmiňovali emotivní 
reakce kognitivních přístupů, které se propojovaly s nejdříve autorefl exí a sebeuvědo-
měním vlastních citů, pojmenovávali je a analyzovali. Tuto tendenci lze spatřovat ve 
většině případů v různé míře. Ztotožnili se se situací, kdy řešení složitých situací je 
nejčastěji spojovány s hledáním různých možných činností. Obecně srozumitelnost ve 
vyprávěných příbězích je nejčatěji vyjadřovaný názor auto-refl exe přináší nové pohledy 
na věc.. 

Při čtení výčtu popisovaných činností, kterých se zúčastnili zkoumaní lidé, si 
můžeme povšimnout, že se týkají následujících kategorií životních dovedností, které 
rozlišuje UNICEF a které jsem již zmiňovala (Sokolowska 2008, s.445): upevňování 
sebevědomí, upevňování vlastního systému hodnot, rozhodování. Nastíněné druhy čin-
ností jsou nicméně mimo popisované kategorie.

Dalším prvkem vedle souznění je řízení, které je úzce napojeno na srozumitel-
nost. Napomáhá obecně rozvíjet možnosti použití vnitřních a vnějších zdrojů ke zvlád-
nutí složitých situací. V příbězích účastníků můžeme spatřovat následující kategorie 
těchto prvků: optimistický pohled na věc, vyhodnocení vlastních dovedností, zvládá-
ním potíží v obtížných oblastech života, vyhodnocení vlastních dovedností se zvládá-
ním negativních emocí, vyhodnocení vlivu externích situací na vlastní život a emoce; 
vyhodnocení vlastních emotivních postojů na nepříjené situace, vyhodnocení pocitu, 
kdy je člověk nespravedlivě souzen ostatními, vyhodnocení možnosti spolehnout se na 
ostatní, rovnováha mezi pocity vítězství a prohry ve složitých životních situacích. Po-
pisované kategorie se týkají všech tří časových perspektiv. Řízení má charakter instru-
mentálně-behaviorální, protože je spojován s  určitými činnostmi s cílem nalézt řešení 
problémové situace. Je založen na kognitivní analýze takové situace, proto základem 
jsou dovednosti, o kterých jsem se již zmiňovala v popisu srozumitelnosti. Na počátku 
činnosti je v tomto případě pochopení situace a umístění člověka do ní. Obecně v ana-
lýze příběhů vyprávěných účastníky výzkumu vidíme obraz člověka, jako osoby, která 
dokáže zvládat různé situace. V příbězích se objevují popisy různě složitých situací. 
Charakteristické byly ty příběhy, ve kterých byly popisovány krizové momenty (ně-
kdy dokonce traumatizující). Tyto okamžiky změnily jejich životní situaci, vyvolaly 
silné negativní emoce a pocit tlaku. Velmi často tyto okamžiky způsobily pocit ublížení 
a nespravedlnosti. Je však nesmírně důležité, že v perspektivě příběhu takových trau-
matizujících událostí z minulosti setyto pocity rozvinuly do širšího kontextu. Zkoumaní 
lidé si jsou vědomi tohoto širokého kontextu, různých faktorů ovlivňujících celkovou 
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situaci a umístění sebe jako člověka do ní. Také si všimli různých následků včetně těch 
pozitivních. Tento pokus ukázat širší souvislosti událostí ukazuje touhu po srozumi-
telnosti. Následně popis zvládání traumatizujících událostí sám ukázal, že zúčastnění 
lidé hledali různé možnosti, jak řešit problém. Dočasné selhání nebo neschopnost konat 
byly překonány různými způsoby. Nejčastěji se objevovalo: hledání podpory v okolí 
a její získání, hledání možností individuálního konání nebo skupinového, jiný výklad 
situace. Někdy strategie čekala na konec nebo změnu externích podmínek a/nebo změnu 
myšlení o situaci. Byla použita celá řada strategií. Obecně účastníci výzkumu prokázali 
aktivní přístup ve složitých situacích. Znamená to, že hledali v osobních zdrojích ale 
také v externích, což jim pomáhalo nacházet řešení v určitých situacích. Kromě toho,
u lidí při popisování zvládání strategií vidíme tendenci analyzovat situaci, identifi kovat 
riziko a následky určité činnosti pro účastníky a ostatní lidi. Shledáváme optimistic-
ké ale také docela realistiské přístupy co se týká plnění požadavků. Je zajímavé, že 
zkoumaní lidé popisují mnoho negativních pocitů, které doprovázely tyto situace a také 
prohru. Nicméně ukazují způsoby zvládání těchto emocí, mezi nimiž převládají kogni-
tivní. Například: změna interpretace situace, degradování významu emocí, nové cíle. Ve 
stejnou chvíli optimistické přístupy  k vlastním schopnostem uplatňující se ve zvládání 
různých životních situací jsou spojeny s hledáním vlastních chyb a úspěchů a jejich 
analýzou. Mnozí účastníci poukazují na potřebu rozvíjet schopnosti co se týká zvládání 
nejen chyby ale také úspěchu. Nejčastějším způsobem zvládání emotivních následků 
složitých situací je v případě účastníků soustředění se spíše na další cíle , ale nejen na 
výsledky, o které se jedná v danou chvíli. Účastníci popisují mnoho složitých situací, 
které měly dopad na interpersonální vztahy. V takových případech řešení bylo spojeno 
s vlivem na interpersonální dovednosti, především vnímání, empatii, komunikaci, aser-
tivitu, vyjednávání a spolupráci.

V souladu s popisovanými dovednostmi užívanými aktéry v kontextu řízení si 
můžeme všimnout , že se týkají následujících kategorií dovedností: rozhodovat se, zvlá-
dat a řídit stres, upevnit sebeuvědomění a vše je navzájem propojeno. 

Když vše shrneme, je důležité zdůraznit kategorie, které jsou spojené se smys-
luplností. Podle A.Antonovského je to právě element souznění, který sehrává nejdůle-
žitější roli v udávání směru a významu dalších prvků. Význam smysluplnosti je dobře 
zřejmý v příbězích aktivistů. Následující kategorie tohoto prvku jsou: zhodnocení vlast-
ního života jako zajímavý a aktivní, zhodnocení každodenních činností a hodnocení 
svého zaměstnání jako uspokojivé a přinášející štěstí, stanovení vlastních cílů a tou-
hy (od těch nejbližších po nejvzdálenější), zhodnocení vlastního zájmu o věci kolem 
sebe, považování vlastních činností za smusluplné a záměrné, obecné zhodnocení života
v souvislosti s významem a cílem. Také v tomto případě kategorie se objevují ve všech 
časových perspektivách. 

Smysluplnost má motivační charakter, proto hraje klíčovou roli. Spatřujíc vlast-
ní činnosti v kategoriích zájmu, cíle a významu, způsobují, že je člověk motivován 
k činnosti a tak zvládá obtíže. Na počátku procesu popisování kategorií je tendence 
vidět vlastní životní situace jako element vyburcovávající zájem. Za takové považuje-
me dobrodružství, výzvu. Životní cíle se staly velmi důležitou oblastí při vykonávání 
práce v životě respondentů. Stalo se typickým, že sociální činnosti, kterých se účastnili 
sami spatřují jako fakt, který pro ně znamená smysl života. Několik lidí popisovalo svůj 
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životní cíl v souvislosti s danou oblastí jako volání nebo poslání. Všichni zúčastnění po-
pisovali mnoho sociálních cílů. Další důležitou oblastí práce se stalo upevnění si vlastní 
hierarchie hodnot a jednání v souladu s ní. Sociální cíle sehrávají v tomto žebříčku vel-
mi důležitou roli. To souvisí se vnímáním vztahu mezi hodnotou a významem vykonané 
práce a utváření si obrazu o sobě samém. Pro účastníky se stal klíčový význam takových 
aktivit obsahující dva nejdůležitější motivy: vykonat službu ostatním a zanechat po sobě 
stopu. Oba motivy naznačují potřebu dát smysl vlastnímu životu. Je to hlavní kategorie, 
která motivuje dospělé pracovat především v sociální sféře. Obecně byla smysluplnost 
vyjádřena v příbězích ve sklonech formovat svůj život a dát mu kontinuitu. Takové 
cíle orientují životní činnosti k přiznaným hodnotám. V průběhu života si stanovuje-
me určité stálé směřování životních snah, je to spojeno s hledáním vlastního místa na 
světě a touhou se poznávat. V případě zmiňovaných účastníků výzkumu nejdůležitější 
uváděnou oblastí jejich činností a angažování, se staly sociální aktivity týkající se jejich 
města (místa). Zbývající oblasti jejich aktivit byly soustředovány v jejich okolí. S touto 
oblastí také propojují smysl vlastního bytí, kdy člověk vidí hodnotu vlastní osobnosti 
skrze prizma realizovaných úkolů. Smysluplnost proto nastiňuje směr vykonané životní 
práce. 

Je možné popisovat rozsah životních dovedností jako součást smysluplnosti a na 
základě příběhů je možné ukázat, že vzešly z následujících kategorií: upevňování vlast-
ního systému hodnot, rozhodování se, upevňování sebeuvědomění. Nicméně se zdá, 
že popisované dovednosti nezbytné pro vytvoření smysluplnosti jsou jednoznačně za 
dovednostmi projevujícími se v rámci koncepcí životních dovedností.

Na základě rozboru příběhů místních aktivistů jsem popsala rozsah nejdůleži-
tějších životních dovedností, které aplikovaly zmíněné osoby v rámci zvládání každo-
denních životních situací. Individuální životopisy se lišily mírou takových dovedností. 
Snažila jsem se zaměřit se na ty nejdůležitější. Každý prvek souznění spojený se speci-
álními životními dovednostmi přísluší k již dříve popisovaným kategoriím. Pouze malé 
rozdíly se objevily v míře zastoupení mezi zkoumanými lidmi. Proto jsme došli k závě-
ru, že způsob řešení složitých problému každodenního života je vždy spojen s nutností 
zapojení odlišných životních dovedností. Je sotva možné naznačit tento specifi cký mo-
del. Podstatným se zdá být fakt, že v celém životopise (obzvláště v případech shrnutí 
dosavadního života) mohou být spatřeny jisté pravidelné jevy. Dovednosti používané 
ve specifi ckých situacích jsou do jisté míry podřízeny tendenci udávat smysl a pořá-
dek vlastnímu životu. Jedná se také o sklon sloučit život do jednoho celku. Právě toto 
směřování nachází vyústění ve smysluplnosti, která se stala klíčovou kategorií v popisu 
vlastního života. 

Shrnutí
Dobrý zdravotní stav je propojen s dostatečným pochopením lidského bytí a jeho 

kvalitou. Mezi psychologickými stránkami života se zdůrazňuje spokojenost se sebou 
samým, osobnostní rozvoj, samostatnost, životní cíl, kontrola prostředí a dobré vztahy 
s lidmi (Ryff, Singer 2005). Charakteristika těchto aspektů ukazuje celou řadu osobních 
a sociálních zdrojů příznivých pro spokojený život a zdraví. Mezi ně se řadí mnoho 
životních dovedností. 
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 Na základě analýz uvedených výše jsem se pokusila popsat rozsah obsahu jed-
notlivých prvků souznění a jejich stupeň „nasycení“ životními dovednostmi popisova-
nými v literatuře. Zkoumaní účastníci aplikovali své zkušenosti v životě a zvládali kaž-
dodenní problémy díky nim. Důraz je nicméně kladen na usilování (u každého z nich) 
dát životu smysl, uspořádat si svůj vyprávěný příběh, vést ho k vyšším cílům a ty plnit. 
Kategorie souznění umožňuje interpretovat tyto životní příběhy jako obecnou orientaci 
v životě směřující k realizaci vyšších hodnot a cílů. Autor salutogenese upozorňuje na 
smysluplnost jako základní kategorii pro pochopení souznění, protože tento pojem za-
střešuje veškerou minulou zkušenost a předvídá konečnou realitu a v takovém případě 
hovoří o štěstí a spokojenosti. 

 Tento způsob uvažování se týká výzkumu zaměřeného na psychickou duševní 
pohodu a zdraví. Výzvy pro „aktivní život“ a snahy se s nimi vyrovnat představují já-
dro štěstí jedince. Jsou základními prvky zdraví a kvality života (Ryff, Singer 2005). 
Lidé zapojující se do činností, i přes možné vznikající problémy, jsou spokojení. Jsou 
obecně šťastnější a spokojenější se svým životem a sebou samými. Nasazení, vyhod-
nocování složitých situací za výzvu, stanovení cílů a hledání významů jsou ukazately 
smysluplnosti podle Antonovského.Výzkumy zabývající se spojitostí souznění životní 
spokojeností objasňují fakt, že „čím vyšší je postavení subjektivní smysluplnosti při vy-
konávaných činnostech, tím pevnější je přesvědčení o nápaditosti a činech “ ( Sitarczyk 
2006, s.297) Jinými slovy, pokud cítíme, že naše činy mají smysl v tento okamžik je pro 
nás snazší chopit se výzvy, bojovat s problémy a dívat se do budoucna s nadějí. Smyslu-
plnost udávající směr a hodnoty života zároveň využívá situaci k hledání lepších řešení 
problémů. Jistým způsobem je možné uznat, že souznění tvoří jednu z klíčových pod-
mínek rozvíjejících a užívaných životních dovedností v procesu zvládání obtíží každého 
dne. Neodmyslitelnou roli v tomto procesu sehrává smysluplnost. Analýzy takových 
závěrů nicméně vyžadují další zkoumání. 
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TAKING CARE ABOUT HEALTH AS THE AREA OF 
AUTO-CREATIVE ACTIVITIES OF ACADEMIC YOUTH

Abstract: Health has always constituted a very important value for a man, althou-
gh responsibility for its realization was perceived variously. In our times the attention 
is paid to the issue of broadening of individual’s responsibility for health. Such cultural 
tradition appeals to young people, in particular. Sense of responsibility for somebody’s 
own health is more often declared by young people than elder ones. Taking care about 
own health becomes at the same time the part of auto-creativity process. Style of nutri-
tion, physical activity and ways of spending free time, and ways of coping with stress 
– these are some of areas of prohealth life style which become the part of conscious 
planning of somebody’s own development. In this context I would like to have a closer 
look at range and conditions of this process among academic youth.

Key words: taking care about health, prohealth life style, auto-creativity, aca-
demic youth



73

Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví

VLIV PROJEKTŮ EKO-ŠKOLA A ZDRAVÁ 
ŠKOLA NA VÝCHOVU K ODPOVĚDNÉMU 

VZTAHU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Barbara BAJD, Tina LEŠČANEC

Abstrakt: Mnoho škol a dalších vzdělávacích institucí ve Slovinsku se začlenily 
do FEEE (Nadace pro enviromentální vzdělávání v Evropě). Více než 600 škol se zařa-
dilo do Ekologického programu a více než 250 škol do programu Zdravá škola. Zároveň 
jsme také srovnávali povědomí o životním prostředí a odpovědné chování k životnímu 
prostředí u jejich rodičů, a to z hlediska obou zmíněných projektů. Hodnocení výzkumu 
ukázalo lepší výsledky u žáků v projektu Eko-škol, jejich velmi dobré povědomí o život-
ním prostředí a v podstatě odpovědné chování vůči životnímu prostředí, zatímco u žáků 
v projektu zdravých škol byly výsledky jejich ekologického povědomí a odpovědnosti 
vůči životnímu prostředí o něco horší. Podobné výsledky jsme získali při porovnání od-
povědí rodičů, které ukazují, že povědomí o životním prostředí a odpovědné chování 
k životnímu prostředí je o něco vyšší u těch rodičů, jejichž děti se účastní ekologických 
projektů.

Klíčová slova: ekologie, projekt Eko-škola, projekt Zdravá škola, povědomí
o životním prostředí, odpovědné chování k životnímu prostředí, ekologická výchova, 
udržitelný rozvoj

Úvod 
Enviromentální vzdělávání je jedním z klíčových témat v dnešních školách. 

Někteří chápou enviromentální vzdělávání jako předmět pouze o ochraně a zacho-
vání přirozeného životního prostředí. Ostatní chápou enviromentální vzdělávání 
jako předmět zabývající se ochranou životního prostředí a odstraňováním odpadů 
a znečišťování ovzduší přirozeného životního prostředí. Dalším faktem je, že dítě 
potřebuje co nejvíce informací a mělo by znát údaje, které zdůrazňují vzrůstající 
ekologickou hrozbu z větší míry uměle vytvořeného životního prostředí pro životní 
prostředí přirozené. Slovinské národní kurikulum začlenilo do výuky kapitolu o 
enviromentální výchově. Tato výchova má být vyučována takovým způsobem, aby 
děti nabyly znalosti o svém životním prostředí v souvislostech a srozumitelným 
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způsobem a aby jim byla poskytnuta možnost, blíže se seznámit s tímto předmětem 
různými způsoby zahrnující různé metody a způsoby myšlení tak, aby děti došly 
k různým závěrům. Je důležité si uvědomit, že enviromentální otázka by neměla být 
vyučována odděleně, naopak by měla být probírána v kontextu s přírodními, sociál-
ními a ekonomickými souvislostmi a politika, ať už lokální, národní či mezinárodní.
(Pavšer, 2004) 

V roce 1996 se Slovinsko stalo členem evropského projektu Eko-škola, který má 
podporu FEEE (Nadace pro enviromentální vzdělávávní v Evropě), jejímž cílem je pro-
pagovat enviromentální vzdělávání a povědomí o životním prostředí. Projekt Eko-škola 
a jeho program nabízí široký výběr praktických přístupů k tématu životního prostředí 
a podporuje rozšíření povědomí o životním prostředí u dětí, ať už ve škole či mimo 
školu.

V podstatě tento projekt poskytuje učitelům a žákům možnost využívat svých 
znalostí o životním prostředí v každodenním kontextu. (Maatko, 2006)

Od založení projektu Eko-škola (1996) do letošního roku se registrovalo 628 
škol (což zahrnuje mateřské školky, základní a střední školy) ve Slovinsku. Projektu se 
účastní nejen žáci a učitelé, ale také odborníci, rodiče a místní pracovníci, takže souvis-
losti a vlivy školy přesahují své okolí do jejich místní společnosti.

Od roku 1993 se Slovinsko stalo členem Evropské sítě Zdravých škol a do roku 
2011 se začlenilo do tohoto projektu 268 škol. Tyto školy kladou důraz na podporu zdra-
ví v různých oblastech (fyzické, duševní, sociální a životního prostředí). Podobně jako 
v případě prvního projekt také jsou zapojeny instituce a osobnosti mimo školu. Žáci 
v projektu Zdravá škola získají znalosti o zdravém způsobu života v čistém a zdravém 
životním prostředím a vedou diskuzi nad problémy s touto oblastí spojené.

V našem výzkumu jsme porovnávali povědomí o životním prostředí a postoje 
k odpovědnému chování k životnímu prostředí u devítiletých a desetiletých žáků 
z projektu Eko-škola a účastníků projektu Zdravá škola. Konkrétně jsme chtěli zjis-
tit, zda existují rozdíly ve znalostech a představách žáků z projektu Eko-škola, jehož 
obsah zahrnuje z největší části enviromentální vzdělávání, a žáků v projektu Zdravá 
škola. Také jsme porovnávaly povědomí o životním prostředí a odpovědné chování 
k životnímu prostředí rodičů zapojených do projektu Eko-škola a projektu Zdravá 
škola, avšak jak je níže uvedeno, tyto výsledky nejsou obsaženy v tomto příspěvku.

Metodologie:
Do výzkumu bylo zařazeno 53 dětí navštěvujících školy zapojené do projektu 

Eko-škola a 54 dětí ze škol participujících na projektu Zdravá škola.V obou skupinách 
byly děti ve věku devíti a desíti let. Každý z žáků obdržel anonymní dotazník s 13 otáz-
kami, většina z nich byla uzavřená. Žáci měli ve škole zodpovědět dotazník v průběhu 
15 minut. Dotazník určený rodičům obsahoval podobné otázky jako v případě dotazníku 
pro děti. Rodiče vyplňovali dotazník doma o několik dní později. Dotazník obsahoval 
následující otázky:

 1. Myslíš si, že znáš dobře projekt Eko-škola(Zdravá škola) Nevím, moc ne, dobře 
velmi dobře
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 2. Myslíš si, že Tvoje škola podniká dostatečné kroky pro utváření Tvého povědo-
mí o životním prostředí a také případně Tvých rodičů? Málo, dostatečně, mnoho, 
velmi mnoho

 3. Myslíš si, že kdyby ses neúčastnil projektu Eko-škola (Zdravá škola) Tvé pově-
domí o životním prostředí by bylo menší? Ano, ne, nevím

 4. Pokus se vyjádřit Tvé povědomí o životním prostředí. Minimální, střední, vyso-
ké, velmi vysoké

 5. Pokus se vyjádřit povědomí o životním prostředí u Tvých rodičů. Minimální, 
střední, vysoké, velmi vysoké

 6. Jak se nazývá prostor pro třídění odpadu?
 7. Když třídíme odpad, musíme jej pečlivě ukládat do kontejnerů příslušné barvy. 

Co dáváme do červeného, zeleného, žlutého, hnědého?
 8. Myslíš si, že když změníš své návyky, můžeš přispět ke zlepšení životního pro-

středí? Ano, ne.
 9. Do jaké míry si myslíš, že se lidé starají o životní prostředí? Velmi špatně, špatně, 

dobře, velmi dobře.
10. Do jaké míry Tě následující faktory ovlivnily v povědomí o životním prostředí? 

Škola, rodiče, prarodiče, přátelé, knihy, časopisy, internet.
11. Třídíte doma odpad? Ano, ne
12. Do které z následujících aktivit zabývajících se recyklací se zapojuješ? Sběr 

starého papíru, sběr plastových zátek, sběr elektronického vybavené (monitory, 
mobilní telefony), sběr nebezpečného odpadu (baterie,...), sběr odpadků v pro-
středí

13. Do jaké míry souhlasíš s následujícími tvrzeními:
• Když vidím odpadky v okolí školy, hodím je do odpadkového koše. 
•  Doma šetřím elektrickou energií a vypínám přístroje, které zrovna nepotřebuji, 

zhasínám světlo při dostatečném denním světle.
• Když si čistím zuby, vypnu vodu.
•  Když jdu nakupovat, vezmu si textilní tašku, nepoužiji plastovou tašku, kterou 

nabízí v obchodě.

Výsledky
Odpovědi na každou otázku byly shromážděny, rozděleny do dvou a více kate-

gorií a převedeny do grafů a tabulek.Výsledky ukazují zajímavé rozdíly v odpovědích 
mezi dětmi zapojenými do projektu Eko-škola a mezi dětmi zapojenými do projektu 
Zdravá škola.

V odpovědích na otázku: „Myslíš si, že znáš dobře projekt Eko-škola/Zdravá 
škola?“ 60 % dětí z projektu Eko-škola odpovědělo, že projekt zná velmi dobře, zatímco 
pouze 16 % dětí z projektu Zdravá škola označilo stejnou odpověď.

V odpovědi na otázku:,,Myslíš si, že Tvoje škola podniká dostatečné kroky pro 
utváření Tvého povědomí o životním prostředí a také případně Tvých rodičů?“ jsme 
obdrželi různé různé odpovědi. Je avšak zřejmé, že děti pracující na projektu Eko-škola 
mají pozitivnější názor o její efektivitě: 62 % žáků z Eko-škol si myslí, že jejich škola 
účinně utváří povědomí o životním prostředí, zatímco pouze 57 % dětí ze škol zapoje-
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ných do projektu Zdravá škola si myslí, že škola dělá dostatečné (ne příliš dostatečné) 
kroky pro utváření povědomí o životním prostředí.

Získali jsme zajímavé odpovědi k otázce: ,,Myslíš si, že kdyby ses neúčastnil 
projektu Eko-škola (Zdravá škola), Tvé povědomí o životním prostředí by bylo menší?“ 
60 % žáků z Eko-škol odpovědělo, že neví, zatímco 48 % žáků z projektů Zdravá škola 
si myslí, že jejich povědomí o životním prostředí by bylo stejné, i kdyby se jejich škola 
nezapojila do projektu Zdravá škola.

Na otázku, jaké je Tvé povědomí o životním prostředí, odpověděla polovina žáků 
z obou dvou projektů, že jejich povědomí o životním prostředí je ,,vysoké“, a polovina 
žáků z projektu Eko-škola označilo své povědomí o životním prostředí jako ,,velmi vy-
soké“, zatímco stejnou odpověď si vybralo jen 24 % žáků za Zdravých škol.

Srovnání odpovědí žáků týkajících se jejich povědomí o životním prostředí:
Žáci z Eko-škol projevili lepší znalosti při určování místa pro tříděný odpad,

60 % jich odpovědělo správně, ze Zdravých škol odpovědělo správně 22 % žáků. Po-
dobně dopadly výsledky, odpovědi na otázku týkající se barevného rozlišení kontejnerů 
určených na tříděný odpad (53 % v porovnání ke 43 % ze Zdravé školy). Většina (více 
než 90 %) žáků z obou školních projektů si uvědomuje, že změnou vlastních návyků 
mohou přispět ke zlepšení životního prostředí.

Získali jsme různé odpovědi na otázku, jak se lidé starají o životní prostředí. Žáci 
ze Zdravé školy byli kritičtější, 39 % z nich si myslí, že lidé nevěnují dostatečnou péči 
životnímu prostředí, zatímco pouze 24 % žáků z Eko-škol vyjádřilo stejný názor.

Obě dvě skupiny žáků odpověděly prakticky stejně na dotaz týkající se ovlivňu-
jících faktorů na jejich povědomí o životním prostředí. V obou skupinách se ocitly na 
prvním místě škola a rodina, následovali přátelé, potom knihy. Internetové zdroje měly 
nejmenší vliv na obě skupiny.

Výsledky ukazují, že žáci z Eko-škol byli výrazně aktivnější v různých činnos-
tech souvisejících s životním prostředím, jako je úklid v okolí školy, sběr použitých 
baterií, plastových vršků než žáci ze Zdravé školy. Nicméně nejvýznamnější důvod pro 
tyto výsledky je, že školy zapojené do projektu Zdravá škola nepřipravily sběr tříděné-
ho odpadu, jako jsou baterie, plastové vršky. Děti se největší měrou zapojily do sběru 
starého papíru (64 % a 41 % v tomto pořadí).

Více než 90 % dětí z obou skupin odpovědělo pozitivně na dotaz: ,,Třídíte doma 
odpad?“

Z odpovědí dětí z Eko-škol je evidentní, že jsou si více vědomi důležitosti zacho-
vání čistého a neznečištěného životního prostředí než v případě dětí z projektu Zdravá 
škola. 64 % dětí z Eko-škol vždy dává odpadky do odpadkového koše, zatímco pouze
24 % dětí takto činí na školách s projektem Zdravá škola. Navíc děti z Eko-škol v mno-
hem větší míře

Děti z Eko-škol jsou obecně pečlivější ve vypínání elektrických přístrojů v po-
rovnání s dětmi ze Zdravé školy (56 % a 33 % v tomto pořadí). Nicméně zatímco 
vzhledem k hlavním dvěma zdrojům plýtvání energie, byly rozdíly stále zřejmé, v tomto 
případě nejsou tak značné: děti z obou projektů jsou si vědomy nutnosti vypínat svět-
lo během dne (90 % a 77 %), a dále nenechávat téci vodu, když si čistí zuby (90 %
a 81 %). Co se týká recyklace, 51 % dětí z Eko-škol používají textilní tašku, zatímco 
stejně činí jen 33 % dětí ze Zdravých škol.
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Diskuze a závěr
Naše zkoumání ukázalo, že děti zapojené do projektu Eko-škola mají vyšší po-

vědomí o životním prostředí než jejich vrstevníci ve školách s projektem Zdravá škola.
Například žáci Eko-škol byli úspěšnější při pojmenování místa určeného na třídění re-
cyklovatelného odpadu. Stejní žáci měli lepší znalosti o barevném rozlišení kontejnerů 
na tříděný odpad. Nicméně je zajímavé, že žáci z projektu Zdravá škola byli kritičtější 
než žáci z druhého zmiňovaného projektu, alespoň co se týká nedostatečného zájmu 
občanů o životní prostředí.

 Záci z Eko-škol byli více aktivní v různých činnostech souvisejících s životním 
prostředím, jako je úklid v okolí školy, sběr starých baterií a plastových vršků určených 
k recyklaci. Jako největší rozdíl mezi školami zapojenými do obou projektů vyplývá ten 
fakt, že na rozdíl od Eko-škol Zdravá škola nemá ve svém programu otázku životního 
prostředí, a recyklace začleněny do svého programu.

 Ve svých odpovědích žáci z Eko-škol prokazovali lepší informovanost v porov-
nání s žáky z projektu Zdravá škola.

Z toho důvodu usuzujeme, že zapojování škol do projektu Eko-škola má větší 
dopad na žáky v utváření povědomí o životním prostředí a odpovědného chování žáků 
k životnímu prostředí než účast v projektu Zdravá škola Eko-škola. Žáci si jsou více 
vědomi nutnosti udržovat neznečištěné okolí, šetřit elektrické a vodní zdroje a jsou si 
vědomi nutnosti úsporně hospodařit s energií a zdroji všeobecně.

Náš výzkum také prokázal, že kromě škol, ovlivňující děti, také rodiče pozitivně 
a jsou jim příkladem v otázce, jak se starat o životní prostředí. Vliv ovšem nepředstavuje 
jedinou cestu: na druhou stranu projekt také ovlivňuje rodiče a zvyšuje jejich povědomí 
o životním prostředí, protože žáci přináší domů nové informace, které získali ve škole, 
a také se vzdělávají prostřednictvím činností v rámci projektu.

V přehledu nejvýraznějších rozdílů v odpovědích mezi dvěma skupinami 
dětských respondentů bylo spíše překvapující, že většina z obou skupin odpově-
děla, že doma třídí odpad určený k recyklaci. Nicméně třídění odpadu a recyklace 
nesouvisí pouze s povědomím o životním prostředí, ale vyžaduje organizaci zajiš-
tění místními úřady. V některých slovinských městech je stále nedostatek kontej-
nerů určených na třídění odpadu. I když jsou si občané vědomi důležitosti a výhod 
třídění, nemohou tak činit, pokud nejsou tyto speciální kontejnery k dispozici. Ve 
Slovinsku se musí ještě mnohé učinit, abychom se stali ,,společností podporující 
recyklaci“ (Žunec, 2011) Například Slovinsko produkuje více než 80 % odpadu, 
zatímco evropský průměr činí 40 %. Zatímco je povzbudivé, že procento recyklo-
vaného odpadu roste v posledních letech, je zde stále prostor pro vylepšování. Není 
pochyb, že v budoucnosti Slovinsko bude muset snížit množství odpadu a zlepšit 
kvalitu životního prostředí. Pozornost bude směřovat k rozvoji kvalitně naplánova-
ným projektům o ochraně. Jako součást této strategie by se měly školy více zaměřit 
na vzdělávání v oblasti problematiky životního prostředí a věnovat se důležitosti 
udržitelnosti činnosti. Jedním z kroků, jak dosáhnout tohoto, cíle je určitě začleňo-
vat školy do projektů s ekologickou tématikou, jako je například projekt Eko-škola.
Výzkum prokázal zvyšující se povědomí žáků o životním prostředí u žáků a také 
jejich rodičů.
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THE INFLUENCE OF THE ECO-SCHOOL AND HEALTHY 
SCHOOL PROJECTS ON ENVIRONMENTALLY 
RESPONSIBLE BEHAVIOUR OF PRIMARY
SCHOOL PUPILS

Abstract: More than 600 schools in Slovenia are included in the Eco-school pro-
gramme and more than 250 schools in the Healthy School programme. In our investiga-
tion we compared ecological awareness and environmental responsibility among 9-10 
years old pupils involved in the Eco-School project with those of pupils who are not 
participating in the Eco School project but are involved in the Healthy School project. 
We also compared the ecological awareness and environmental responsibility of the 
parents of children involved in the Eco School project with those parents whose pupils 
are at schools participating in the Healthy School project. Our results show that pupils 
at schools involved in both projects display moderately good ecological awareness and 
environmental responsibility, but the results of pupils at schools involved in the Eco-
school project were better. 

Key words: ecology, Eco-School project, Healthy School project, ecological 
awareness, environmental responsibility, ecological education, permanent development
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví

POŽADAVKY NA SOCIÁLNÍ ZDRAVÍ 
ŽÁKŮ Z POHLEDU SOUČASNÉHO 

KURIKULÁRNÍHO DOKUMENTU PRO 
ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Michal SVOBODA 

Abstrakt: Příspěvek je zaměřený na analýzu kurikulárního dokumentu z pohle-
du sociálního zdraví. Má charakter obsahové analýzy textového dokumentu, který je 
základem kurikulární reformy na primárním a nižším stupni sekundárního vzdělávání 
v ČR. Analyzovaným textovým dokumentem je Rámcový vzdělávací program pro zá-
kladní vzdělávání. Příspěvek se nejprve soustřeďuje na defi nování sociálního zdraví
a jeho kategorizaci. Obsah sociálního zdraví v kontextu školního vzdělávacího systému 
vychází z holistického pojetí zdraví jedince, je zaměřen na rozvoj osobnosti v oblasti 
mezilidských vztahů, sebepoznání, sebehodnocení a sebepřijetí. Sociální zdraví žáků je 
současnou prioritou, která je vyzdvižena v dokumentu Mezinárodní organizace zdraví 
WHO-Zdraví 21. Sociální zdraví pomáhá eliminovat sociálně patologické jevy, které se 
v současné době vyskytují u dětí a mládeže ve školním prostředí.

Klíčová slova: sociální zdraví, rámcový vzdělávací program pro základní vzdě-
lávání, osobnostní a sociální rozvoj 

Základní charakteristika pojmu sociální zdraví 
Jednou z oblastí současných přístupů péče o zdraví je bezesporu i sociální zdraví. 

Spolu s fyzickým a duševním zdravím tvoří jeden ze tří pilířů většiny defi nic zdraví. 
Uvedenou skutečnost je možné doložit obecnou defi nicí zdraví dle Světové zdravotnic-
ké organizace (WHO): „Zdraví je stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, 
a nesestává se jen z absence nemoci nebo vady.“1 

Na problematiku sociálního zdraví je možné pohlížet z různých úhlů pohledu. 
Jeden z nich se vztahuje k sociálně ekonomickým aspektům. Tyto aspekty vycházejí 
z přesvědčení, že ke zvládnutí vysoké nemocnosti a úmrtnosti je nezbytné cílevědo-
mě využívat i prvky sociální regulace, např. práva a legislativy, výchovy a vzdělávání, 
ekonomických nástrojů, hromadných sdělovacích prostředků apod. Z tohoto hlediska 

1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%AD
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lze sociální zdraví charakterizovat jako podmínky, ve kterých lidé žijí, v nichž mají 
možnost pečovat o své zdraví a využívat zdravotního systému. 

Jiný pohled na oblast sociálního zdraví je možné přiblížit myšlenkou W. A. Rus-
sella, který zastává názor, že „zdraví člověka je podmíněno nejen osobnostně-fyziologic-
kými faktory, ale také tím, jak člověk dokáže s ostatními lidmi vycházet a spolupracovat 
se sociálními institucemi.“2 Uvedené pojetí sociálního zdraví obsahuje podmínky, jež se 
vztahují nejen k sociálně-zdravotnímu systému, ale především k osobnosti člověka jako 
sociální bytosti. Z toho vyplývá, že jedinec pro udržení svého zdraví potřebuje mimo 
jiné optimální mezilidské vztahy, které spoluutváří prostřednictvím svých sociálních 
kompetencí. Sociální kompetence můžeme charakterizovat jako soubor vědomostí, do-
vedností, postojů a hodnot umožňujících člověku zvládat optimálním způsobem různo-
rodé sociální situace. Za klíčové sociální kompetence přispívající k sociálnímu zdraví 
jedince považujeme: kompetence komunikativní, kompetence kooperativní, kompeten-
ce předcházení a řešení konfl iktů, kompetence empatického a prosociálního chování. 
Uvedené sociální kompetence v krátkosti charakterizujme: 
Kompetence komunikativní: 

Komunikativní kompetenci můžeme považovat za důležitý osobnostně-sociální 
předpoklad jedince vztahující se k sociálnímu zdraví. J. Mareš a J. Křivohlavý vymezují 
sociální komunikaci z užšího a širšího pojetí. „V užším pojetí se sociální komunikace 
chápe jen jako sdělování, tj. výměna informací. V širším pojetí si lidé v průběhu společ-
né činnosti vzájemně vyměňují i představy, ideje, nálady, pocity, postoje atd. To všechno 
lze chápat jako informaci.“3

Kompetence kooperativní: 
Kompetence kooperativní je důležitým předpokladem pro zdárný průběh řešení 

úkolů v interakci s druhými lidmi. H. Kasíková4 uvádí, že kooperativní uspořádání inter-
akce ve skupině je založena na principu spolupráce při dosahování cílů. Výsledky jedince 
jsou podporovány činností celé skupiny a celá skupina má prospěch z činnosti jednotliv-
ce. Základními pojmy kooperativního uspořádání jsou sdílení, spolupráce a podpora. 
Kompetence předcházení a řešení konfl iktů:

Do obsahu sociální kompetence člověka převážně patří předcházení a zvládání 
interpersonálních konfl iktů. Interpersonální konfl ikt (vnější, mezilidský) je střetnutí mezi 
dvěma (nebo více) jedinci či skupinami různých zájmů, potřeb, názorů, motivů apod. 
Kompetence prosociálního a empatického chování: 

Mezi významné předpoklady sociálního chování člověka patří kompetitivní jed-
nání v oblasti pomáhání a projevování empatie druhým. B. Buda považuje empatii za 
„schopnost, která umožňuje subjektu, aby se v bezprostřední komunikaci s druhým sub-
jektem dovedl vžít (vcítit) do jeho duševního stavu.“5 Prosociální chování I. Slaměník 
vymezuje tak, že se „jedná o chování, které se vyznačuje skutky a činy vykonanými ve 
prospěch druhého bez očekávání odměny (materiální či fi nanční) nebo sociálního sou-
hlasu. Tyto akty chování mají charakter poskytnutí nezištné pomoci, kdy není očekávána 
odměna ani opětování pomoci v budoucnu.“6

2 http://www.answers.com/topic/social-healt
3 MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. 1. vyd. Brno : MU 1995, s. 15. 
4 KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. 1. vyd. Praha : Portál 1997, s. 32. 
5 BUDA, B. In ŠVEC, V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku.1. vyd. Brno : MU 1998, s. 78 – 79. 
6 VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. 1. vyd. Praha : ISV 1997, s. 339-362.
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Analýza požadavků na sociální zdraví z pohledu kuriku-
lárního dokumentu pro základní vzdělávání 
Základní charakteristika kurikulárního dokumentu pro základní vzdělávání 

Mezi současné vzdělávací programy určené pro základní školy patří Rámco-
vý vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále RVP ZV), který byl vypracován 
Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Na základních školách byla výchovná 
a vzdělávací činnost podle tohoto dokumentu zahájena v roce 2007. Obecné cíle pro 
základní vzdělávání jsou v tomto dokumentu vymezeny prostřednictvím klíčových 
kompetencí. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány: 
kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, 
kompetence pracovní. Klíčové kompetence se promítají do všech vzdělávacích oblastí 
v podobě očekávaných výstupů. RVP ZV obsahuje následující vzdělávací oblasti: Jazyk 
a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk), Matematika a její apli-
kace (Matematika a její aplikace), Informační a komunikační technologie (Informační 
a komunikační technologie), Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět), Člověk a společ-
nost (Dějepis, Výchova k občanství), Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, 
Zeměpis), Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova), Člověk a zdraví 
(Výchova ke zdraví, Tělesná výchova), Člověk a svět práce (Člověk a svět práce), Do-
plňující vzdělávací obory (Další cizí jazyk, Dramatická výchova, Taneční a pohybová 
výchova, Etická výchova, Filmová/Auditivní výchova). RVP ZV obsahuje následující 
průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, 
Environmentální výchova. 

Analýza požadavků na sociální zdraví z pohledu očekávaných 
výstupů v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 
vzdělávání 

Analýza vzdělávacích oblastí: 
Poznámka: V analýze jsou uvedeny očekávané výstupy vztahující se k rozvoji 

kompetencí žáka, které přispívají k vyšší úrovni jeho sociálního zdraví. 
Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk): žák na 1. stupni • 
si osvojí následující sociální předpoklady – kompetence (očekávané výstupy): „re-
spektuje základní komunikační pravidla rozhovoru…, v krátkých mluvených proje-
vech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči…, volí vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích…, vede správně dia-
log…, rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě;“ žák na 2. stupni si osvojí 
následující sociální předpoklady – kompetence (očekávané výstupy): „zapojuje se 
do diskuse, řídí a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu.“1

Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět): žák na 1. stupni si osvojí následující • 
sociální předpoklady – kompetence (očekávané výstupy): „projevuje toleranci 
k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich předostem a nedostatkům…, vyjádří 
na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje 
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pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)…, 
rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své 
názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení 
se spolužáky…, rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat 
nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy…,  
uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví.“
Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství): žák na 2. stupni si osvojí • 
následující sociální předpoklady – kompetence (očekávané výstupy): „uplatňuje 
vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné 
neshody či konfl ikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem…, objasní si, jak 
může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně 
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života.“
Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova): žák na 1. stupni si osvojí • 
následující sociální předpoklady – kompetence (očekávané výstupy): „spolupra-
cuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech…, jedná v duchu fair 
play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pra-
vidlům a adekvátně na ně reaguje;“ žák na 2. stupni si osvojí následující sociální 
předpoklady – kompetence (očekávané výstupy): „respektuje přijatá pravidla 
soužití mezi vrstevníky a partnery, pozitivní komunikací a kooperací přispívá 
k utváření dobrých mezilidských vztahů…, kultivovaně se chová k opačnému po-
hlaví…, uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu 
se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni…, vyhodnotí na základě svých 
znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt, uplatňuje 
osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi…, odmítá 
drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím…, napl-
ňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví…, dohodne se na spolu-
práci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji…, zorgani-
zuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody.“
Člověk a svět práce (Člověk a svět práce): žák na 1. stupni si osvojí následují-• 
cí sociální předpoklady – kompetence (očekávané výstupy): „dodržuje pravi-
dla správného stolování a společenského chování;“ žák na 2. stupni si osvojí 
následující sociální předpoklady – kompetence (očekávané výstupy): „dodržuje 
základní principy společenského chování …, prokáže v modelových situacích 
schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce.“

Kvantitativní shrnutí četnosti výskytů očekávaných výstupů vztahujících se k sociálnímu 
zdraví: 

Vzdělávací 
oblasti 

Oblasti sociální kompetence tvořící sociální zdraví Celkem oče-
kávaných 
výstupů Komunikace Kooperace

Předcházení 
a řešení 

konfl iktů

Empatické a 
prosociální 

chování 
Jazyk a jazyková 
komunikace 6 0 0 0 6

Člověk a jeho svět 1 0 3 4 8
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Člověk a společnost 1 0 2 0 3

Člověk a zdraví 2 3 2 8 15

Člověk a svět práce 3 0 0 0 3

Celkem očekáva-
ných výstupů 13 3 7 12 35

Analýza doplňujících vzdělávacích oborů: 
Poznámka: V analýze jsou uvedeny očekávané výstupy vztahující se k rozvoji 

kompetencí žáka, které přispívají k vyšší úrovni jeho sociálního zdraví.
V oboru Dramatická výchova si žák na 1. stupni osvojí následující sociální před-• 
poklady – kompetence (očekávané výstupy): „dokáže hlasem a pohybem vyja-
dřovat základní emoce a rozpoznávat je v chování druhých…, zkoumá témata 
a konfl ikty na základě vlastního jednání…, rozpoznává témata a konfl ikty v situa-
cích a příbězích, nahlíží na ně z pozic různých postav…, spolupracuje ve skupině 
na tvorbě jevištní situace, prezentuje ji před spolužáky, sleduje prezentace ostat-
ních,“ žák na 2. stupni si osvojí následující sociální předpoklady – kompetence 
(očekávané výstupy): „uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový projev, do-
držuje základy hlasové hygieny a správného držení těla…, propojuje somatické 
dovednosti při verbálním a neverbálním vyjádření, na příkladech doloží souvis-
losti mezi prožitkem a jednáním u sebe i druhých…, prozkoumává témata z více 
úhlů pohledu a pojmenovává hlavní téma a konfl ikt…, přijímá zodpovědnost za 
společnou tvorbu a prezentaci jejího výsledku.“
V oboru Etická výchova si žák na 1. stupni osvojí následující osobnostní a soci-• 
ální předpoklady – kompetence (očekávané výstupy): „oslovuje křestními jmény, 
používá vhodné formy pozdravu, naslouchá, dodržuje jednoduchá komunikační 
pravidla ve třídě, užívá poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci; podílí se na 
vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných 
pravidel; osvojí si základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých; zvládá pro-
sociální chování: pomoc v běžných situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem 
o spolužáky; vyjadřuje city v jednoduchých situacích; refl ektuje situaci druhých 
a adekvátně poskytuje pomoc;“ žák na 2. stupni si osvojí následující osobnostní 
a sociální předpoklady – kompetence (očekávané výstupy): „refl ektuje důležitost 
prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, 
zvládá položit vhodnou otázku; dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyja-
dřuje účast na radosti i bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných pod-
mínkách; identifi kuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, 
na základě empatického vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí; jednoduchými 
skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině a v kolekti-
vu třídy; iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky 
k aktivitě a na nevhodné reaguje asertivně.“
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Kvantitativní shrnutí četnosti výskytů očekávaných výstupů vztahujících se k sociálnímu 
zdraví: 

Vzdělávací 
obor

Oblasti sociální kompetence tvořící sociální zdraví Celkem oče-
kávaných 
výstupů Komunikace Kooperace

Předcházení 
a řešení 

konfl iktů
Empatické a 
prosociální 

chování 

Dramatická výchova 5 2 3 1 11

Etická výchova 9 0 3 10 22

Celkem očekáva-
ných výstupů 14 2 6 11 33

Analýza průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova: 
 Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova není rozpracováno do očekáva-

ných výstupů. Uvedené téma je charakterizováno slovy, že „se učivem stává sám žák, stává 
se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace každodenního 
života…“7. Z této charakteristiky je patrné, že Osobnostní a sociální výchova nemá povahu 
samostatného předmětu, ale je součástí většiny vzdělávacích oblastí RVP ZV. 

Závěr 
Důležitým předpokladem podpory sociálního zdraví u žáků základního vzdělá-

vání je záměrný rozvoj jejich sociálních kompetencí. Za klíčové sociální kompetence 
je možné považovat: kompetenci komunikativní, kompetenci kooperativní, kompeten-
ci předcházení a řešení konfl iktů, kompetenci empatického a prosociálního chování. 
Z uvedeného výčtu očekávaných výstupů v jednotlivých vzdělávacích oblastí, které se 
týkají rozvoje sociálních předpokladů, je patrné, že v RVP ZV jsou zastoupeny všechny 
obsahové oblasti sociálního zdraví. Mezi obory, v nichž je v očekávaných výstupech 
nejvíce zastoupen komplexní rozvoj sociálních předpokladů žáka, patří především Vý-
chova ke zdraví, Dramatická výchova a Etická výchova. Nicméně je důležité dodat, že 
i v oborech, jež jsou primárně zaměřeny na rozvoj např. jazykových předpokladů žáka, 
je zároveň prostor pro záměrný rozvoj sociálních kompetencí žáka. 
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REQUIREMENTS FOR SOCIAL HEALTH OF STUDENTS 
IN TERMS OF BASIC EDUCATION CURRICULUM

Abstact: The post is focused on the analysis of curricula from the perspective of 
social health. The post has the character of content analysis of a text document, which 
is the basis of the curricular reform in primary and lower secondary education in the 
Czech Republic. The analysed text document is the framework curricula for elementary 
education. The post is focused on the defi nition of social health and its classifi cation. 
The content of social health in the context of school educational system consists of per-
sonality development, interpersonal relationships, self-cognition and self-acceptance, 
which are based on the holistic concept of the health of an individual. The social health 
of pupils and youth is a current priority, which has been emphasized in the document of 
the World Health Organization WHO – Health 21. Social health of children and youth 
can help to eliminate social-pathological phenomena, which have recently been increa-
sing in school environment.

Key words: social health, framework education programme for primary educa-
tion, personal and social development
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví

SPECIFIKACE PODPORY ZDRAVÍ ŽÁKŮ 
PŘI ČINNOSTECH TŘÍDNÍHO UČITELE NA 

ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

Stanislav STŘELEC, Jana KRÁTKÁ

Abstrakt: Třídní učitel je činitel, který disponuje možnostmi pro ovlivňování 
zdravého duševního, tělesného i sociálního vývoje jednotlivých žáků a školní třídy. Čin-
nosti třídního učitele mají na každém stupni školního vzdělávání nejen své opodstatnění, 
ale také zvláštnosti vyplývající z pedagogicko-psychologických charakteristik žáka urči-
tého věku a úrovně jeho psychické, fyzické a sociální zralosti. V tomto smyslu se příspě-
vek zabývá vymezením rámce činností podporujících zdraví žáků na základní a střední 
škole, srovnává názory třídních učitelů na ovlivňování zdravého vývoje žáků a specifi kuje 
některé další podmínky pro práci třídních učitelů na těchto stupních školního vzdělávání. 
Studie navazuje na výzkumná zjištění autorů publikovaná v období 2006–2010.

Klíčová slova: výzkumné poznatky, základní škola, střední škola, třídní učitel, 
podpora zdraví, výchovné činnosti, názory respondentů

K východiskům pro činnosti třídního učitele
Třídní učitelé mají nezastupitelné místo ve výchovném dění školy. Třídní uči-

tel je koordinačním a integračním činitelem s řadou závažných úkolů ve vztahu k žá-
kům své třídy, k jejich rodičům, k ostatním učitelům školy, k jejímu vedení a z jistých 
okolností také k širší veřejnosti. Od třídního učitele se očekává, že dokáže posoudit, 
jaká je celková edukační úroveň žáka vzhledem k jeho předpokladům, a že si postupně 
v průběhu své funkce vytvoří představu o závažných rysech osobnosti žáka a perspek-
tivních možnostech jejich dotváření. V působení třídního učitele se prolíná komplexní 
zřetel zaměřený jak na  vývoj jednotlivých žáků, tak školní třídy jako celku. Činnosti 
třídního učitele mají na každém stupni školního vzdělávání nejen své opodstatnění, 
ale také zvláštnosti vyplývající z pedagogicko-psychologických charakteristik žáka 
určitého věku a úrovně jeho individuální psychické, fyzické a sociální zralosti. Zcela 
specifi cké je z hlediska stupně školního vzdělání postavení třídního učitele na prvním 
stupni ZŠ. Na této pozici dochází k přirozenému prolínání a integraci činností výchov-
ných, vzdělávacích a zpravidla i kulturně společenských. V určitém smyslu může být 
toto působení chápáno jako základní model, ve kterém umožňují specifi cké edukační 
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podmínky třídnímu učiteli optimální ovlivňování a podporu žákova zdravého vývoje 
(viz Střelec – Krátká, 2006). 

Jakou oporu má utváření a rozvoj zdraví žáka v dokumentech, které jsou urču-
jící pro současný vývoj českého základního a středního školství? 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen RVPZV) dekla-
ruje mezi hlavními cíli základního vzdělávání požadavek učit žáky aktivně rozvíjet 
a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví. Obsahovým a procesuál-
ně- metodickým zřetelům výchovy ke zdraví je věnována pozornost přede-
vším v oblasti RVPZV nazvané „Člověk a zdraví“. Tato vzdělávací oblast při-
náší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby 
chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém ži-
votě. Edukace v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci po-
znávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdra-
votní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením 
zdraví. Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných
i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které 
vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají potřebnou míru zodpovědnosti za zdraví 
vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké části o poznávání zásadních životních hodnot, 
o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Naplnění těchto 
záměrů je v základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na činnostech 
a situacích posilujících zájem žáků o problematiku zdraví. 

Při realizaci těchto úkolů je třeba klást důraz především na praktické dovednosti 
a jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi 
důležité, aby celý život školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohle-
du zdraví potřebují. Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno kladným osobním 
příkladem učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. 
Později přistupuje důraz i na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodo-
vání a činnostech souvisejících se zdravím ( RVPZV, 2005, str.72).

Rámcové vzdělávací programy pro střední školy navazují ve svém pojetí, obsa-
hu i výstupech na stejnojmennou vzdělávací oblast pro základní vzdělávání („Člověk 
a zdraví“ se vzdělávacími obory „Výchova ke zdraví“ a „Tělesná výchova“). Jestliže se 
základní vzdělávání zaměřovalo především na utváření individuálně zaměřeného vztahu 
ke zdraví a na poznávání preventivní ochrany vlastního zdraví a bezpečí, vzdělávání 
na střední škole směřuje důsledněji k získání schopnosti aktivně podporovat a chránit 
zdraví v rámci širší komunity. Znamená to, že absolvent střední školy by měl být při-
praven sledovat, hodnotit a v daných možnostech řešit situace související se zdravím 
a bezpečností v rámci své budoucí rodiny, pracoviště, obce. Významnou roli přitom 
hraje větší schopnost žáků získávat informace, analyzovat jejich obsah, ověřovat (uplat-
ňovat) poznané v praktických činnostech, diskutovat o vzniklých problémech, o jejich 
prožívání, o vlivu konkrétních činností na zdraví. Realizace této vzdělávací oblasti tak 
v porovnání se základním vzděláváním daleko více staví na samostatnosti žáků, na je-
jich aktivním přístupu k dané problematice, na osobních zkušenostech a názorech, ale
i na uvědomělejším utváření vztahů k jiným osobám i okolnímu prostředí, na větší zod-
povědnosti za bezpečnost a zdraví, na organizačních schopnostech atd. 

Vzdělávací obor „Výchova ke zdraví“ by měl mít na střední škole především 
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praktický a aplikační charakter. V návaznosti na přírodovědné a společenskovědní 
vzdělávání a s využitím specifi ckých informací o zdraví směřuje především k hlubšímu 
poznávání rizikového a nerizikového chování (v partnerských vztazích, rodičovských 
rolích, ve styku s návykovými látkami a jinými škodlivinami, při ohrožení bezpečí) 
a k osvojování praktických postupů vhodných pro všestrannou aktivní podporu osobní-
ho, ale i komunitního  zdraví.

Vzdělávací obor „Tělesná výchova“ by měl usilovat o utváření trvalého vztahu 
žáků k pohybovým činnostem a o optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti. 
Vychází především z motivující atmosféry, zájmu žáků a z jejich individuálních před-
pokladů (možností). Využívá k tomu specifi ckých emočních prožitků, sociálních situa-
cí a bioenergetických zátěží v individuálně utvářené nabídce pohybových činností (od 
zdravotně rekreačních až po výkonnostní). Z hlediska celoživotní perspektivy směřuje 
tělesná výchova k hlubší orientaci žáků v otázkách vlivu pohybových aktivit na zdraví. 
Vede je k osvojení a pravidelnému využívání konkrétních pohybových činností (kon-
dičních a vyrovnávacích programů) v souladu s jejich pohybovými zájmy a zdravotními 
potřebami. Významná zůstává otázka bezpečnosti a úrazové prevence při pohybových 
činnostech. Velká pozornost je věnována rozvoji pohybového nadání i korekcím pohy-
bových znevýhodnění (viz Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVPG), 2007, 
str. 56-62).

K další specifi kaci cílů a obsahu základního a středního vzděláním RVP dochází  
prostřednictvím průřezových témat a klíčových kompetencí žáka. Jeho zdraví je refl ek-
továno především v kompetencích sociálních, personálních a občanských. Pohled na 
problematiku zdraví by neměl být úzce oborový a podpora zdraví musí prolínat celým 
vzděláváním i režimem školy.

Kromě RVPZV a RVPG  jsou pro nás inspirující také další zdroje. Při řešení 
našeho dílčího námětu jsme vzali v úvahu některé souvislosti mezi činnostmi třídní-
ho učitele a úkoly vyplývajícími z Projektu Zdravá škola – škola podporující zdra-
ví (dále jen „Zdravá škola“). Základní koncepční a obsahová východiska „Zdravé 
školy“ jsou metaforicky označována jako tři pilíře (pohoda prostředí, zdravé učení, 
otevřené partnerství) a dále specifi kována prostřednictvím devíti principů (dále viz 
Havlínová et al, 1998). Nejtěsnější vztah k sociálně zdravotním aspektům v žákově 
edukaci mají v projektu „Zdravá škola“ čtyři z těchto principů. Princip pohody soci-
álního prostředí spočívá v humanistických postojích jednoho k druhému, ve vytvá-
ření pozitivního klimatu školy, v podpoře otevřené komunikace a vstřícnosti, úcty, 
důvěry, snášenlivosti, trpělivosti a ochoty pomoci. Pohoda organizačního prostředí 
předpokládá, že organizace činnosti ve škole je v souladu s požadavky režimu dne, 
střídání práce a odpočinku, zdravé výživy a aktivního pohybu dětí a učitele. Princip 
spoluúčasti a spolupráce předpokládá používání metod a forem výuky, které nabízejí 
využití demokratických principů, efektivní kooperace a spoluúčasti dětí, rozvíjení 
kontaktů s dalšími sociálními a odbornými partnery – rodiči, představiteli veřejné 
správy a zástupci dalších na výchově participujících institucí. Princip nazvaný Škola 
– model demokratického společenství předpokládá změnu hierarchicky uspořáda-
ných vztahů ve vztahy partnerské, které umožňují zážitek demokratického života 
nejdříve uvnitř, ale později také vně školy. 

Několika principům projektu „Zdravá škola“ věnujeme pozornost z toho důvo-
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du, že se podstatná část úkolů souvisejících s realizací zmíněných zásad bezprostředně 
vztahuje také k práci třídních učitelů, a to nejen těch, kteří jsou na tomto projektu dlou-
hodobě zainteresováni. Srovnání východisek „Zdravé školy“ s koncepcí RVPZV vede 
k závěru, že oba dokumenty směřují ke stejným cílům, ale každý se vyznačuje specifi c-
kou edukační strategií. V projektu „Zdravá škola“ je zdraví ve své fyzické, psychické 
a sociální dimenzi deklarováno jako hlavní a dominantní cíl. Tato skutečnost se promítá 
ve výchovných i vzdělávacích aspektech celého projektu, přičemž výchovné (osobnost-
ní a sociální rozvoj akcentující) zřetele zde mají prioritu. Srovnáme-li „Zdravou školu“ 
a RVPZV, je RVPZV programem komplexnějším a ucelenějším (ve smyslu vyváženosti 
vzdělávacích a výchovných dimenzí). RVPZV je celostátně realizovaný edukační pro-
gram s legislativně a institucionálně zabezpečenou podporou. Projekt „Zdravá škola“, 
který byl v době svého vzniku přijímán spíše jako jedna z alternativních edukačních 
možností, v mnohém inspiroval tvůrce RVPZV a dalších rámcových vzdělávacích pro-
gramů. V obou těchto dokumentech („Zdravá škola“ a RVPZV) se promítá globální stra-
tegie Světové zdravotnické organizace (World health organization), která  pod názvem 
Zdraví 21 (Health 21) deklarovala dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu 
obyvatelstva (dále viz Holčík, 2004). 

Jaký je základní rámec úkolů třídního učitele při podpoře 
zdraví žáků?

V dokumentech ministerstva školství (MŠMT ČR) jsou specifi kovány základní 
výchovné činnosti, které tvoří náplň práce třídních učitelů. Podle těchto materiálů třídní 
učitel: 

motivuje vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řá- -
dem, a dbá na jejich dodržování  (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a po-
zitivního sociálního klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních 
interakcí mezi žáky třídy,
zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garan- -
tem spolupráce školy s rodiči žáků třídy,
získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich  -
rodinném zázemí,
spolupracuje s výchovným – kariérovým poradcem při poskytování poraden- -
ských služeb týkajících se rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků 
třídy,
spolupracuje se školním metodikem prevence na depistáži varovných signálů,  -
podílí se na realizaci minimálního preventivního programu, diagnostikuje vztahy 
ve třídě,
spolupracuje se školním psychologem / speciálním pedagogem / při aktivitách  -
zaměřených na prevenci školního neprospěchu žáků třídy (náprava, vedení 
apod.), při vytváření podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávací-
mi potřebami ve třídě a  podle pokynů ředitele i v dalších oblastech vzdělávací 
a poradenské práce s žáky třídy. (Věstník MŠMT 7/2005).
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Další povinnosti třídního učitele jsou obsaženy v metodickém pokynu MŠMT 
č.j.10 007/98-26  k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v regionálním škol-
ství, které ukládají třídnímu učiteli povinnost poučit žáky o běžných pravidlech bez-
pečného chování, o školním řádu, o chování na veřejných komunikacích, o pravidlech 
protipožární ochrany, varování před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, před kontakty 
s neznámými lidmi atd. V těchto souvislostech se k pravomocím třídního učitele vyja-
dřuje také Metodický pokyn MŠMT č.j. 28 275/2000-22 k prevenci a řešení šikanová-
ní mezi žáky škol a školských zařízení a Metodický pokyn MŠMT č.j. 10 194/2002-14 
k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu 
záškoláctví. 

Ucelený přehled dokumentů MŠMT zaměřených na výchovné činnosti třídních 
učitelů obsahuje naše studie Conditions for the class teachers´work in affesting healthy 
development of thein pupils (viz Střelec, Krátká, 2010).

Další konkrétní podobu povinností a pravomocí třídního učitele upravuje a blíže 
specifi kuje vnitřní dokumentace každé školy, ve které se promítají zvláštní podmínky, 
styl výchovné práce a představy vedení školy. V této souvislosti není sporu o tom, že 
funkce třídního učitele patří k nejnáročnějším součástem učitelské profese. 

K názorům třídních učitelů na způsoby ovlivňování zdra-
ví jejich žáků                              

Vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku uvádíme dále jen výběr z výsledků 
výzkumného šetření v podobě ilustrativních údajů k metodologickému postupu a jeho 
základním zjištěním. Předpokládáme přitom, že zájemci o ucelenější a detailnější po-
znatky mohou využít studie, na které v textu odkazujeme, a také další publikace, které 
v této souvislosti připravujeme.

 
Žáci a studenti jsou v českých základních a středních školách konfrontováni s ce-

lou řadou zdravotních rizik, což také vyplývá z výše uvedených úkolů a činností příslu-
šejících třídním učitelům. Cílem našeho výzkumného šetření bylo zjistit, jakou míru 
významu přisuzují respondenti (třídní učitelé a jejich žáci) základním výchovným 
činnostem z hlediska jejich vlivu na žákovo tělesné, duševní a sociální zdraví. 
V rámci autorského (nestandardizovaného) dotazníku byla třídním učitelům předložena 
otázka – Čím mohou třídní učitelé přispívat k tělesnému, duševnímu a sociálnímu zdraví 
svých žáků? K otázce byly nabídnuty tyto varianty odpovědí:                     

individuálním řešením studijních problémů žáků,a) 
zájmem o ostatní problémy žáků, aktivním podílením se na jejich řešení,b) 
vhodnou komunikací,c) 
doporučováním a vytvářením příležitostí pro mimoškolní činnosti žáků,d) 
zájmem o sociální zázemí žáka, komunikací s rodiči,e) 
příkladem vlastního životního stylu učitele,f) 
vytvářením dobrého sociálního klimatu ve třídě,g) 
dodržováním pravidel bezpečnosti, seznámením s nebezpečím úrazů.h) 
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Souběžně s tím byla v rámci jiného autorského (nestandardizovaného) dotazníku 
položena jejich žákům otázka : Co nejvíce oceňujete na svém třídním učiteli?
K otázce byly nabídnuty tyto varianty odpovědí:  

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

Pro každou odpověď byl použit systém škálování v rozpětí pětibodové číselné 
škály, od hodnoty 1 (nejméně důležité) po hodnotu 5 (nejdůležitější).

                

Výzkumný soubor, zpracování a analýza dat
První výzkumný soubor tvořilo celkem 240 (100 %) respondentů, učitelů základ-

ních a středních škol. Z tohoto počtu bylo 65 (27 %) třídních učitelek a učitelů, kteří 
vykonávali tuto funkci na 1. stupni základní školy (ZŠ) a 65 (27 %) třídních učitelek 
a učitelů působících na 2. stupni ZŠ. Respondenti ze středních škol byli zastoupeni 74 
(46 %) třídními učiteli a učitelkami z gymnázií, středních odborných škol a středních 
odborných učilišť. Z hlediska věkového složení byla v souboru respondentů zastoupena 
4 % třídních učitelů mladších než 25 let, 23 % třídních učitelů ve věkovém rozpětí 26 
– 35 let, 60 % třídních učitelů ve věku 36 – 55 let a l4 % třídních učitelů ve věku 56 a 
více let. Výzkumné sondy se zúčastnilo 56 (23 %) třídních učitelů -  mužů a 184 (77 %) 
třídních učitelek.

Druhý výzkumný soubor tvořilo celkem 248 (100 %) respondentů (žáků ZŠ 
a SŠ). Výzkumné sondy se zúčastnilo 169 žákyň/studentek (69 %), 79 žáků/studentů 
(31 %). 141 (57 %) respondentů navštěvovalo základní školu a 107 (43 %) respondentů 
střední školu, střední odborné učiliště. 

Výsledky uvádíme především ve vztahu k jedné z nezávisle proměnných, a to 
typu školy, kde respondent vykonává funkci třídního učitele. Získaná data je pak možné 
interpretovat v korelaci k typu školy (ZŠ: 1. + 2. stupeň; SŠ: G+SŠ+SOU), na které byla 
funkce třídního učitele vykonávána. Znamená to tedy, že jsme očekávali diference v ná-
zorech na význam činností třídního učitele na základní a střední škole. Otázky a odpově-
di dotazníkového výzkumného šetření byly formálně i obsahem upraveny tak, aby byly 
respondentům srozumitelné a přitom byly získané údaje pokud možno srovnatelné. 

Mezi možná metodologická úskalí patřil poměrně malý počet respondentů, ze-
jména jejich nereprezentativní výběr; dále povaha použitých škál, které jsou ordinální, 
přesto je pro jejich srovnávání použit průměr. Tyto proměnné jsme pro účely analý-
zy považovali za kvazikardinální, neboť to výrazně zjednodušuje prezentaci výsledků 
a substantivně neznamená výrazné zkreslení. V našem případě, kdy jsme přistoupili 
k výběru respondentů na základě dostupnosti, je důvodem pro ověřování statistické vý-
znamnosti porovnání rozptylu mezi skupinami a variability uvnitř skupin podle kate-
gorií nezávisle proměnných, nikoliv zjišťování spolehlivosti při zobecnění na cílovou 
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populaci. Pro možnost zpracování bylo nutné věcné hypotézy operacionalizovat do po-
doby statistických hypotéz. Ani statistickou hypotézu jsme však neověřovali přímo, ný-
brž proti nulové hypotéze, tedy domněnce, která prostřednictvím statistických termínů 
tvrdí, že mezi proměnnými, které zkoumáme, není žádný vztah. Dále jsme se na základě 
příslušného testu významnosti rozhodli, že určitý výsledek výzkumu je statisticky vý-
znamný, tedy že je velmi nepravděpodobné, že by jej způsobila pouhá náhoda. Častým 
účelem ověřování statistické významnosti výsledku je možnost zobecnění poznatků na 
úroveň celého základního souboru. V našem případě, ve kterém jsme přistoupili k vý-
běru respondentů na základě dostupnosti, bylo důvodem pro ověřování statistické vý-
znamnosti zjištění rozptylu mezi skupinami a variability uvnitř skupin (dále viz Krátká, 
2007; Krátká; Střelec, 2009).

Výsledky a diskuse
Na otázku „Jaký význam přisuzují třídní učitelé jednotlivým výchovným postu-

pům, kterými mohou přispívat k tělesnému, duševnímu a sociálnímu zdraví svých žáků?“ 
odpovídali respondenti tak, že oceňovali (na základě svých zkušeností z práce třídních 
učitelů) prostřednictvím pětistupňových škál od hodnoty nejnižší (1 - nejméně důležité) 
po hodnotu nejvyšší (5 – nejdůležitější) jednotlivé prostředky a způsoby výchovného 
ovlivňování žáků. 

Individuální řešení studijních problémů žáků
Z celkového počtu dotázaných předpokládá necelé 1 % respondentů, že může jen 

minimálně přispívat ke zdraví žáků individuálním řešením jejich studijních problémů, 
7 % respondentů předpokládá spíše malé možnosti v přispívání ke zdraví žáků tímto 
způsobem, 20 % respondentů přisuzuje tomuto výchovnému prostředku průměrný vý-
znam (zvolili středovou hodnotu 3); 37 % respondentů se domnívá, že mohou přispí-
vat ke zdraví žáků spíše významně (hodnota 4) a 34 % respondentů vidí v participaci 
třídních učitelů na individuálním řešení problémů žáků velmi významný (hodnota 5) 
prostředek ovlivňování žákova zdravého vývoje. Průměrná hodnota na škále je 3,97.

Zájem o ostatní problémy žáků a aktivní podíl na jejich řešení
Z celkového počtu dotázaných předpokládají 2 % respondentů, že mohou jen 

minimálně přispívat ke zdraví žáků svým zájmem o ostatní (nestudijní) problémy žáků  
aktivním podílem na jejich řešení, 6 % respondentů předpokládá spíše malé možnosti 
v přispívání ke zdraví žáků tímto způsobem, 26 % respondentů přisuzuje tomuto vý-
chovnému prostředku průměrný význam (zvolili středovou hodnotu 3); 38 % respon-
dentů se domnívá, že mohou takto přispívat ke zdraví žáků spíše významně (hodnota 
4) a 27 % respondentů vidí v zájmu třídních učitelů o ostatní problémy žáků a v aktiv-
ním podílu na jejich řešení velmi významný (hodnota 5) prostředek ovlivňování žákova 
zdravého vývoje. Průměrná hodnota na škále je 3,81.

Vhodná komunikace
Z celkového počtu dotázaných předpokládá necelé 1 % respondentů, že mohou 

jen minimálně přispívat ke zdraví žáků vhodnou komunikací, 2 % respondentů předpo-



94

kládá spíše malé možnosti v přispívání ke zdraví žáků tímto způsobem, 10 % respon-
dentů přisuzuje tomuto výchovnému prostředku průměrný význam (zvolili středovou 
hodnotu 3); 34 % respondentů se domnívá, že mohou takto přispívat ke zdraví žáků 
spíše významně (hodnota 4), a 53 % respondentů vidí ve vhodné komunikaci třídních 
učitelů velmi významný prostředek (hodnota 5) ovlivňování žákova zdravého vývoje. 
Průměrná hodnota na škále je 4,37.    

Doporučování a vytváření příležitostí pro mimoškolní činnosti žáků
Z celkového počtu dotázaných předpokládají 3 % respondentů, že mohou jen 

minimálně přispívat ke zdraví žáků svými doporučeními a vytvářením příležitostí pro 
mimoškolní činnosti žáků, l6 % respondentů předpokládá spíše malé možnosti v přispí-
vání  ke zdraví žáků tímto způsobem, 39 % respondentů přisuzuje tomuto výchovnému 
prostředku průměrný význam (zvolili středovou hodnotu 3); 25 % respondentů se do-
mnívá, že mohou takto přispívat ke zdraví žáků spíše významně (hodnota 4), a l7 % re-
spondentů vidí ve svých doporučeních a vytváření příležitostí pro mimoškolní činnosti 
žáků významný prostředek (hodnota 5) ovlivňování žákova zdravého vývoje. Průměrná 
hodnota na škále je 3,36. 

Zájem o sociální zázemí žáka, komunikace s rodiči
Z celkového počtu dotázaných předpokládá 1 % respondentů, že mohou jen mi-

nimálně přispívat ke zdraví žáků svým zájmem o sociální zázemí žáka a komunikací 
s rodiči. 7 % respondentů předpokládá spíše malé možnosti v přispívání ke zdraví žáků 
tímto způsobem, 24 % respondentů přisuzuje tomuto výchovnému prostředku průměrný 
význam (zvolili středovou hodnotu 3); 39 % respondentů se domnívá, že domnívá, že 
mohou takto přispívat ke zdraví žáků spíše významně (hodnota 4), a 29 % respondentů 
vidí ve svém zájmu o sociální zázemí žáka a v komunikaci s rodiči významný prostředek 
(hodnota 5) ovlivňování žákova zdravého vývoje. Průměrná hodnota na škále je 3,88.

Příklad vlastního životního stylu učitele
Z celkového počtu dotázaných předpokládá 1 % respondentů, že mohou jen mi-

nimálně přispívat ke zdraví žáků příkladem vlastního životního stylu učitele, 9 % re-
spondentů přepokládá spíše malé možnosti v přispívání ke zdraví žáků tímto způsobem, 
26 % respondentů přisuzuje tomuto výchovnému prostředku průměrný význam (zvolili 
středovou hodnotu 3); 29 % respondentů se domnívá, že mohou takto přispívat ke zdraví 
žáků spíše významně (hodnota 4), a 35 % respondentů vidí v příkladu vlastního životní-
ho stylu velmi významný prostředek (hodnota 5) ovlivňování žákova zdravého vývoje. 
Průměrná hodnota na škále je 3,86. 

Vytváření dobrého sociálního klimatu ve třídě
Z celkového počtu dotázaných předpokládá necelé 1 % respondentů, že mohou 

jen minimálně přispívat ke zdraví žáků vytvářením dobrého sociálního klimatu ve tří-
dě, 2 % respondentů předpokládají spíše malé možnosti v přispívání ke zdraví žáků 
tímto způsobem, 8 % respondentů přisuzuje tomuto výchovnému prostředku průměrný 
význam (zvolili středovou hodnotu 3); 27 % respondentů se domnívá, že mohou takto 
přispívat ke zdraví žáků spíše významně (hodnota 4), a 63 % respondentů vidí ve vy-
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tváření dobrého sociálního klimatu ve třídě velmi významný prostředek (hodnota 5) 
ovlivňování žákova zdravého vývoje. Průměrná hodnota na škále je 4,5.

Dodržování pravidel bezpečnosti, seznámení s nebezpečím úrazů
Z celkového počtu dotázaných předpokládá 1 % respondentů, že mohou jen mi-

nimálně přispívat ke zdraví žáků dodržováním pravidel bezpečnosti a seznámením žáků 
s nebezpečím úrazů, 7 % respondentů předpokládá spíše malé možnosti v přispívání ke 
zdraví žáků tímto způsobem, 22 % respondentů přisuzuje tomuto výchovnému prostřed-
ku průměrný význam (zvolili středovou hodnotu 3); 21 % respondentů se domnívá, že 
mohou takto přispívat ke zdraví žáků spíše významně (hodnota 4), a 49 % respondentů 
vidí v dodržování pravidel bezpečnosti a seznámení s nebezpečí úrazů velmi význam-
ný prostředek (hodnota 5) ovlivňování žákova zdravého vývoje. Průměrná hodnota na 
škále je 4,1.

Graf č.1 - Prostřednictvím průměrných hodnot na škále jsou srovnávány oblasti, který-
mi mohou podle mínění respondentů přispívat třídní učitelé ke zdraví žáků

Z výsledků první výzkumné sondy vyplývá, že respondenti (třídní učitelé) oce-
ňují z hlediska výkonu své funkce a jejím podílu na podpoře zdraví žáků na prvním 
místě vytváření dobrého sociálního klimatu ve třídě (průměrná hodnota 4,5 na pětibo-
dové škále). Dále následuje vhodná komunikace se žáky (4,37), dodržování pravidel 
bezpečnosti, seznámení s nebezpečím úrazů (4,1), individuální řešení studijních pro-
blémů žáků (3,97), zájem o sociální zázemí žáka a komunikaci s rodiči (3,88), příklad 
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vlastního životního stylu učitele (3,86), zájem o ostatní problémy žáků, aktivní podílení 
se na jejich řešení (3,81), doporučování a vytváření příležitostí pro mimoškolní činnosti 
žáků (3,36). Uvedené pořadí v podstatě odpovídá našim předpokladům a vypovídá do 
určité míry o převažujících způsobech (metodách) frontálního výchovného ovlivňování 
školní třídy jako celku a méně frekventovaných individuálních výchovných kontaktech 
s jednotlivými žáky. Tato tendence vychází podle našeho mínění jednak z tradic české-
ho školství a je také ovlivněna současnými podmínkami pro práci třídních učitelů na 
základních a středních školách. 

Vztah mezi typem školy a názorem respondentů (třídních 
učitelů) na to, jakým způsobem mohou přispívat ke zdraví 
žáků
H1 Třídní učitelé z jednotlivých typů škol přisuzují různou míru významu oblastem, 
kterými lze přispívat ke zdraví žáků.
Formulována byla nulová a alternativní hypotéza o vztahu mezi názorem třídních uči-
telů na způsoby, jakými lze přispívat ke zdraví žáků a typem školy, na níž vykonávají 
svoji funkci třídního učitele:
HO = Mezi četností odpovědí třídních učitelů na dané otázky a typem školy, na níž vyko-
návají svoji funkci třídního učitele není závislost.
HA = Mezi četností odpovědí třídních učitelů na dané otázky a typem školy, na níž vyko-
návají svoji funkci třídního učitele je závislost.

K částečnému zamítnutí nulové hypotézy o neexistenci rozdílů mezi odpo-
věďmi na danou otázku a typem školy, na níž třídní učitel vykonává svoji funk-
ci, vedly následující výsledky neparametrické analýzy rozptylu porovnávající více 
průměrů (Kruskal Wallis), které ukázaly, že existují statisticky významné rozdíly 
mezi odpověďmi respondentů z jednotlivých typů škol, a to doporučením a vytvá-
řením příležitostí pro mimoškolní činnosti žáků, dodržováním pravidel bezpečnosti, 
seznámením s nebezpečím úrazů, vytvářením dobrého sociálního klimatu ve třídě
a vhodnou komunikací. 

Tabulka č.1 Existuje statisticky signifi kantní závislost mezi typem školy a názorem tříd-
ních učitelů na oblasti (značeny tučně), kterými lze přispívat ke zdraví žáků

test signifi kance rozdílů podle typu školy 
 TEST KRUSKAL WALLIS
mimoškolní sig. H0 0,003
zájem o problémy sig. H0 0,232
vlastní příklad sig. H0 0,585
sociální zázemí sig. H0 0,125
individuální sig. H0 0,072
pravidla bezpečnosti sig. H0 0,001
komunikaci sig. H0 0,019
klima ve třídě sig. H0 0,002



97

(Pokud je hodnota signifi kance nižší než 0,05, zamítáme nulovou hypotézu 
o shodnosti průměrů.)

Graf č.2 - Prostřednictvím průměrných hodnot na škále je srovnáván vztah mezi typem 
školy a názorem respondentů (třídních učitelů) na to, jakým způsobem mohou přispí-

vat ke zdraví žáků
(viz Střelec, Krátká, 2006)

Z odpovědí respondentů ve vztahu k typu školy, na které působí, vyplývají statis-
ticky významné rozdíly. Z výsledků neparametrické analýzy rozptylu (Kruskal Walisův 
test) například vyplývá, že je dobré sociální klima školní třídy (ve vztahu ke zdravému 
vývoji dětí)  nejvíce oceňováno  třídními učiteli na prvním stupni ZŠ a poté v sestupném 
hodnocení na základní škole, střední škole a na pořadí uzavírajícím středním odborném 
učilišti. Také v tomto korelačním vztahu se nepřímo promítá věk žáků (stupeň jejich 
fyzické, psychické a sociální zralosti). Tato skutečnost je například zřetelná v případě 
oceňování aktivit třídního učitele spojených s doporučováním a vytvářením příležitostí 
pro mimoškolní činnosti žáků, při oceňování zájmu třídního učitele o sociální zázemí 
žáka a jeho komunikaci s rodiči žáků. 

Činnosti třídního učitele z pohledu žáků
Jak žáci oceňují vhodné, přátelské a věcné jednání třídního učitele

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

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

Jak žáci oceňují zájem třídního učitele o ostatní jejich problémy, aktivní podílení 
se na jejich řešení

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

Jak žáci oceňují obětavost třídního učitele v mimoškolních činnostech (např. ex-
kurze, kroužky)

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

Jak žáci oceňují zájem třídního učitele o jejich rodinné zázemí, jednání s rodiči
Z odpovědí respondentů vyplývá, že 32 % dotazovaných žáků oceňuje zájem 

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

Jak žáci oceňují způsob života třídního učitele (třídní učitel jako vzor)
Z odpovědí respondentů vyplývá, že 25 % dotazovaných žáků oceňuje třídního 

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

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

Graf č.3 Prostřednictvím průměrných hodnot na škále je znázorněno, jak žáci oceňují 
vlastnosti (činnosti) třídního učitele směřující k ovlivňování jejich zdraví

Z výsledků druhé výzkumné sondy vyplývá, že respondenti (žáci základní a střed-
ní školy) oceňují mezi vlastnostmi, schopnostmi a dovednostmi svých třídních učitelů 
nejvíce jejich snahu o vytváření dobré pohody ve třídě (průměrná hodnota 3,59 na pěti-
bodové škále). Dále v tomto pořadí následuje vhodné, přátelské a věcné jednání (3,28), 
individuální řešení studijních problémů žáků (3,10), obětavost učitele v mimoškolních 
činnostech a způsob života třídního učitele (obojí 2,96), zájem o ostatní problémy žáků 
(2,69) a zájem o rodinné zázemí žáka včetně komunikace s rodiči žáka (2,38).

Vztah mezi vlastnostmi a činnostmi, které žáci oceňují na 
svém třídním učiteli a typem školy, kterou žák navštěvuje 
H1 Žáci z různých typů škol oceňují na třídním učiteli různé vlastnosti a činnosti. 
Formulována byla nulová a alternativní hypotéza o rozdílech v oceňování vlastností 
a činností třídního učitele a typem školy:
HO = Mezi četností odpovědí žáků na dané otázky a typem školy, na níž docházejí není 
závislost.
HA = Mezi četností odpovědí žáků na dané otázky a typem školy, na níž docházejí je 
závislost.

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

Tabulka č.2 -Existuje statisticky signifi kantní závislost mezi typem školy a oceňovaný-
mi oblastmi (značeny tučně), kterých si žáci váží u svého třídního učitele:

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

(viz Střelec, Krátká, 2008)

Graf č.4 znázorňuje průměrné hodnoty vztahu mezi vlastnostmi a činnostmi, které žáci 
oceňují na svém třídním učiteli, a typem školy, kterou žák navštěvuje

Z odpovědí respondentů ve vztahu k typu školy, kterou navštěvují, vyplývají sta-
tisticky významné rozdíly. Z výsledků neparametrické analýzy rozptylu (Kruskal  Wa-
lisův test) například vyplývá, že žáci ZŠ signifi kantně více oceňují veškeré nabídnuté 
vlastnosti třídního učitele než žáci SŠ. V tomto smyslu byla také přijata druhá hypotéza. 

Závěr 
Předložené (ilustrativní) empirické poznatky si nečiní nárok na generalizaci 

a vybrané údaje vypovídají spíše o orientujícím náhledu (prostřednictvím názorů re-
spondentů - třídních učitelů a žáků) na významné postavení třídního učitele při podpoře 
zdravého vývoje žáků základních a středních škol. Přesto mají výše uvedená fakta výpo-
vědní hodnotu v tom, že poukazují na důležité postavení, které třídní učitel v současné 
české škole zaujímá.
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A SPECIFICATION OF PUPILS’ HEALTH SUPPORT 
THROUGH A CLASS TEACHER’S ACTIVITIES AT THE 
ELEMENTARY AND SECONDARY SCHOOLS

Abstract: A class teacher is an agent who can use a range of possibilities to 
support a healthy mental, physical and social development in individual pupils and
a classroom as a whole. A class teacher‘s activities at each level of school education 
not only have their general reasons, but also specifi c features refl ecting the educatio-
nal and psychological characteristics of a pupil at a specifi c age and the level of their 
mental, physical and social maturity. In this sense the paper aims to defi ne a framework 
of activities to support good health of elementary and secondary school pupils, it com-
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pares views of class teachers with regard to promoting their healthy development and 
specifi es some other conditions for a class teacher‘s work at the aforementioned levels 
of school education. The study further explores the authors‘ earlier fi ndings published 
from 2006–2010.

Key words: research fi ndings, high school, form teacher, health support, health 
risks, educational activities 
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví

NÁZORY OBČANŮ ČR NA VÝCHOVU KE 
ZDRAVÍ A ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU 

V SOUVISLOSTI S POVOLÁNÍM UČITELE 

Evžen ŘEHULKA 

Abstrakt: Ve studii jsou interpretována data reprezentativního sociologického 
výzkumu, který byl na základě zadaných otázek byl proveden agenturou INRES-SON. 
Otázky byly zaměřeny na názory občanů České republiky na výchovu ke zdraví a zdra-
vému životnímu stylu a jejich souvislost s povoláním učitele. Občané ČR považují za 
nejdůležitější zdroj informací o zdraví v případě dětí a mladých lidí rodinu, na druhém 
místě školu. Učitelé jsou posuzování jako více-méně připraveni vychovávat své žáky ke 
zdraví, ovšem současně se občané ČR domnívají, že učitelé spíše nejsou vzorem zdravé-
ho životního stylu pro své žáky, přičemž starat se o jejich zdravý životní styl je zpravidla 
chápáno jako povinnost učitelů. 

Klíčová slova: výchova ke zdraví, výchova ke zdraví a učitelé, životní styl učitelů, 
připravenost učitelů k výchově ke zdraví, odpovědnost za životní styl žáků

Úvod
Téma výchovy ke zdraví a k zdravému životnímu stylu je stále aktuální a je 

řešeno v různých rovinách od vědeckých až k popularizačním. Potřeba této proble-
matiky je jasná: udržování a podpora zdraví patří mezi nejdůležitější úkoly jednot-
livce i společnosti a zdraví je jedním ze základních východisek šťastného a kvalit-
ního života. 

Z určitého pohledu má zdraví objektivní a subjektivní aspekt. Objektivně je zdraví 
zejména předmětem péče zdravotnických disciplín, i když v dnešní době, kdy je zdraví de-
fi nováno jako „stav plné tělesné, psychické a sociální pohody, a nejen jako nepřítomnost 
nemoci nebo vady“, překračuje již péče o zdraví hranice lékařství. Objektivně je zdraví 
relativně dobře postižitelné a defi novatelné ve svých determinantách, z nichž potom lze 
určovat zásady výchovy ke zdraví a ke zdravému životnímu stylu. Zdraví však může být 
chápáno také subjektivně, a to nejen jako individuální prožitek, ale jako stav, k němuž 
se dá dospět či který lze ovlivňovat faktory, které vycházejí z implicitních představ 
a názorů lidí, jež jsou vytvářeny individuálními zkušenostmi nebo různě přejímanými 
informacemi z rozličných zdrojů.
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Velkým úkolem pedagogů a osvětových pracovníků je sladit tyto implicitní 
a často polovědecké poznatky, názory a rady s odbornými vědeckými poznatky a pro-
střednictvím zdravotní výchovy formovat správný a zdravý životní styl.

Otázkám životního stylu je v současné době věnována velká teoretická pozor-
nost. Podle J. Machové (2009, s. 16) životní styl „zahrnuje formy dobrovolného chování 
v daných životních situacích, které jsou založené na individuálním výběru z různých 
možností. Můžeme se rozhodnout pro zdravé alternativy z možností, které se nabízejí, 
a odmítnout ty, jež zdraví poškozují. Životní styl je tedy charakterizován souhrou dob-
rovolného chování (výběrem) a životní situací (možnostmi)“. Podobně defi nuje životní 
styl J. Holčík (2010, s.  287), který říká, že „životní styl, zdravý životní styl (lifestyle, 
lifestyles conductive to health) je založen na zjistitelných formách chování, které jsou 
determinovány individuálními osobními charakteristikami, sociálními podmínkami 
a vlastnostmi životního prostředí. Zdravý životní styl je souhrnem chování a dalších 
aktivit i okolností, které přispívají k ochraně, rozvoji a navrácení zdraví“. Životní styl 
je tedy komplexem chování a podmínek, které člověk může do značné míry ovlivňovat 
a utvářet podle svých přání a cílů. Z určitého pohledu můžeme říci, že zdravý životní 
styl je výsledkem výchovy v daných materiálních a sociálních podmínkách. Tato sku-
tečnost se realizuje ve zdravotní výchově (health education), která je podle J. Holčíka 
(2010, s 286) „souhrnem výchovně-vzdělávacích aktivit zaměřených na duševní, těles-
ný i sociální rozvoj lidí se záměrem přispět ke zlepšení zdraví jedinců, skupin a celé 
společnosti. Obvykle se dělí na edukaci pacientů, varování před zdravotními riziky a na 
výchovu ke zdraví. Zahrnuje nejen informace o běžných nemocech, o složení a funkcích 
lidského těla a o možnostech, jak o ně pečovat. Měla by seznamovat i se strukturou 
a činnostmi zdravotnictví a v neposlední řadě informovat i o zdravotní politice a o zdra-
votních aktivitách v lokálním i národním měřítku“.

Vzhledem k tématu našeho zkoumání, kde se zaměřujeme na propojení vzájemné 
spolupráce školy a zdravotnictví, nás zajímá především výchova ke zdraví. Jde o komplex-
ní oblast pedagogiky, kde jsou využity poznatky z pedagogiky, psychologie a sociologie  
zdraví a veřejného zdravotnictví. Podle J. Machové a D. Kubátové a kol. (2009) je výchova 
ke zdraví zaměřena na prevenci, tedy na snahu předcházet nemocem, a na podporu zdra-
ví, kterou uvedené autorky vymezují jako „soustavu činností politických, ekonomických, 
technologických a výchovných, jejichž cílem je chránit zdraví, prodlužovat aktivní život 
a zabezpečovat zdravý vývoj nových generací“. U podpory zdraví je důležité její aktivní 
zaměření na zdraví, zatímco prevence je koncipována jako aktivita proti nemocem.

Výchova ke zdraví se stává aktuálním úkolem současného školství. K tomu 
významně přispěly Rámcové vzdělávací programy (dále RVP), které obsahují jako 
samostatnou vzdělávací oblast „výchovu ke zdraví“. RVP uvádí, že „vzdělávání v této 
vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé 
bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémů 
spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví“ … „učí žáky aktivně rozvíjet a chránit 
zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpo-
vědný“. Domníváme se, že je nutno uvítat tyto nové tendence v českém školství, které 
plně korespondují se současným rozvojem naší školské politiky a zdravotnictví a jsou 
v souladu i s idejemi Světové zdravotnické organizace, zejména s jejím programem 
ZDRAVÍ 21. ZDRAVÍ 21 – zdraví pro všechny do 21. století našlo odezvu i v našem 
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politickém a společenském životě rozpracováním dokumentů „Dlouhodobý program 
zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR“ a „Akční plán zdraví a životního pro-
středí ČR“, které přijala vláda ČR.

Realizaci řady úkolů v těchto materiálech může zajistit škola, neboť výchova mla-
dé generace ke zdraví musí patřit k základním úkolům školy. Škola má v tomto směru ještě 
další výhody, a to že výchova je zde prováděna profesionálně, společensky kontrolována
a opírá se o vědecké poznatky; navíc působí na jedince v nejvíce formativním období.

Učitelé musí být pro výchovu ke zdraví speciálně připraveni, což je již postupně 
na fakultách připravujících učitele zajišťováno. Úspěšná výchova ke zdraví na školách 
by však mohla sledovat ještě jeden úkol, a to, aby vyučující byl sám pokud možno mo-
delem (vzorem) zdravého chování a zdravého životního způsobu. Učitel–kuřák těžko 
může být úspěšným propagátorem nekuřáctví. Zdravý životní styl je velice soukromou 
záležitostí a zasahuje hluboce do hodnot individuálního chování člověka, proto je vý-
chova v tomto směru velmi obtížná a často končí u formálního hlásání určitých zásad. 
Učitelova role je tady velmi náročná a obtížná a učitel často vyjadřuje své vlastní sou-
kromé názory víc, než si myslí. Naše výzkumy ukazují, že učitelé mají některé tělesné 
a psychické zdravotní problémy, které by mohli dodržování zdravého životního stylu 
redukovat; u řady učitelů/učitelek pozorujeme zvýšený neuroticismus, nadměrný stres, 
zdravotní stesky, sociální konfl ikty, nezvládání emocí, neefektivní odpočinek, špatné 
pracovní návyky atd. (E. Řehulka, O. Řehulková 1998a; E. Řehulka, O. Řehulková 
1998b; E.  Řehulka 1999; E. Řehulka 2006 ad.).

Zajímavé je zjišťovat názory na zdraví a zdravý způsob života ve škole u veřej-
nosti. Veřejnost se často staví k dění ve škole informovaně a kriticky. Zjišťovat názory 
veřejnosti na školu považujeme za velmi důležité, neboť toto mínění vytváří společen-
ské povědomí o škole, v rámci kterého musejí učitelé pracovat. Představy veřejnosti 
o škole nejsou zpravidla zcela adekvátní skutečnosti, ale pro práci školy mohou být vel-
mi důležité, neboť mohou upozorňovat na chyby nebo na rezervy výchovně-vzdělávací 
práce. V případě výchovy ke zdraví a k zdravému životnímu stylu platí tato upozornění 
zvláště. Posuzování školy veřejností velmi úzce souvisí s vnímáním učitelské profese. 
Na učitele klade veřejnost značné a přísné požadavky, ale současně si jejich práce váží, 
a proto je důležité vědět, jak je očekávaná úspěšnost výchovy ke zdraví podmíněna 
posuzováním předpokladů učitele pro tuto oblast výchovy.

Zaměření výzkumu
Výzkum byl zaměřen na otázky výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu a něk-

teré aspekty související s vykonáváním povolání učitele. V jeho rámci bylo zjišťováno, odkud 
děti a mladí lidé především čerpají informace o zdraví, který informační zdroj pokládají za 
nejdůležitější. Velká pozornost byla v rámci výzkumu věnována úloze učitelů ve výchově 
ke zdraví. Občané byli dotázáni, zda podle jejich názoru jsou učitelé dostatečně připraveni 
vychovávat své žáky ke zdraví a zda jsou pro své žáky vzorem zdravého životního stylu.

Dalším z cílů výzkumu bylo zjistit, jak je povolání učitele veřejností vnímáno. 
Občané byli dotázáni na to, v čem dle jejich názoru spočívá největší zátěž učitelského 
povolání, kdo se učitelem může stát a zda mají učitelé profesní povinnost starat se více 
o své tělesné a duševní zdraví než lidé v jiných profesích. 
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Metodika výzkumu

Výzkum byl koncipován jako sociologický podle projektu a s využitím výzkum-
ných instrumentů, zpracovaných zadavatelem a připomínkovaných kompetentními pra-
covníky realizátora výzkumu. Terénní šetření bylo provedeno technikou standardizova-
ného řízeného rozhovoru tazatele s respondentem. Konečná podoba tazatelského archu 
byla stanovena na základě výsledků předvýzkumu.

Sběr dat byl proveden tazatelským aktivem agentury  INRES - SONES. Byl 
zabezpečován 360 profesionálními tazateli v celé České republice. Optickou, logickou 
kontrolu, kódování a vkládání dat do počítače, tabelování a interpretaci výsledků reali-
zovali pracovníci agentury INRES – SONES.

Statistické zpracování dat bylo provedeno programem  SASD 1.3.4 (statistická 
analýza sociálních dat). Zpracován byl 1. stupeň třídění a kontingenční tabulky vybra-
ných ukazatelů 2. stupně třídění. Míra závislosti vybraných znaků byla stanovena na 
základě chí2 a dalších testovacích kritérií, aplikovaných dle charakteru znaků. Na zákla-
dě této analýzy byla provedena interpretace dat a zpracovány příslušné tabulky a grafy. 

Výběr respondentů a charakteristika výběrového souboru
Údaje, jejichž rozboru je tato zpráva věnována, byly získány od výběrového sou-

boru o velikosti 1795 jedinců vybraných náhodným výběrem pomocí kvót. Soubor je 
reprezentativním vzorkem populace České republiky ve věku nad 15 let. Reprezenta-
tivnost byla odvozena od základního souboru obyvatelstva České republiky ve věku 15 
let a více.

1. otázka (N = 1790): Zdroje čerpání informací o zdraví z pohledu dětí a mladých lidí
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RODINA ŠKOLA ZDRAV. ZAŘ. VRSTEVNÍCI SDĚL. PROS. RŮZNÉ ZDROJE
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Složení výběrového souboru v intencích základních demografi ckých znaků je 
následující. Z hlediska pohlaví tvoří soubor 48,5 % mužů a 51,5 % žen, což odpovídá 
analogické skladbě populace ČR ve věku 15 let nad. Z hlediska relativních četností činí 
odchylka výběrového souboru od základního souboru 0,1 %, což znamená, že výzkum 
je reprezentativní pro obyvatelstvo České republiky ve věku nad 15 let z hlediska po-
hlaví.

Z uvedeného grafu zcela jednoznačně vyplývá, že pro děti a mladé lidi je pod-
le mínění veřejnosti nejdůležitějším zdrojem informací o zdraví rodina, která v těchto 
otázkách je tradičním místem, kde mladí lidé získávají poznatky o zdraví, jeho ochraně 
a péči. Teprve za ní následují další informační zdroje. Aby bylo možné jejich podíl 
jednoznačně vyhodnotit, byl pro každý informační zdroj vypočítán vážený aritmetický 
průměr z pořadí, která mu respondenti v rámci výzkumu přidělili. Platí, že čím nižší je 
hodnota váženého aritmetického průměru, tím vyšší mu občané v rámci výzkumu přidě-
lovali pořadí a tím ho také považují za důležitější.

Tabulka č. 1: Zdroje informací o zdraví pro děti a mladé lidi (N = 1790)
 INFORMAČNÍ ZDROJ PRŮMĚR
 1.  RODINA                                    1,588
 2.  ŠKOLA 2,710
 3.  ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ 3,289
 4.  VRSTEVNÍCI, SPOLUŽÁCI 3,962
 5.  SDĚLOVACÍ  PROSTŘEDKY 4,130
 6.  RŮZNÉ ROZPTÝLENÉ ZDROJE 5,310

Z hlediska pořadí důležitosti považují občané České republiky jednoznačně ro-
dinu za zdroj, ze kterého děti a mladí lidé čerpají nejvíce informací o zdraví. Na dru-
hém místě se umístila škola, na třetím zdravotnická zařízení (lékaři, nemocnice apod.). 
Vrstevníky, spolužáky či kamarády a sdělovací prostředky umisťují občané na 4., resp. 
5. místo.  Důležitým zdrojem informací o zdraví pro děti a mladé lidi jsou také různé 
rozptýlené zdroje a informace náhodného charakteru. 

Graf č. 2: Zdroje informací o zdraví pro děti a mladé lidi - rodina  (N = 1790)
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Více než 7/10 respondentů (70,7 %) umístilo rodinu na první místo mezi zdroji 
informací o zdraví pro děti a mladé lidi. Dalších cca 15 % jí přidělilo druhé pořadí, 
zbývajících 14,4 % přidělilo rodině pořadí nižší. Rodina hraje z tohoto hlediska mezi 
informačními zdroji dle mínění občanů ČR rozhodující úlohu.

Graf č. 3: Zdroje informací o zdraví pro děti a mladé lidi  - škola (N = 1790)

Škola je z hlediska důležitosti informací o zdraví pro děti a mládež nejčastěji 
umisťována na druhé místo za rodinu. Toto 2. pořadí jí přidělilo 44,3 % respondentů, 
na třetím místě ji vidí cca ¼ (25,8 %) respondentů. Tato pořadí jsou škole přidělována 
nejčastěji.

Graf č. 4: Zdroje informací o zdraví pro děti a mladé lidi - zdravotnická zařízení
(N = 1790)

Zdravotnickým zařízením přidělují občané ČR z hlediska jejich důležitosti pro 
informování dětí a mladých lidí o zdraví nejčastěji třetí pořadí. Toto pořadí přidělily 
téměř 3/10 (29,1 %) občanů. Jinak však lze konstatovat, že názory veřejnosti na tuto 
otázku jsou poměrně vyvážené a zdravotnickým zařízením jsou přidělována pořadí 
v celé škále možných odpovědí – od prvního místa (1/10 občanů), přes druhé místo 
(1/5 respondentů), čtvrté místo (1/5 dotázaných) a páté nebo šesté místo (1/5 občanů). 
Jinými slovy lze uzavřít, že názor na úlohu zdravotnických zařízení v informování dětí 
a mladých lidí o zdraví není mezi občany ČR vyhraněný a tato zařízení jsou umisťována 
na všechna místa uvedené stupnice.
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Graf č. 5:  Zdroje informací o zdraví pro děti a mladé lidi  -  vrstevníci  (N = 1790)

Vrstevníci, spolužáci či kamarádi jsou umisťování z hlediska důležitosti o infor-
mování o zdraví nejčastěji na 4. nebo 5. místo (shodný podíl odpovědí, tj. 26,3 %).  Tato 
pořadí jim přidělila více než polovina (52,6 %) dotázaných. Výraznější je podíl občanů, 
umisťující vrstevníky na třetí místo (necelá 1/5, tj. 19,5 %), nejméně je zastoupeno první 
pořadí, které přidělily jen 4,4 % respondentů.

Graf č. 6: Zdroje informací o zdraví pro děti a mladé lidi - sdělovací prostředky (N = 1790)

Sdělovací prostředky jsou z hlediska svého významu pro informování dětí 
a mladých lidí nejčastěji umisťovány na páté místo (34,3 %), častěji je přidělováno 
rovněž místo čtvrté. Ostatní umístění jsou přidělována významně méně. Co do významu 
je možno jejich důležitost pro informování srovnat s důležitostí vrstevníků. Tyto dva 
informační zdroje hodnotí veřejnost ČR z hlediska důležitosti podobně.
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 Graf č. 7:  Zdroje informací o zdraví pro děti a mladé lidi  -  různé rozptýlené zdroje, 
náhodný charakter informací (N = 1790)

Jiným než uvedeným zdrojům informací nepřikládají občané ČR větší důležitost 
a nejčastěji jim přidělují poslední místo. Toto pořadí zvolila více než ½ (50,4 %) dotáza-
ných. Vazby tohoto hodnocení na demografi cké a sociální znaky nebyly testovány jako 
statisticky významné, to znamená, že občané ČR mají na tuto problematiku shodný ná-
zor a přidělují různým rozptýleným či náhodným zdrojům z hlediska jejich informování 
o zdraví v případě dětí a mladých lidí nejmenší důležitost.

Již výše jsme se zmínili o významné roli učitele ve výchově ke zdraví. Občané 
České republiky se v rámci výzkumu vyjadřovali k tomu, zda jsou naši učitelé připrave-
ni vychovávat své žáky ke zdraví, zda mají povinnost starat se o zdravý životní styl žáků 
a zda jsou dle mínění občanů vzorem zdravého životního stylu pro své žáky. 

Názory na připravenost učitelů k výchově ke zdraví byly zjišťovány prostřednic-
tvím uzavřené otázky následujícího znění: 

„Myslíte si, že jsou naši učitelé připraveni vychovávat své žáky ke zdraví?“ 
Respondenti měli možnost vybrat jednu z následující standardní škály odpovědí: „1) 
určitě ano; 2) spíše ano; 3) tak napůl; 4) spíše ne; 5) určitě ne“.

Graf č. 8: Názory na připravenost učitelů k výchově ke zdraví (N = 1782)
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Lze tedy říct na závěr, že téměř polovina občanů České republiky se domnívá, že 
učitelé jsou připraveni vychovávat své žáky ke zdraví „tak napůl“. Ve zbývajících pří-
padech mírně převažuje pozitivní hodnocení nad negativním. Asi 3/10 občanů se přiklá-
nějí k tomu, že učitele jsou určitě nebo spíše připraveni, cca 2/10 jsou opačného názoru 
a domnívají se, že učitelé spíše nebo určitě připraveni nejsou. Na postoj veřejnosti k této 
otázce nemá vliv žádný ze sledovaných demografi ckých a sociálních znaků.

Jiným úhlem pohledu na roli učitele ve výchově ke zdraví a zdravému životnímu 
stylu je skutečnost, zda jsou naši učitelé vzorem zdravého životního stylu pro své žáky 
či nikoliv. Názory občanů České republiky na tuto skutečnost byly zjišťovány prostřed-
nictvím uzavřené otázky následujícího znění: „Myslíte si, že jsou naši učitelé vzorem 
zdravého životního stylu pro své žáky?“. Respondenti měli, podobně jako v předcháze-
jícím případě, možnost vybrat jednu z následující standardní škály odpovědí: „1) určitě 
ano; 2) spíše ano; 3) tak napůl; 4) spíše ne; určitě ne“.

Graf č. 9: Jsou naši učitelé vzorem zdravého životního stylu pro své žáky? (N = 1793)
       
V názorech občanů České republiky na to, zda jsou naši učitelé vzorem zdravého 

životního stylu pro své žáky, převažuje negativní stanovisko. Celkem 43,7 % občanů se 
přiklání k negativnímu stanovisku a uvádí, že naši učitelé spíše nebo určitě nejsou pro 
své žáky vzorem zdravého životního stylu. Téměř stejně velká část (40,2 %) si myslí, že 
je tomu „tak napůl“ a jen 16,1 % občanů se domnívá, že učitelé spíše nebo určitě jsou 
vzorem zdravého životního stylu pro své žáky.

Role učitele ve výchově ke zdraví a zdravému životnímu stylu byla rovněž po-
suzována dle toho, zda má aktivně ovlivňovat životní styl svých žáků či nikoliv. Tato 
okolnost a názory občanů na ni byla zjišťována prostřednictvím uzavřené otázky násle-
dujícího znění: „Má dle Vašeho názoru učitel povinnost starat se o zdravý životní styl 
svých žáků?“. I v tomto případě měli respondenti možnost zvolit si jednu z následující 
standardní škály odpovědí: „1) určitě ano; 2) spíše ano; 3) tak napůl; 4) spíše ne; 5) 
určitě ne“.

Jiným úhlem pohledu na roli učitelů ve výchově ke zdraví a zdravému životnímu stylu  
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Graf č. 10: Má učitel povinnost starat se o zdravý životní styl svých žáků? (N = 1792)

Téměř polovina občanů ČR (48,7 %) se přiklání k tomu, že by učitel měl mít 
povinnost starat se o zdravý životní styl svých žáků (suma odpovědí „určitě ano“ 
a „spíše ano“). Dalších 29,1 % je o této povinnosti přesvědčena „tak napůl“ a zbývajících 
22,2 % se naopak domnívá, že by tuto povinnost učitel mít neměl (suma odpovědí „spíše 
ne“ a „určitě ne“).  

Názory na vztah mezi zdravotní prevencí a výchovou ve škole
Prostřednictvím otevřené otázky byli respondenti dotázáni na vztah mezi zdra-

votní prevencí a výchovou ve škole. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak občané České 
republiky tento vztah vnímají a v čem především spatřují jeho těžiště. Přesné znění 
této otevřené otázky bylo následující: „Zamyslete se prosím nyní nad tím, jaký by měl 
být vztah mezi zdravotní prevencí, spočívající v předcházení onemocněním a výchovou 
ve škole. Vyjádřete stručně vlastními slovy, jaká by dle Vašeho názoru měla být ideální 
podoba tohoto vztahu“.

Podobně jako v případě předcházející otevřené otázky bylo potřebné nejprve 
provést obsahovou analýzu jednotlivých vyjádření, neboť variabilita stanovisek byla 
značná a jejich rozpětí bylo v rozmezí od 1 do 1182, to je 1181 výrazů nebo jejich 
obměn. Na základě této obsahové analýzy byla konstruována následující kategorizace 
odpovědí, vyjadřujících ideální podobu vztahu mezi zdravotní prevencí a výchovou ve 
škole.

Kladný vztah s důrazem na spolupráci, propojenost, souvislost zdravotní preven-1) 
ce a výchovy ve škole. (Sem byla zařazena vyjádření typu kladný vztah, silný, 
blízký, vyrovnaný, rovnocenný, důležitý vztah, vzájemná propojenost, souvislost, 
soulad, vzájemná podpora, návaznost, prolínání se, doplňování se, sounáležitost, 
rovnováha, komunikativnost, vstřícnost apod.).
Důraz na více informací o zdravotní prevenci v rámci výchovy ve škole, snaha 2) 
o vymezení obsahu zdravotní prevence,  náměty na jednotlivá témata. (Jde o vy-
jádření poukazující na nutnost dostatku informací či stanoviska typu propagace 
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zdravotní prevence, informace o nemocech, pedagogové by měli své žáky do-
statečně informovat o riziku různých onemocnění a vést je k hygieně a prevenci 
před těmito nemocemi, výuka k prevenci nejen v teoretické podobě, znovuzave-
dení preventivních prohlídek za pomoci školy (zubař, praktický lékař pro děti 
a dorost), očkování ve škole, učitel by měl jít příkladem a ne aby nemocný chodil 
mezi žáky, pak jim může povídat co chce, informace o pitném režimu, větrání, 
prevenci AIDS, infekční žloutence apod.).
Důraz na zavedení rozmanitých forem zdravotní prevence v rámci výchovy ve 3) 
škole. (Zavedení přednášek odborníků, besed, seminářů, školení, instruktáží, 
spolupráce mezi zdravotnickými zařízeními a školami, účast lékařů na výuce, 
spolupráce s rodinou apod.).
Jiný názor. (Zde byla uváděna zejména rodina jako nejdůležitější místo pro zdra-4) 
votní prevenci, dále požadavky typu více hodin TV, důraz na dodržování čistoty 
ve školách, téma do občanské nauky apod.).
Negativně formulovaný názor. (Nesmysl, žádný vztah, je to k ničemu apod.).5) 
Neví, nerozumí otázce, netuší, neumí posoudit.6) 

Názory v prvních třech kategoriích hodnotí vztah zdravotní prevence a výcho-
vy ve škole kladně a některé přinášejí náměty na jeho prohloubení či upřesňují obsah. 
Názory v kategorii 4 se vztahem zdravotní prevence a výchovy ve škole nesouvisejí 
nebo ho kladou na jinou úroveň. Názory v kategorii 5 jsou vůči vztahu zdravotní pre-
vence a výchovy ve škole negativní. Názory v kategorii 6 jsou neutrální (neví, nemůže 
posoudit).

Graf č. 11: Vnímání vztahu zdravotní prevence a výchovy ve škole (N = 1721) 

 Poznámka - součet relativních četností převyšuje 100 %, neboť někteří respon-
denti uvedli více forem vztahu zdravotní prevence a výchovy
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Necelá 1/3 (32,7 %) občanů České republiky vidí těžiště vztahu mezi zdravotní 
prevencí a výchovou ve škole v jejich propojenosti, doplňování se či navazování na 
sebe. Dle těchto občanů zdravotní prevence a výchova ve škole spolu těsně souvisejí 
a navzájem se ovlivňují a jednu od druhé nelze odtrhnout.

Další 1/3 (32,3 %) občanů požaduje, aby zdravotní prevenci byl věnován ve 
výchově ve škole větší prostor a žákům o ní bylo poskytováno více informací. Často 
připomínkou je rovněž volání po obnovení preventivních zdravotních prohlídek ve ško-
le či očkování žáků.

Třetí skupina občanů, tj. necelá 1/10 (9,7 %) požaduje zavedení rozmanitějších 
forem zdravotní prevence ve škole včetně užší spolupráce mezi školou a lékařem či 
zdravotnickým zařízením. 

Znamená to, že ¾ (74,7 %) občanů České republiky (součet kategorií 1 až 3) jsou 
toho názoru, že zdravotní prevence do školy patří, že vztah mezi ní a výchovou ve škole 
má být velmi těsný, vzájemně propojený. Tato skupina rovněž doporučuje poskytovat 
ve škole více informací o zdravotní prevenci a realizovat ji rozmanitějšími formami.

Skupinu občanů, majících jiný názor, tvoří 5,7 % respondentů. Těžiště jejich pří-
stupu spočívá zejména v tvrzení, že zdravotní prevence je především záležitostí rodiny, 
případně, že je možné ji pozornost věnovat ve výuce  již existujících předmětů. Jen 1 % 
si myslí, že žádný vztah mezi zdravotní prevencí a výchovou ve škole neexistuje.

Zbývajících 23 % občanů není schopno vztah mezi zdravotní prevencí a výcho-
vou ve škole vymezit a volí odpověď „nevím“, „nerozumím tomu“, „nemám žádný 
názor“. 

 Z analýzy realizované na základě druhého stupně třídění vyplývá slabá tendence 
mužů více volit odpověď „nevím“. Tu častěji také volí respondenti z nejmladší věkové 
skupiny (15–19 let). Silnější je souvislost názoru na tuto otázku a vzdělání. Respondenti, 
kteří uvedli, že jsou vyučeni, častěji neumí vztah mezi zdravotní prevencí a výchovou ve 
škole vymezit (α = 0,001), zatímco občané s maturitou a zejména vysokou školou kladou 
větší důraz na poskytování více informací o zdravotní prevenci v rámci výchovy ve škole 
(α = 0,01). Χ2 má v případě vzdělání hodnotu 58,347 při 15 stupních volnosti. Statisticky 
významné souvislosti s jinými demografi ckými a sociálními znaky zjištěny nebyly.

Platí tedy, že ¾ občanů České republiky se domnívají, že zdravotní prevence do 
výchovy ve škole patří, že tyto dvě složky spolu úzce souvisejí a jedna druhou navzájem 
ovlivňuje. Tito občané doporučují též poskytovat v rámci výchovy ve škole o zdravotní 
prevenci více informací či ji prezentovat rozmanitějšími formami. Názor občanů na 
vztah zdravotní prevence a výchovy je podmíněn vzděláním svého nositele.

Závěry
Reprezentativní výzkum týkající se názorů občanů České republiky na výchovu 

ke zdraví a zdravému životnímu stylu a její souvislost s povoláním učitele ukázal, že 
jednoznačně nejdůležitějším zdrojem informací o zdraví v případě dětí a mladých lidí je 
rodina, na druhé místo je umisťována škola a třetí pořadí patří zdravotnickým zařízením 
(lékařům, nemocnicím apod.).  Sdělovacím prostředkům a vrstevníkům je přisuzována 
menší důležitost. 

Téměř polovina občanů České republiky se domnívá, že učitelé jsou připraveni 
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vychovávat své žáky ke zdraví „tak napůl“. Ve zbývajících případech mírně převažuje 
pozitivní hodnocení nad negativním. Asi 3/10 občanů se přiklánějí k tomu, že učitele 
jsou určitě nebo spíše připraveni, cca 2/10 jsou opačného názoru a domnívají se, že 
učitelé spíše nebo určitě připraveni nejsou.  

Občané České republiky se převážně domnívají, že naší učitelé nejsou pro své žáky 
vzorem zdravého životního stylu nebo jsou vzorem jen zčásti a přiklánějí se k tomu, aby 
měl učitel povinnost starat se o zdravý životní styl žáků. Tento názor zastává téměř polovi-
na občanů, nesouhlasí s ním cca 1/5 dotázaných, zbývající s ním souhlasí tak napůl. 

Potvrzuje se, že ¾ občanů České republiky se domnívají, že zdravotní prevence 
do výchovy ve škole patří, že tyto složky spolu úzce souvisejí a jedna druhou navzájem 
ovlivňuje. Tito občané doporučují též poskytovat v rámci výchovy ve škole o zdravotní 
prevenci více informací či ji prezentovat rozmanitějšími formami. 
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OPINIONS OF THE CITIZENS OF THE CZECH 
REPUBLIC ON HEALTH AND HEALTHY LIFESTYLE 
EDUCATION IN CONNECTION WITH THE TEACHING 
PROFESSION

Abstract: In the study, data collected in a representative sociological survey 
based on submitted questions and conducted by the INRES-SONES company are in-
terpreted. Questions sought to elicit opinions of the citizens of the Czech Republic on 
health and healthy lifestyle education, and its connection with the teaching profession. 
Citizens of the Czech Republic think that the most important source of health informati-
on for children and young people is the family, followed in second place by the school. 
Teachers are considered as more-or-less trained to teach health education to their pupils, 
but CR citizens also think that teachers do not set a particularly good example for their 
pupils in healthy lifestyles, although care for their healthy lifestyle is, as a rule, consi-
dered as the teachers’ duty. 

Key words: health education, health education and teachers, teachers’ lifestyle, 
teachers’ preparedness to teach health education, responsibility for pupils’ lifestyles
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LONGITUDINÁLNÍ PROGRAM PROFESNÍ 
ORIENTACE JAKO PROSTŘEDEK PODPORY 

DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Petr HLAĎO

Abstrakt: Volba povolání představuje závažnou etapu v celoživotním procesu ka-
riérového vývoje, neboť jedince významným způsobem směruje, ovlivňuje jeho blízkou
i vzdálenější profesní perspektivu a řadí se tak mezi nejdůležitější kroky v lidském životě. 
Cílem teoreticky orientovaného příspěvku je zhodnotit kariérovou zralost a rizika volby 
povolání žáků. Na tomto základě bude navržena koncepce longitudinálního programu 
profesní orientace jako prostředku podpory duševního zdraví žáků.

Klíčová slova: volba povolání, volba střední školy, profesní orientace, kariérový 
vývoj, kariérová zralost, kariérová připravenost, kariérová výchova, výchova k volbě 
povolání

1. Úvod
Za jeden z nejdůležitějších vývojových úkolů adolescence lze podle Supera 

(1990) považovat volbu povolání. Volba povolání je multikriteriálním rozhodovacím 
procesem, který zahrnuje jak volbu studia nebo přípravy na povolání, tak konkrétního 
povolání a celou profesní dráhu člověka (srov. Průcha, Walterová, Mareš, 2009). 

Žáci základních škol se při první směrové volbě, která probíhá na konci povinné 
školní docházky, nejčastěji rozhodují o typu střední školy, studijním oboru a hledají 
vzdělávací instituci, na níž by chtěli získat středoškolské vzdělání. U některých jedinců 
jde zároveň o zvažování celkové profesní orientace či volbu konkrétní profese. Na trh 
práce však vstupuje jen nepatrná část absolventů (srov. Highlights, 2010).

Psychologové se shodují, že žáci ještě nejsou, vzhledem k vývojovým specifi -
kům adolescence, pro zodpovědnou volbu povolání dostatečně zralí (srov. Hořánková et 
al., 1995; Vágnerová, 2005 aj.). Nezřídka se dostávají do situací, v nichž se sami neumí 
orientovat a v různé míře pociťují bezradnost. Jak dokládají výzkumy, žáci z uvedených 
příčin často činí rozhodnutí, které s odstupem času nepovažují za adekvátní (srov. Trhlí-
ková, Eliášová, 2009). Pattonová a Porfeli (2007) proto zdůrazňují nezbytnost zařazení 
kariérové výchovy do formálního kurikula základních škol, aby systematickou přípra-
vou na volbu povolání prošla celá žákovská populace.
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Cílem předkládaného příspěvku je zhodnotit kariérový vývoj a kariérovou zralost 
adolescentů a vymezit rizika volby povolání žáků základních škol. Na tomto základě 
bude navržena koncepce longitudinálního programu profesní orientace jako prostředku 
k podpoře duševního zdraví.

2. Kariérový vývoj žáků
Teoretickou bázi dynamického chápání kariérového vývoje jako první roz-

pracovali E. Ginzberg a jeho spolupracovníci. Na základě svého výzkumu vyslovili 
přesvědčení, že volba povolání není jednorázovým aktem, ale vývojovým procesem 
trvajícím od předpubertálního období až do věku přibližně dvaceti let (Zunker, 1997 
in Nilsson, Akerblom, 2001). Všichni jedinci během tohoto procesu projdou třemi 
obdobími, která do jisté míry korespondují s biologickým věkem (srov. Ginzberg et 
al., 1951):

1. Období fantazijní volby (fantasy stage) trvá od raného dětství do 11 let. 
V tomto období si dítě na základě různých sociálních podnětů a svých vlast-
ních potřeb ve fantazii představuje, čím bude. Představy o budoucím povolá-
ní si vytváří bez přiměřených vědomostí o tom, jaké požadavky kladou tato 
povolání na člověka a bez náležitých znalostí vlastních předpokladů k jejich 
výkonu. Děje se tak především na základě hry. Děti jsou v tomto období pře-
svědčeny, že si mohou zvolit jakékoliv povolání. V průběhu fantazijního ob-
dobí ještě ignorují realitu, své schopnosti a časovou perspektivu, tři důležité 
složky procesu volby povolání.

2. Období pokusné volby (tentative stage) probíhá od 11 do 16–17 let. V tomto 
období je charakteristické seznamování se s požadavky profesí. Jedinec se 
pokouší o volbu povolání na základě sebepoznávání a sebehodnocení. Nebere 
ještě dostatečně v úvahu objektivní požadavky společnosti a světa práce, roz-
hodujícími faktory jsou zájmy (11–12 let), osobnostní předpoklady pro výkon 
povolání (13–14 let) a hodnoty (15–16 let). 

3. Období realistické volby (realistic stage) trvá od 17 let po ranou dospělost. 
V období realistické volby je již člověk schopen při rozhodování o volbě po-
volání zvážit faktory subjektivní (zájmy, schopnosti a hodnoty), faktory ob-
jektivní (požadavky povolání, situaci na trhu práce a společenské potřeby)
a učinit mezi nimi přiměřený kompromis. 

Nejstrukturovanější teorii kariérového vývoje předložil americký psycho-
log D. E. Super. Podle Supera (1979) je kariérový vývoj složitým multifaktorově 
podmíněným procesem, který se neobjevuje izolovaně, ale probíhá po celý život 
člověka. 

V Superově teorii profesionálního vývoje hraje významnou úlohu sebepojetí 
člověka (self-concept), které chápe jako fenomenální zkušenost identity Já. Sebe-
pojetí, představa o sobě je to, co si určitá osoba o sobě myslí, obraz, který o sobě 
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má. Tento obraz je výsledkem fyzického, mentálního a sociálního zrání, interakce 
s dospělými a sledování jejich pracovního chování. Uvedené skutečnosti výrazně 
ovlivňují profesní aspirace, výběr profese a další kariéru jedince (Štikar et al., 2003). 
Sebepojetí je hnací silou, která vytváří kariérový vzorec, jímž se člověk řídí po celý 
svůj život (srov. Nilsson, Akerblom, 2001).

Super chápe profesionální vývoj jako část všeobecného vývojového procesu jed-
notlivce, který probíhá v průběhu celého života (Bubelíni, 1981). Na tomto základě 
identifi koval a charakterizoval celkem pět vývojových období: stádium růstu (growth), 
zkoumání (exploration), budování (establishment), udržování (maintenance) a odpoutá-
ní (disengagement). Označení jednotlivých vývojových období naznačují hlavní úkoly, 
které mají být v průběhu každého z nich dosaženy. Původně Super chápal tato stádia 
jako sukcesivní, tj. jdoucí za sebou v konstantním časovém sledu (Vendel, 2008). Poz-
ději připustil, že ne všichni lidé projdou chronologicky všemi stádii. 

Žáci, v průběhu volby povolání na základní škole, procházejí prvními dvěma 
stádii:

1. Stádium růstu – stádium růstu jedinci obvykle prožívají mezi 4.–13. rokem 
života. V tomto období převládá hra a činnosti spojené s fantazií, postupně 
narůstá sociální aktivita, zvyšuje se význam zájmů a schopností (Štikar et al., 
2003). Hlavní vývojovou úlohou stádia růstu je podle Vendela (2008) krysta-
lizace, určení, upřesnění a uskutečnění kariérních voleb. Jde o to, že jedinec 
posuzuje své dovednosti, hodnoty a určuje všeobecnou oblast volby, zužuje 
své předběžné volby do konkrétní oblasti a potom podniká potřebné kroky 
k jejímu uskutečnění.

 V období růstu se podle Supera (1957) začíná u člověka rozvíjet sebepojetí, 
jehož vývoj je určován identifi kací s osobami z blízkého okolí. Výzkumy vy-
povídají o tom, že dochází k přejímání řady stereotypů o povoláních. Lidé si 
v průběhu školních let osvojují takové postoje vůči povoláním, jež refl ektují 
tradiční genderové stereotypy. 

 Ve stádiu růstu dochází k formování představ o povoláních na základě osob-
ních zkušeností, působením rodinného prostředí, přátel a masmédií. První 
představy o povoláních jsou v tomto období obvykle tvořeny přímým kontak-
tem s profesemi každodenního života. Druhým zdrojem ovlivňování představ 
o povoláních a jejich požadavcích jsou informace získávané ze sociálního 
okolí jedince, především od rodičů a učitelů. Tyto vlivy působí jak na před-
stavy o povoláních, tak na profesní aspirace, vnímání požadavků povolání
a posuzování vlastních předpokladů k jejich vykonávání. Stejně tak na jedin-
ce působí informace zprostředkovávané masmédii (např. novinami, časopisy, 
inzeráty, reklamou, seriály, televizními pořady a fi lmy), které zobrazují důle-
žité aspekty světa práce a formují profesní stereotypy. Krátká (2010) uvádí, 
že profesní orientaci významně ovlivňuje identifi kace s postavami z audiovi-
zuálního světa. Jak zdůrazňují Giannantoniová a Hurley-Hansonová (2006), 
představy o profesích vytvořené v průběhu stádia růstu mohou vykazovat 
dlouhodobý vliv na kariérové rozhodování, především v pozdějších vývojo-
vých stádiích.
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2. Stádium zkoumání – stádium zkoumání je charakteristické pro 14.–24. rok 
života. Jedinci v tomto období často střídají své zájmy, zajímají se o velké 
množství odlišných oborů, směrů a činností, aniž by si dokázali vytyčit hlavní 
priority. Podle Štikara et al. (2003) ve stádiu zkoumání převažuje hledání, při 
němž se výběr profese zužuje, ale nekončí. Jedinci začínají shromažďovat 
specifi cké informace o sobě a světě práce. Z těchto informací dále vycházejí 
při přizpůsobování zájmů a schopností, když se pokoušejí uskutečnit své se-
bepojetí v pracovních a dalších životních rolích (Super, 1957). 

 Stereotypy získané ve stádiu růstu jsou transformovány pod vlivem nových 
poznatků o světě práce a přesnějších informací o jednotlivých profesích. Před-
stavy o profesích vycházejí ve stádiu zkoumání převážně z přímého kontaktu 
s osobami zastávajícími daná povolání a z počátečních pracovních zkušeností. 
Profese jsou posuzovány s ohledem na individuální schopnosti a dovednosti, 
velký vliv hraje také sebepojetí a sebehodnocení. 

Super ve své práci poskytl mnoho konstruktů a vysvětlení kariérového cho-
vání v různých životních etapách. Důležité je rovněž zdůraznit význam koncepce 
kariérové zralosti jakožto předpokladu pro adekvátní, úspěšné budování kariéry.

3. Kariérová zralost žáků 
Realizované výzkumy opakovaně potvrdily, že pro úspěšnou volbu povolání 

je důležitá kariérová zralost (career maturity), resp. kariérová připravenost (career 
readiness). Kariérová zralost vyjadřuje připravenost člověka uskutečnit informova-
né, věku přiměřené rozhodnutí o volbě povolání a vypořádat se s kariérovými vývo-
jovými úlohami (srov. Super, 1990; Vendel, 2008). Nízký stupeň kariérové zralosti 
se naopak projevuje nerozhodností při volbě povolání. 

Model kariérové zralosti obsahuje jak kognitivní dimenzi (tj. způsobilost 
k volbě povolání), tak dimenzi afektivní (tj. postoj k volbě povolání). Při určování 
kariérové zralosti je testována a hodnocena úroveň kariérové rozhodnosti, kariéro-
vého plánování, kariérového poznávání a profesní identity jedince.

Poznání a pochopení kariérové zralosti žáků základních škol je důležité jak 
pro systematickou kariérovou výchovu, tak pro efektivní kariérové poradenství. 
V českém prostředí však toto téma nebylo zatím empiricky řešeno. Proto odkazuje-
me na zahraniční zdroje, které teoretické a empirické poznatky o kariérovou zralosti 
a připravenosti syntetizují (např. Crites, 1978; Super, 1990; Herr, Cramer, Niles, 
2003).

3.1 Taxonomie překážek volby povolání
Při posuzování kariérové zralosti amerických adolescentů Gati, Krauszová 

a Osipow (1996) vytvořili a empiricky ověřili taxonomii překážek volby povolání. 
Taxonomie zahrnuje tři hlavní kategorie: nedostatečnou připravenost pro volbu po-
volání, nedostatek informací a inkonzistenci kariérových informací (obr. 1).
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Obr. 1 Taxonomie překážek volby povolání zdroj: Gati, Krauszová, Osipow (1996, s. 512)

1. Nedostatečná připravenost pro volbu povolání je důsledkem třech druhů 
překážek, které nastávají před začátkem rozhodování. Jde o nízkou motivaci
k volbě povolání, poněvadž vzdělání a práce nejsou žáky vnímány jako důležitá 
součást života, popřípadě kvůli subjektivnímu pocitu, že události člověka v prů-
běhu času samy dovedou ke správné volbě, a proto se rozhodováním není třeba 
systematicky zabývat. Manuel-Adkins (1992 in Vendel, 2008) říká, že nejčastěj-
šími problémy, s nimiž se kariéroví poradci setkávají, jsou nečinnost žáků a od-
kládání rozhodnutí. Druhou příčinou nedostatečné připravenosti je nerozhodnost 
daná například neschopností či odmítáním činit jakákoliv rozhodnutí, potřebou 
podpory a potvrzení vlastního rozhodnutí, tendencí vyhýbat se závazkům nebo 
strachem z neúspěchu. Za třetí může být nedostatečná připravenost zapříčiněna 
chybnými domněnkami, tj. iracionálním očekáváním jedince. Příkla dem iracio-
nálního očekávání je přesvědčení, že existuje ideální volba povolání, která bude 
splňovat všechny individuální požadavky a kritéria.
Další dvě kategorie, nedostatek informací a inkonzistence informací, specifi kují 

kategorie překážek, které mohou nastat v průběhu samotného rozhodovacího procesu. 

2. Většina žáků ví relativně málo o tom, jak získat kariérní informace. Nedosta-
tek informací zahrnuje nedostatek znalostí o procesu volby povolání, indivi-
duálním potenciálu, světě práce, systému vzdělávání, dostupných alternativách 
volby a o způsobech získávání informací.
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3. Inkonzistence informací může být zapříčiněna nespolehlivostí informací
o vlastních schopnostech, rysech osobnosti, preferovaných alternativách volby, 
profesních zájmech, vzdělávacím systému, možnostech, charakteristikách světa 
práce atd. Dalším důvodem inkonzistence informací mohou být vnitřní konfl ikty 
jedince, např. neochota činit kompromisy, několik stejně atraktivních mož ností 
volby, nespokojenost s dostupnými možnostmi, protichůdné zájmy nebo nedo-
statečné schopnosti. K inkonzistenci informací může docházet také důsledkem 
externích konfl iktů, především kvůli neshodám mezi rozhodujícím se subjektem 
a sociálním okolím, které se váží na volbu povolání. Noeth et al. (1984 in Vendel, 
2008) upozorňují na konfl ikty mezi přáními okolí a vlastním rozhodnutím žáka 
jako na častý výsledek nerealistických očekávání rodičů a učitelů.

3.2 Rizika volby povolání českých žáků
Hlavní rizika volby povolání českých žáků vyplývají z jejich nízké připrave-

nosti pro toto důležité rozhodnutí (srov. Hlaďo, 2008). Za nepříznivé faktory lze po-
važovat:

1. malou informovanost o světě práce a jednotlivých povoláních, tj. o nezbytných 
podmínkách zdravotních, požadovaných znalostech, dovednostech, a především 
o skutečném výkonu povolání a jeho perspektivách na trhu práce;

2. neznalost vzdělávacího systému, tj. jeho struktury, nabídky, nároků jednotlivých 
typů a stupňů škol, formálního a neformálního kurikula apod.;

3. nedostatečný stupeň sebepoznání, tj. přehled o vlastních schopnostech, o nadání, 
způsobilosti, fyzických a psychických předpokladech;

4. krátkodobou perspektivní orientaci, tj. zaměření převážně na bezprostřední cíle;
5. nejasné představy o vlastní budoucnosti, tj. absenci životních plánů.

Výsledky tuzemských výzkumů zaměřených na zjišťování úrovně odborných in-
formací v procesu volby povolání u žáků podle Gajdošové upozorňují na skutečnost, že 
mnoho z nich má „nekomplexní, neúplné, velmi útržkovité informace o středoškolském 
studiu, o učebních nebo studijních oborech, které mohou studovat, a o jejich návaznosti 
na budoucí profese. Mladí lidé téměř vůbec neznají své osobní předpoklady k dalšímu 
studiu, pro jednotlivé studijní a profesní obory, nevědí, jaké mají všeobecné a speciální 
schopnosti, zájmy, postoje či osobnostní vlastnosti, a neumí je tedy při výběru profese, 
ve které by byli úspěšní, ani využít“ (2006, s. 140).

4. Longitudinální program profesní orientace
Diskutovanou otázkou při volbě povolání žáků je úloha základní školy. Žáci ob-

vykle řadí vliv učitelů na volbu povolání za rodinu nebo vrstevníky a jejich pomoc 
hodnotí jako méně přínosnou (srov. Hlaďo, 2010b). Vysvětlení můžeme nalézt v empi-
rickém poznatku, že se podpora základní školy soustřeďuje na závěrečnou fázi výběru 
školy, nikoliv na cestu k ní, v níž žáci nejvíce tápají (Smetáčková, 2009). Poněvadž 
žáci tráví ve škole velké množství času, učitelé mají značný potenciál, aby se při volbě 
povolání stali klíčovým zdrojem kariérových informací, rad a pomoci. 
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Základní škola je tradičně považována za instituci, která může ovlivnit žákovské 
rozhodování o volbě povolání. Skrze různé typy výchovně-vzdělávacích strategií a nástro-
jů může úspěšně formovat postoje k práci, profesím a zodpovědné volbě povolání, pomá-
hat žákům s utvářením reálného profesního cíle a perspektivy, vybavovat je kompetence-
mi potřebnými pro sebepoznávání a informacemi o světě práce a vzdělávacím systému. 
Dále může rozvíjet schopnosti a dovednosti, které usnadňují životní změny, přechod mezi 
vzdělávacími stupni a následně ze školy do zaměstnání (srov. Hansenová, 2007).

Aby byly intervence ze strany základní školy efektivní, je třeba přípravu žáků 
strukturovat do uceleného programu, který bude zahrnovat systematický rozvoj všech 
kompetencí nezbytných pro racionální volbu povolání. Na základě analýzy a syntézy 
poznatků z výzkumných šetření (Hlaďo, 2009; Hlaďo, 2010a) a učiva tematického 
okruhu Svět práce (Jeřábek, Tupý, 2005) jsme sestavili návrh longitudinálního progra-
mu profesní orientace, včetně distribuce obsahu vzdělávání do jednotlivých etap:

1. První etapa, jejíž požadavky je nezbytné splnit nejpozději do konce 1. pol. 8. 
ročníku, by měla být zaměřena zejména na vzbuzení zájmu žáků o volbu povolá-
ní a motivaci k aktivnímu a samostatnému přístupu. Motivace žáků je při volbě 
povolání významným fenoménem, neboť uvádí do pohybu psychické procesy 
žáků a vede k zodpovědnějšímu a aktivnějšímu přístupu. Výuka by měla být 
kromě motivace žáků orientována na rozvíjení primárních dovedností spojených 
se sebepoznáváním, rozhodováním, akčním plánováním, komunikací, kooperací 
a zvládáním zátěžových situací.

2. Ve druhé etapě, jejíž požadavky je nezbytné splnit nejpozději do konce 2. pol. 
8. ročníku, by měly být u žáků prohlubovány kompetence získané v rámci první 
etapy. Hlavní důraz je třeba klást na formování a procvičování dovedností spo-
jených s vyhledáváním, tříděním, hodnocením a využíváním informací ze sféry 
vzdělávání a světa práce. V této etapě by mělo jít hlavně o osvojování vhodných 
technik a strategií souvisejících s aplikací rozmanitých informací při rozhodo-
vání o typu střední školy a oboru vzdělání, tak aby odpovídalo zásadám zodpo-
vědné volby povolání a refl ektovalo schopnosti, dovednosti, vlastnosti a zájmy 
žáka.

3. Třetí etapa, jejíž požadavky je nezbytné splnit nejpozději do konce 1. čtvrtletí 
9. ročníku, by měla být soustředěna na komplexní rozvoj dovedností souvisejí-
cích s informační gramotností a vytvářením individuální realistické perspektivy 
jednotlivými žáky. Aktivity by měly vést k prohlubování zkušeností žáků s tří-
děním a aplikací informací pro volbu povolání, plánování rozhodovacích kroků, 
k systematizaci poznatků a integraci všech vědomostí a dovedností spojených 
s tímto rozhodováním. Zvláštní pozornost je třeba věnovat způsobům zjišťování 
informací a volbě kritérií pro hodnocení konkrétních vzdělávacích institucí. Žáci 
by měli být systematičtěji seznámeni také s mechanizmy fungování trhu práce.

4. Ve čtvrté etapě, kterou je vhodné realizovat od konce 1. čtvrtletí 9. ročníku do 
období prvního kola přijímacího řízení, by měla být příprava zaměřena na rozví-
jení znalostí a dovedností osvojených v předchozích etapách, dále na problema-
tiku přijímacích zkoušek, přípravu alternativních řešení pro případ nepřijetí na 
zvolenou střední školu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat problematice vyrov-
návání se se zátěžovými situacemi a nácviku prvků autogenního tréninku. 
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5. V páté etapě, v období po proběhlém přijímacím řízení, kdy zájem žáků o volbu 
povolání klesá, lze do vyučovacích hodin zařadit učivo podnikání a sebeprezen-
tace na trhu práce, které zahrnuje komunikaci s potenciálními zaměstnavateli, 
psaní životopisů, odpovědí na inzeráty, volbu vhodného oblečení atd.

Souhlasíme s Gajdošovou, že by základní škola, kromě zprostředkování systé-
mu studijně-profesních informací, měla v průběhu longitudinálního programu profesní 
orientace:

• sledovat a hodnotit fyzický, psychický a sociální vývoj žáků a jejich individuální 
zvláštnosti významné z hlediska jejich budoucího povolání;

• rozvíjet všeobecné a speciální schopnosti žáků, formovat jejich studijní a mi-
moškolní zájmy a prohlubovat zájmy významné ve vztahu k volbě povolání, 
formovat jejich pozitivní postoje k pracovní činnosti a sebevzdělávání;

• vytvářet podmínky k nápravě poruch a potíží žáků v učení a chování, které ovliv-
ňují jejich profesní vývoj;

• systematicky a dlouhodobě poskytovat žákům individuální pomoc při vytváře-
ní a ujasňování si profesních přání a životních plánů a při jejich konfrontaci 
s potřebami společnosti, pomáhat jim při posuzování a hodnocení předpokladů 
k dalšímu studiu či povolání a radou jim pomáhat při rozhodování o záměrech, 
které chtějí uskutečnit po skončení povinné školní docházky (2006, s. 137). 

V souvislosti s přípravou žáků na volbu povolání je nezbytné upozornit na ne-
zastupitelnou úlohu kariérových poradců, ale i třídních učitelů a učitelů všech vyučo-
vacích předmětů. Souhlasíme s Friedmannem (2006), že vyučovací předměty poskytují 
dostatek prostoru pro kvalitní působení ze strany pedagogů, neboť v nich mohou sys-
tematicky rozvíjet zájem žáků o obor, poskytovat kvalifi kované informace o studijních 
oborech, náplni a perspektivách jednotlivých profesí na trhu práce apod. 

5. Závěr
Volba povolání představuje závažnou etapu v celoživotním procesu kariérového 

vývoje, neboť žáky významným způsobem směruje, ovlivňuje jejich blízkou i vzdále-
nější profesní perspektivu a řadí se tak mezi nejdůležitější kroky v lidském životě.

Podle Münicha a Myslivečka (2006) předurčuje přístup k dalšímu vzdělání
a jeho zaměření, pracovní kariéru a následně společenské a ekonomické postavení jed-
notlivce, a tedy formuje společensko-ekonomické nerovnosti budoucí dospělé popula-
ce. Zdali volba odpovídá možnostem a zájmům člověka, je podstatné rovněž z hlediska 
zdravého rozvoje osobnosti, individuální spokojenosti, úspěšnosti a využití jeho spole-
čenského potenciálu. Nevhodné rozhodnutí s sebou může nést i potenciální rizika, která 
se mohou promítnout do duševního zdraví jedince (např. dlouhodobá nezaměstnanost, 
ztráta sebevědomí a sebeúcty, sociální izolace, vyloučení v určitých sociálních skupi-
nách, propadnutí sociálně-patologickým jevům apod.).

Požadavky volby povolání jsou žáky subjektivně hodnoceny i prožívány. Žáci si 
ve velké míře uvědomují význam a dlouhodobé dopady volby povolání pro další životní 
směřování (srov. Hlaďo, 2009). V důsledku obav vztahujících se k nutnosti učinit dů-
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ležité životní rozhodnutí, nést za ně plnou zodpovědnost a náročných požadavků, které 
jsou na ně kladeny, se u nich objevují výkyvy v emoční oblasti. Kromě emočního napětí, 
nejistoty a strachu žáci jako problematickou hodnotí nevyhraněnost vlastních zájmů, 
nejasné představy o další vzdělávací dráze a profesní budoucnosti a s tím spojené po-
chybování o uskutečněném rozhodnutí. Negativní emoce v průběhu volby povolání sig-
nalizují, že jde o situaci zátěžovou, která se jedinci jeví jako nepříjemná a ohrožující. 

Na základě syntézy teoretických a empirických poznatků lze konstatovat, že žáci 
před první směrovou volbou fakticky potřebují intenzivní přípravu a systematické vede-
ní. Klíčovou úlohu při přípravě žáků na volbu povolání zaujímá škola. Školní příprava 
by měla předcházet vlastnímu rozhodování a plnit funkci motivační, sebepoznávací, 
informačně-orientační a funkce uvědomění si podstatných faktorů a kritérií. Jednou 
z možností k naplnění těchto cílů je vypracování longitudinálního programu profesní 
orientace, který by žáky v rámci formálního kurikula vybavil potřebnými kompetence-
mi pro samostatné a zodpovědné rozhodnutí. 

Literatura
BUBELÍNI, J. Psychológia profesionálneho vývinu mládeže. Bratislava: Slovenské pe-

dagogické nakladateľstvo, 1981. 153 s.
CRITES, J. O. Career Maturity Inventory: Theory and Research Handbook. Monterey, 

CA: CTB/McGraw-Hill, 1978. 44 p.
FRIEDMANN, Z. Profesní orientace žáků. In STŘELEC, S. (ed.). Studie z teorie

a metodiky výchovy II. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 165–177. 
ISBN 80-210-3687-7.

GAJDOŠOVÁ, E. Profesní orientace žáků stojících před první směrovou volbou povo-
lání. In GAJDOŠOVÁ, E.; HERÉNYIOVÁ, G. Rozvíjení emoční inteli-
gence žáků. Praha: Portál, 2006, s. 137–192. ISBN 80-7367-115-8.

GATI, I.; KRAUSZ, M.; OSIPOW, S. H. A Taxonomy of Diffi culties in Career Decision 
Making. Journal of Counseling Psychology, 1996, Vol. 43, No. 4, pp. 
510–526.

GIANNANTONIO, C. M.; HURLEY-HANSON, A. E. Applying Image Norms Across 
Super’s Career Development Stages. The Career Development Quarterly, 
2006, Vol. 54, No. 4, pp. 318–330. 

GINZBERG, E., et al. Occupational Choice: An Approach to a General Theory. New 
York: Columbia University Press, 1951. 271 p. ISBN 978-0-2310-
1846-3.

HANSEN, E. Kariérové poradenství: příručka pro země s nízkými a středními příjmy. 
Praha: Dům zahraničních služeb MŠMT, Národní agentra pro evropské 
vzdělávací programy, Centrum Euroguidance, 2007. 111 s. ISBN 80-
9040-052-8.

HERR, E. L.; CRAMER, S. H.; NILES, S. G. Career Guidance and Counselling Throu-
gh the Lifespan: Systematic Approaches. Boston, MA: Pearson, 2003. 784 
p. ISBN 978-0-3210-8139-1.

Highlights from Education at a Glance 2010. Paris: OECD, 2010. 89 p. ISBN 978-92-
64-08469-8. 



126

HLAĎO, P. Dynamika rozhodování žáků základních škol o další vzdělávací dráze. Stu-
dia paedagogica, 2010a, roč. 15, č. 2, s. 87–104. ISSN 1803-7437.

HLAĎO, P. Vliv sociálního okolí na kariérové rozhodování žáků při přechodu do vyšší-
ho sekundárního vzdělávání. Pedagogická orientace, 2010b, roč. 20, č. 3, 
s. 66–81. 

HLAĎO, P. Volba další vzdělávací dráhy žáků základních škol v kontextu rodiny: diser-
tační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 230 s.

HLAĎO, P. Volba povolání žáků základních škol a kariérové poradenství v České re-
publice. Technológia vzdelávania – Slovenský učiteľ, 2008, roč. 16, č. 5, 
s. 7–10.

HOŘÁNKOVÁ, V., et al. Metodická příručka poradce pro volbu povolání. Praha: Soci-
ologické nakladatelství, 1995. 131 s. ISBN 80-85850-24-4.

JEŘÁBEK, J.; TUPÝ, J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s pří-
lohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: 
VÚP, 2005. ISBN 80-87000-02-1.

KRÁTKÁ, J. Zkušenostní učení prostřednictvím identifi kace s fi kčními postavami fi lmů 
a seriálů. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 193 s. ISBN 978-80-210-
5249-9.

MÜNICH, D.; MYSLIVEČEK, J. Přechod žáků na střední školy: diskrepance mezi na-
bídkou a poptávkou a jejich důsledky. In MATĚJŮ, P.; STRAKOVÁ, J. et 
al. Nerovné šance na vzdělání: vzdělanostní nerovnosti v České republice. 
Praha: Academia, 2006, s. 220–246. ISBN 80-200-1400-4.

NILSSON, P.; AKERBLOM, P. Kariérové poradenství pro život: poradenská metoda 
budoucnosti. Brno: P. F. Art, 2001. 78 s. ISBN 80-238-8363-1.

PATTON, W.; PORFELI, E. J. Career Exploration for Children and Adolescents. In 
SKORIKOV, V. B.; PATTON, W. (eds.). Career Development in Child-
hood and Adolescence. Rotterdam, Taipei: Sense Publishers, 2007, pp. 
47–69. ISBN 978-9-0879-0159-2.

PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2009. 
6. vyd. 395 s. ISBN 978-80-7367-647-6.

SMETÁČKOVÁ, I. Okolnosti přechodu žáků/yň ze základní na střední školu (s důra-
zem na genderovou perspektivu). In WALTEROVÁ, E.; GREGER, D., et 
al. Přechod žáků a žákyň ze základní na střední školu: pohledy z výzkumů. 
Brno: Paido, 2009, s. 49–66. ISBN 978-80-7315-179-9.

ŠTIKAR, J., et al. Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum, 2003. 461 s. ISBN 
80-246-0448-5.

SUPER, D. E. A Life-span, Life-space Approach to Career Development. In BROWN, 
D., BROOKS, D. (Eds.). Career Choice and Development: Applying 
Contemporary Theories to Practice. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 
1990, pp. 197–262. ISBN 1-5554-2196-2.

SUPER, D. E. A Theory of Vocational Development. In WEINRACH, S. G. et al. Ca-
reer Counseling: Theoretical and Practical Perspectives. New York: Mc-
Graw-Hill, 1979, pp. 144–153. ISBN 978-0-7879-5741-4.

SUPER, D. E. The Psychology of Careers: An Introduction to Vocational Development. 
New York: Harper & Row, 1957. 362 p.



127

TRHLÍKOVÁ, J.; ELIÁŠOVÁ, I. Volba střední školy a kariérové poradenství. In WAL-
TEROVÁ, E.; GREGER, D. et al. Přechod žáků a žákyň ze základní na 
střední školu: pohledy z výzkumů. Brno: Paido, 2009, s. 23–47. ISBN 
978-80-7315-179-9.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I.: Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 
2005. 467 s. ISBN 80-246-0956-8.

VENDEL, Š. Kariérní poradenství. Praha: Grada, 2008. 224 s. ISBN 978-80-247-
1731-9.

Výsledky zveřejněné v příspěvku jsou výstupem projektu „Inovace pregradu-
álního vzdělávání učitelů středních škol v kombinované formě studia“ (č. projektu: 
CZ.1.07/2.2.00/18.0017), realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost za fi nanční podpory MŠMT a EU.

LONGITUDINAL PROFESSIONAL ORIENTATION 
PROGRAM AS A MEANS OF SUPPORTING MENTAL 
HEALTH 

Abstract: Career choice represents an important phase in the life-long process 
of career development, as it directs an individual in a signifi cant manner, affects the 
individual´s close as well as more distant professional perspective and thus belongs 
among the most important steps in a person´s life. The objective of the theoretically 
oriented report is to assess career readiness and risks of career choice on the part of pu-
pils. This will be the basis for a discussion of the concept of a longitudinal professional 
orientation program as a means of supporting the mental health of pupils.

Key words: career choice, secondary school choice, professional orientation, 
career development, career maturity, career readiness, career education
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví

VÝZNAM KOMUNITNÍCH PRVKŮ 
PŘI VÝCHOVĚ KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ 

A ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU NA 
ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Jana FIALOVÁ

Abstrakt: V intervenčních preventivních programech zaměřených na podpo-
ru zdraví je zdůrazněna nutnost provázanosti a spolupráce školy s okolím jako jedna 
z hlavních podmínek jejich úspěšného fungování. Také v programu Škola zdravé výživy 
(Nutrition Friendly School Initiative - NFSI) jsou komunitní prvky nedílnou součástí 
programových kritérií. Příspěvek představuje výsledky výzkumu, při němž bylo s použi-
tím metodiky Světové zdravotnické organizace (WHO) uskutečněno dotazníkové šetření 
na základních školách v okrese Brno-město a Brno-venkov a byla provedena kvalitativní 
analýza na vybraných školách. Výsledky ukazují, jak školy spolupracují s rodiči, širším 
sociálním okolím a s odborníky při výchově dětí ke zdravé výživě a zdravému životnímu 
stylu. Schopnost školy zajistit kvalitní výchovu v této oblasti také úzce souvisí se znalost-
mi učitelských i ostatních pracovníků a s možnostmi jejich dalšího vzdělávání v oblasti 
zdraví a zdravé výživy.

Klíčová slova: komunitní prvky, škola zdravé výživy (NFSI), výchova ke zdraví, 
spolupráce školy s rodinou a odborníky

Úvod
Součástí výchovy ke zdraví nejen jako vyučovacího předmětu na druhém stupni 

základních škol, ale hlavně jako komplexní výchovy dětí po celou dobu jejich školní do-
cházky, by měla být – vzhledem ke stále narůstajícím problémům s obezitou dětí a s roz-
vojem tzv. civilizačních chorob souvisejících se způsobem života - výchova ke zdravé 
výživě a zdravému životnímu stylu. Školy samy jsou zavázány Rámcovým vzdělávacím 
programem, aby se snažily tento aspekt výchovy naplňovat, ale podle nejrůznějších 
zkušeností i výzkumů se ukazuje, že ne vždy jsou toho schopny na žádoucí úrovni. 
V těchto situacích se školám nabízí nejrůznější preventivní programy, které jim mohou 
usnadnit jejich úkol splnit, některé jsou úzce specializované, jiné všeobecnější. Aby za-
pojení školy do preventivního programu skutečně plnilo svůj účel a pomohlo zkvalitnit 
výchovu v určité oblasti, je nutné, aby si školy uměly mezi nabízenými programy dobře 
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vybrat. Obecně lze říci, že u programů a projektů, za kterými stojí důvěryhodný garant, 
ať je to státní, veřejná nebo soukromá instituce, je větší pravděpodobnost spolehlivého 
fungování a účinnosti. Velkou roli hraje také časové hledisko, dlouhodobé programy 
vykazují prokazatelně větší účinnost. 

Mezinárodní organizace, jako je Světová zdravotnická organizace nebo UNICEF, 
nabízejí mj. velké (globální) intervenční programy vycházející z iniciativ na podporu 
zdraví, zdravého životního stylu nebo zdravé výživy, např. FRESH - Focusing Resou-
rces on Effective School Health, Child – Friendly Schools, HPS - Health Promoting 
Schools (v České republice známý pod názvem Školy podporující zdraví) nebo NFSI - 
Nutrition Friendly Schools Initiative. V těchto preventivních programech určených pro 
implementaci skrze školy je kladen velký důraz na komunitní spolupráci jako klíčový 
prvek, na kterém je úspěšnost daného programu přímo závislá. Komunitní spolupráce 
školy s jejím okolím je založena na principu otevřenosti vůči rodičům, bývalým žákům 
a místním občanům, kteří mají zájem zapojit se do aktivit školy. Škola by měla být 
v tomto pojetí centrem posilujícím vzájemné vazby v rodinách i v obci a nabízejícím 
široké komunitě další vzdělávací, ale i kulturní, rekreační či zdraví podporující možnos-
ti. Z pohledu výchovy ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu by partnery školy 
mohli být kromě angažovaných rodičů a zřizovatele také místní podnikatelské subjekty, 
organizace poskytující zdravotní nebo sociální služby, ale například i místní producenti 
a prodejci potravin.

Aby byla škola schopna dostát své roli prostředníka v komunitě a také své vý-
chovné funkci, je nutné, aby její zaměstnanci měli odpovídající znalosti a vzdělání. Pro 
výchovu ke zdraví má aprobaci jen minimum učitelů, škola by tedy měla zajistit doškole-
ní alespoň těch učitelů, kteří se bezprostředně podílejí na výuce této problematiky, nejlé-
pe však postupně všech zaměstnanců včetně pracovníků v oblasti stravování (v jídelnách 
a výdejnách stravy) právě z důvodů jejich výchovného a komunitního působení.

Nedílnou součástí komunitního života školy by v rámci prevence dětské obezity 
a chorob s obezitou souvisejících mělo být zprostředkování kontaktů dětem a rodinám, 
které mají potřebu o péče specialisty nebo zájem o ni. V kontextu zdravé výživy a zdra-
vého životního stylu jde nejčastěji o nutriční poradenství, poradenství v oblasti fyzic-
kých aktivit nebo přímo o poradenství a péči odborného lékaře.

Cíle a metodika výzkumu
Výsledky publikované v tomto příspěvku jsou součástí širšího výzkumu, který 

byl proveden na šesti základních školách v Jihomoravském kraji, vybraných na základě 
požadovaných charakteristik podle kritérií metodiky preventivního programu Světové 
zdravotnické organizace Nutrition Friendly School Initiative – Škola zdravé výživy. 
Kvalitativní studie výchovy ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu si kladla za 
cíl seznámit se detailně se současnou situací na školách, analyzovat školní kurikula, 
přístup k výuce zkoumaných témat, identifi kovat rozdíly mezi školami již zapojenými 
do preventivních programů (zvl. Health Promoting Schools – Školy podporující zdraví)
a školami bez preventivních programů, a současně zkoumat podmínky a předpoklady 
pro uplatnění preventivních programů i důvody, překážky a problémy, které školám brá-
ní požadavky intervenčních programů naplnit nebo se těchto projektů vůbec účastnit.
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V části věnované komunitním prvkům byl výzkum zaměřen na otázky spoluprá-
ce s rodiči, zřizovateli i s okolní komunitou, v jakých konkrétních situacích se projevuje, 
jak se spolupráce dotýká témat zdravého životního stylu a zdravé výživy, zda tyto akti-
vity podporují zřizovatelé, případně jiní spolupracovníci školy (odborníci - lékaři, zdra-
votní nebo dietní sestry, nebo místní podnikatelé či občanské iniciativy, apod.) a jakým 
způsobem. Se schopností školy komunitní prvky prosazovat úzce souvisí vzdělanost
a vhled do problematiky, součástí výzkumu byla tedy i otázka, zda (a jak) školy podpo-
rují další vzdělávání svých zaměstnanců.

V komunitní spolupráci v oblasti zdraví a zdravé výživy je důležitým prvkem 
tzv. oblast podpůrných zdravotních služeb – tedy přímá spolupráce školy se zdravotnic-
kými odborníky, což bylo další z témat výzkumu. 

Základními parametry pro výběr škol bylo zapojení/nezapojení školy do inter-
venčního programu, velikost a umístění školy v aglomeracích - např. velká městská 
škola v tradiční zástavbě a v nové zástavbě, škola na malém městě, malá venkovská 
škola, apod. - a kombinace těchto parametrů.

Mimo studia dostupných materiálů (ŠVP, informace a dokumenty na webových 
stránkách škol) bylo hlavním zdrojem informací polostrukturované interview s ředite-
lem školy nebo jeho zástupcem, místní šetření na školách, případně doplnění informací 
od zainteresovaných vyučujících. Vyhodnocení rozhovorů a materiálů bylo provedeno 
kvalitativními metodami analýzy a interpretace.

Jako doplnění kvalitativního výzkumu bylo provedeno dotazníkové šetření na 
státních základních školách v Brně, při zpracování výsledků byly zvlášť hodnoceny 
soubory škol z Brna–města a z Brna–venkova z důvodů možnosti srovnání situace na 
městských a venkovských školách. Školy z Brna-města byly osloveny prostřednictvím 
Školského odboru Magistrátu města Brna, ze 65 oslovených škol vyplnilo dotazník 43. 
Školy z Brna-venkova byly osloveny individuálně, elektronicky, případně telefonicky, 
ze 37 oslovených odpovědělo 19 škol. 

V následujícím textu s ohledem na zachování anonymity nerozlišuji citace z jed-
notlivých škol, jde o dokreslení situace z obecného pohledu. 

Analýza komunitních prvků podle kritérií preventivního 
programu Nutrition Friendly School Initiative - Škola 
zdravé výživy 

Předmětem výzkumu byly funkce a uplatnění komunitních prvků, jejich význam 
pro výchovu ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu a situace v České republice 
při využívání komunitní spolupráce na základních školách jako nástroje výchovy ke 
zdravému životnímu stylu. Byly analyzovány jednotlivé oblasti komunitní spolupráce
a možnosti a problémy jejího fungování na českých základních školách.

SPOLUPRÁCE S RODIČI 
Tato užší oblast komunitní spolupráce bezesporu na školách alespoň formálně 

funguje skrze základní kontakty a informace, které jsou však směřovány spíše ve směru 
škola – rodiče. To znamená, že všechny školy rodiče informují o svých aktivitách formou 
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pořádání pravidelných třídních schůzek a hovorových hodin i individuálních konzultací, 
na nástěnkách, vývěskách a na webových stránkách školy a většinou také využíváním 
místních médií. Školy, které jsou zapojeny v síti Škol podporujících zdraví, posílají v rám-
ci sebeevaluací pravidelně rodičům k vyplnění dotazníky, aby od nich získaly zpětnou 
vazbu. Zájem rodičů o výuku a o prospěch dětí považují ředitelé všech zkoumaných škol 
za dostatečný, podle nich ale klesá s věkem dětí: „Spolupráce s rodiči funguje, ale ne se 
všemi stejně, někteří rodiče nechtějí slyšet, že jejich dítě má nějaký problém a že by to měli 
řešit. To jsou ale jen jednotlivosti. Pak je to obecnější jev – platný asi na všech školách - 
čím vyšší ročník, tím menší zájem rodičů s výjimkou toho, když chce jít dítě na střední ško-
lu“. Jiná situace je v případě zájmu rodičů o problémy a aktivity mimo samotnou výuku. 
Rodiče se nejčastěji zajímají ne tak o společné mimoškolní aktivity, do kterých by se sami 
zapojovali, jako spíše o možnost umístit dítě kromě družiny do různých kroužků. Ředitelé 
velkých škol ve městě udávají malý zájem rodičů o mimovýukové aktivity obecně, rodiče 
se sami neangažují: „Jsme škola ve středu velkého města, funguje zde anonymita, když 
něco zorganizuje škola, tak někteří rodiče – a týká se to výhradně rodičů mladších dětí – 
přijdou, jinak je to nereálné“. Na menších školách hodnotí ředitelé situaci lépe: „Rodiče 
menších dětí se zapojují hodně, tam to vidím jako optimální, u větších dětí je to méně. Sami 
s nějakými iniciativami nepřichází, ale když škola požádá, tak pomohou všichni“. Jen 
jedna venkovská škola ze všech sledovaných má v současnosti vybudovanou síť vztahů, 
i když téměř výhradně s rodiči (resp. matkami) malých dětí, a ani tam se nejedná o akce 
zaměřené na propagování zdravého životního stylu: „S rodiči dětí jsme navázali velice 
dobrý vztah, je tu mnoho hlavně maminek, které se snaží angažovat, založily občanské 
sdružení, spolupracujeme s rodiči jak přes školku, tak přes školu. Další maminky malých 
dětí založily Rodinné centrum, to je pro rodiče malých dětí tak do 3–4 let. I s těmito ma-
minkami pořádáme společné akce – vánoční dílny, Den země, podzimní akce pro děti, sna-
žíme se vše dělat společně, aby si nedělal každý něco jen pro sebe. Např. jsme sjednotili 
Den dětí, aby se souběžně nepořádaly stejné akce“. 

Ani na jedné ze zkoumaných škol se rodiče neangažují přímo v aktivitách pod-
porujících zdravou výživu, jen v některých případech školy udávají, že se rodiče vyjad-
řují negativně o sortimentu prodávaných potravin (resp. pochutin) a nápojů ve školním 
bufetu či v automatech: „Byl tu automat na pochutiny, cukrovinky, brambůrky, žvýkačky, 
apod., ten jsem mj. i na nátlak rodičů ráda odstranila. V tom jsme byli s rodiči zajedno, že 
nechceme, aby se děti o přestávkách cpaly brambůrkami a zapíjeli to Coca-colou“. 

SPOLUPRÁCE SE ŠIRŠÍM OKOLÍM 
Pojem komunitní spolupráce je v preventivních programech mezinárodních or-

ganizací defi nován nejen jako spolupráce školy s rodiči dětí, které školu navštěvují, ale 
jako spolupráce široce zacílená na blízké i vzdálenější okolí. Jde tedy o spolupráci s lid-
mi a institucemi, se kterými přichází dítě často do kontaktu, kteří a které na něj mají vý-
chovný vliv nebo jej formují tím, jak se projevují, či co produkují. Jsou to kromě rodiny, 
kamarádů a spolužáků také v místě sídlící či působící fi rmy, státní instituce nebo občan-
ská sdružení. Z pohledu preventivních programů je velmi důležitá velká angažovanost 
škol a jejich schopnost vtáhnout rodiče i širší okolí do aktivní spolupráce. Ředitelé na 
zkoumaných školách mluví o neochotě rodičů se zapojovat do spolupráce, dokonce jsou 
překvapeni – a považují to za výjimečně pozitivní – pokud se alespoň někteří rodiče an-
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gažují ve prospěch školy např. při nějakých brigádách na zlepšování školního prostředí 
nebo pomáhají organizačně při některých školních akcích: „My rekonstruujeme školní 
zahradu, aby to byla taková víceúčelová učebna v přírodě, ne jen na nějaké okopávání 
nebo setí. Oslovili jsme rodiče z celé školy, že bychom potřebovali fyzickou pomoc,
a kolegové mě varovali, že v dnešní době těžko budou ochotni něco takového dělat, ale 
ozvala se řada rodičů a udělali jsme tam spoustu práce. A dokonce někteří dali i fi nanční 
dary, takže i po fi nanční stránce jsme měli zajištěny prostředky na tu rekonstrukci. To 
bylo hodně milé překvapení“.  

Při výchově ke zdraví a zdravému životnímu stylu může škola účinně působit pře-
devším prostřednictvím spolupráce s příslušnými praktickými lékaři a stomatology, být 
s nimi v kontaktu a v případě potřeby spolupracovat nejen při zdravotních problémech dětí, 
ale hlavně v prevenci. V této souvislosti preventivní programy doporučují podle místních 
specifi k zapojit do spolupráce i další zdravotnické odborníky, pořádat s nimi přednášky, 
projektové dny a zprostředkovat poradenství pro děti a jejich rodiče i pro své zaměstnance. 
V případě problematiky zdravé výživy a zdravého životního stylu se jedná o odborníky na 
výživu a stravování a odborníky v oblasti fyzických aktivit, sportu, fyzioterapie apod. Tato 
forma spolupráce však zatím na žádné zkoumané škole není rozvinuta. Dalším vhodným 
způsobem působení je dohoda s fi rmami, aby se v blízkosti škol či dokonce na školách 
vyvarovaly prezentace reklam na alkohol, tabákové výrobky a na vysokoenergetické, slad-
ké a slané potraviny a nápoje. Podobně je možné se pokusit domluvit s místními prodejci
a producenty potravin, aby ve svých obchodech, restauracích, kantýnách a barech v blíz-
kosti školy neprosazovali marketingovými strategiemi (jako např. vyložením určitého 
druhu zboží u pokladny a na nejvíce viditelných místech) nezdravé potraviny a nápoje 
a aby dodržovali zákaz prodeje alkoholických a tabákových výrobků mladistvým. Zcela 
samozřejmé by mělo být dodržování těchto zásad v prostorách školy, avšak jak se během 
výzkumu ukázalo, ani tento základní požadavek není naplňován: „Bufet provozuje pan 
školník a dlouhodobě bojujeme s nabídkou, která tam je. Už před časem se zvedla vlna 
odporu rodičů ohledně sortimentu, my jsme chtěli, aby řekli, co nechtějí, aby se prodávalo
a aby navrhli, co chtějí. Dopadlo to tak, že rodiče se shodli, že nechtějí křupky a brambůrky, 
ale nevěděli, co chtějí. Tak křupky a brambůrky se zrušily, ale gumoví hadi, cukrovinky tu 
jsou a ty děti si nekoupí jednoho hada, ale třeba deset místo svačiny, protože ony na to mají 
peníze a rodiče se o to nezajímají. Jsou tam sladké šťávy, rodiče chtěli, aby byla jen voda, 
ale pan školník říkal, že tu by si nikdo nekoupil. Prostě se to nedotáhlo do konce“. 

 

1. Aktivity na podporu zdraví
Široce zaměřenou spolupráci lze podpořit pravidelnými společnými aktivitami, 

což mohou být nejrůznější akce typu Den zdravé výživy, Sportovní den a další tématic-
ké projekty, do kterých je zapojeno různými formami co nejvíce participantů – škola, 
rodiče a prarodiče, fi rmy a organizace, zřizovatel, atd. V programu NFSI je jako je-
den z komunitních prvků vyzdvižen požadavek na organizování takových akcí: Škola 
by měla alespoň jednou ročně organizovat nebo spoluorganizovat aktivity pro zdraví
a na podporu zdravé výživy určené jak pro rodiny, tak pro širší veřejnost.

Výsledky výzkumu na vybraných školách ale naznačují, že školy se soustřeďují 
spíše na náplň výuky ke zdraví ve smyslu naplnění školního kurikula a rekreačně-vzdělá-
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vací akce na podporu zdraví, které by šly nad rámec výuky a byly dostupné širšímu okru-
hu účastníků, prakticky nepořádají. Výjimkou jsou sportovní dny, které jsou přístupné
i širší veřejnosti, avšak kterých se mimo žáky aktuálně navštěvující školu a jejich rodičů 
většinou nikdo další neúčastní. I zapojení rodičů do těchto aktivit je spíše menší, větši-
nou jsou to opět jen rodiče nejmenších žáků. Důvodem je podle vedení škol stejně tak 
nedostatek fi nancí od zřizovatelů a absence sponzorů, jako neochota zaměstnanců školy 
zapojovat se nad rámec svého úvazku (především z fi nančních důvodů – učitelé se cítí 
nedostatečně fi nančně ohodnoceni, mnozí si přivydělávají dalšími úvazky) a to i u škol 
zapojených do preventivních programů: „…tady funguje individualismus a sobectví… 
Tím nechci nikoho urazit ani si stěžovat, to je konstatování, má to více příčin, je to opět 
obecnější jev ve velkých městech, nejsou fi nance, lidi, čas, energie, nadšení…“.

Spolupráce se zřizovateli se jeví lepší na venkově, všechny školy však mlu-
ví převážně o spolupráci formou fi nanční podpory, případně zveřejňování informací 
v místním tisku a rozhlase, pokud o to škola požádá. Komunitní spolupráce mezi ško-
lami zapojenými do Sítě zdravých škol funguje jen do jisté míry, ředitelé si stěžují, 
že centrální koordinace programu příliš nefunguje a spolupráce se tak odehrává spíše 
v individuální rovině: „Ten projekt bohužel nefunguje moc dobře na celostátní úrovni, 
ale to není problém, že by lidé, co to dělají, špatně pracovali, ale paní Havlínová, která 
to v ČR zakládala, tak zemřela a nástupci zatím moc nefungují. Vlastně si to děláme tak 
trochu po svém, napsali jsme program na další období, poslali do Prahy, ale není žádná 
odezva.“ 

V dotazníkovém šetření doplňujícím kvalitativní studii městské školy ve více než 
třetině a venkovské v necelé čtvrtině (viz graf 1, 2) udávají, že akce na podporu zdraví
a správné výživy pořádají nebo se na jejich pořádání spolupodílejí. Z rozhovorů s vede-
ním zkoumaných škol ale vyplývá, že se jedná téměř výhradně o sportovní akce, které 
bezesporu přispívají k rozšiřování povědomí dětí i dospělých o důležitosti pohybu pro 
zdravý životní styl, avšak aspekt správné výživy zde není zohledňován. Ředitelé škol 
také většinou neuměli popsat podobu akce, která by byla zaměřena na zdravou výživu.

Graf 1
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Graf 2

2. Další vzdělávání zaměstnanců školy
Dalším z kritérií programu NFSI - Škola zdravé výživy je zajištění vzdělávání 

pedagogických i ostatních pracovníků v oblasti výživy a zdravého životního stylu. 
Světová zdravotnická organizace vychází z přesvědčení, že jen vzdělaný personál 
školy se může dobře a zodpovědně podílet na výchově dětí ke zdraví a zdravému 
životnímu stylu, proto jeden z hlavních požadavků intervenčních programů (včetně 
programu Škola zdravé výživy) je zajištění dalšího vzdělávání zaměstnanců.

Kritérium NFSI: Škola by měla alespoň jednou ročně zajistit pro své zaměst-
nance (učitele i neučitelské pracovníky pracující v oblasti stravování) vzdělávací 
kurzy nebo semináře s tematikou zdravé výživy a souvisejících témat.

Školy samy si jsou vědomy nedostatků v této oblasti a udávají problémy
s aprobovaností a kvalifi kovaností vyučujících. Navzdory tomu zkoumané školy až na 
výjimky neposílají zaměstnance na kurzy dalšího vzdělávání, přičemž to zdůvodňují 
malými časovými možnostmi pedagogů i malou nabídkou kurzů s tématikou správné 
výživy a zdravého životního stylu. „Další vzdělávání pedagogických pracovníků pod-
léhá akreditaci Ministerstva školství, poskytovatelé musí mít schválené projekty, kur-
zy, semináře, apod. Existuje např. Středisko služeb školám, NIDV – Národní institut 
dalšího vzdělávání, lze najít i jednotlivé projekty, když se snažíte, ale v oblasti výživy, 
pokud vím, neexistuje nic!“ 

Naopak při doplňujícím dotazníkovém šetření většina (tzn. 80 % městských 
a 73 % venkovských) škol uvádí, že svoje zaměstnance na kurzy posílá (graf 3, 4)
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Graf 3

Graf 4

3.  Zajištění tzv. podpůrných zdravotních služeb na zákla-
dě sledování růstu a vývoje dětí

Preventivní programy na podporu zdraví předpokládají, že škola mimo své 
vzdělávací funkce musí v současné době plnit nutně i funkci výchovnou. V případě 
celosvětově narůstajících problémů s obezitou je podle Světové zdravotnické orga-
nizace třeba, aby školy vedle teoretické výuky ke zdraví zajišťovaly pro děti i jejich 
rodiny základní zdravotní servis. Ten by měly zprostředkovávat na základě vyhod-
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nocování informací o zdraví, růstu a vývoji dětí získaných pravidelným měřením
a vážením, případně doplňujícím vyšetřením.

Kritérium NFSI: Škola by měla zajistit alespoň jednou ročně pravidelný moni-
toring růstu a vývoje dětí prostřednictvím měření výšky a hmotnosti dětí, popř. sledo-
váním dalších ukazatelů (krevní tlak, hladina krevních tuků, apod.) a výsledky poskyt-
nout dětem a rodičům, jestliže o to požádají.

Sledované školy monitoring růstu a vývoje dětí neprovádí, s výjimkou jedné 
školy, která tak činí nikoli plošně, ale jen v rámci výuky předmětu Výchova ke zdra-
ví na druhém stupni. Plošné a pravidelné měření výšky, hmotnosti a případně dalších 
parametrů školy odmítají provádět z důvodu nutnosti souhlasu všech rodičů, z důvodu 
časové vytíženosti učitelů a s odkazem na to, že jsou tyto úkony v kompetenci lékařů: 
To jsou věci, které hodně závisí na postoji rodičů, a my jej musíme respektovat. Také 
musíme dávat pozor na to, abychom my pak nenutili nějakým nevhodným způsobem ně-
jaké obézní dítě a jeho rodiče, aby to tak nebo jinak řešili, to by mělo být v kompetenci 
lékařů a my můžeme dělat osvětu, učit děti té prevenci, ale nic více.“. V systému české-
ho zdravotnictví provádí u dětí preventivní prohlídky, jejichž obsah i časovou frekven-
ci stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 3/2010 Sb., registrující praktický 
lékař pro děti a dorost. V rámci preventivní prohlídky jsou zjišťovány údaje nutné pro 
posouzení zdravotního stavu a zdravotních rizik osob. Nedílnou součástí je podrob-
né klinické vyšetření, včetně zajištění potřebných laboratorních vyšetření. Lékaři tedy 
při pravidelných preventivních prohlídkách děti také měří a váží a teprve na základě 
celkového vyšetření a rozhovoru s rodiči zváží nutnost další péče. Školy pak většinou 
postupují individuálně v případech evidentní obezity dítěte nabídkou konzultace rodičů 
s výchovným poradcem školy.

V doplňujícím dotazníkovém šetření 7 % městských a 32 % venkovských škol 
uvádí, že růst a vývoj dětí monitoruje. (graf 5, 6)
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Graf 6

4.  Možnosti spolupráce školy s odborníky (lékaři, pora-
denské služby):

V rámci komunitního působení by školy měly mít vybudovány vazby na zdra-
votní služby, které podle potřeby a na základě znalosti problémů jednotlivých žáků do-
poručovaly a zprostředkovávaly rodinám dětí.

Kritérium NFSI: Škola by měla v případě identifi kování zdravotních problé-
mů dětí (na základě pravidelného monitoringu) poskytnout kontakt na odborníka, 
tj. doporučit, příp. zprostředkovat návštěvu lékaře nebo jiných odborníků (nutriční 
poradnu, pedagogicko-psychologickou poradnu, apod.) 

Všechny sledované školy udávají možnost zprostředkování kontaktů na praktic-
kého lékaře, zubního lékaře a pedagogicko-psychologickou poradnu. Na přímý dotaz, 
zda považují za vhodné, aby škola měla možnost zprostředkovat kontakty i na odbor-
níky v oblasti výživového poradenství nebo v oblasti fyzických aktivit, odpovídají, že 
ano, ale dosud o nikom nevědí, nemají žádné kontakty v tomto směru, ani neodkazují na 
jiné typy poradenství nebo na specialisty. Důvodem je stejně jako v případě předešlého 
problému přesvědčení, že je v kompetenci praktického nebo zubního lékaře, případně 
psychologa odkázat děti–pacienty na další odborníky, takže školy ani nedisponují zna-
lostmi, kam děti a jejich rodiče nasměrovat. 

V dotazníkovém výzkumu uvádí školy v 61 % - 64 % (graf 7, 8), že kontakty na 
zdravotnické odborníky v případě potřeby zprostředkovávají.
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Graf 7

Graf 8

Závěr
V České republice, podobně jako v ostatních zemích EU, existuje podpora ko-

munitního vzdělávání, „podpora přeměny škol na kulturní a vzdělávací centra obcí 
schopná reagovat na potřeby místních obyvatel, …která budou přistupovat ke vzdělá-
vání jako k celoživotnímu procesu a aktivně zapojí členy místních komunit do procesu 
rozhodování o místních záležitostech.“. Problémem je však stále převládající tendence 
rozlišovat (ať v pozitivním nebo negativním smyslu slova) mezi komunitními, či „al-
ternativními“ a mezi tzv. normálními školami. Přitom aby školy mohly efektivně plnit 
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svoji výchovnou úlohu v rámci preventivních programů i mimo ně, bylo by žádoucí 
posílit komunitní prvky všude tam, kde je to potřeba.

V rámci spolupráce s rodiči se školy snaží rozvíjet s rodiči žáků vzájemnou 
komunikaci, stále však spíše v individuální rovině. To, že školy považují za neobvyk-
lé, když se alespoň někteří rodiče angažují, vede k ostychu oslovovat rodiče i širší 
okolí se žádostmi o spolupodílení se na školním životě a k pocitu nátlaku na rodiče, 
čemuž se školy spíše vyhýbají a neiniciují tak vytváření žádoucích komunitních kon-
taktů.

V případech spolupráce se širším okolím nemají školy rozvinuté téměř žádné 
vazby na zdravotnické odborníky, resp. jsou většinou schopny poskytnout rodinám 
dětí pouze kontakty na praktického lékaře pro děti a dorost, na stomatologa a na pe-
dagogicko-psychologickou poradnu. Žádoucí by bylo doplnit kontakty na specialis-
ty v oblasti nutričního vzdělávání, případně poradenství v oblasti fyzických aktivit. 
V České republice je nabídka omezená, existují soukromé fi rmy, které jsou ale z fi -
nančních důvodů pro školy vesměs nedostupné (muselo by zde fungovat sponzorství). 
Také je málo občanských sdružení a nestátních organizací, které by se takovými akti-
vitami zabývaly, a ty, které existují, jsou plně vytížené. Školy také nepořádají veřej-
nosti dostupné akce na podporu zdravé výživy a zdravého životního stylu. Zdůvod-
ňují to nezájmem rodičů i dalších členů komunity a nemožností vlastní angažovanosti 
vlivem velkého časového vytížení pracovníků školy i jejich nedostatečným fi nančním 
ohodnocením. V mnohých případech však ani neví, co přesně by měly dělat, v tako-
vých situacích by byly bezesporu pro školy přínosem informace, návody a manuály 
preventivních programů. V současné době si školy začínají uvědomovat alespoň důle-
žitost fyzických aktivit dětí jako jednoho z preventabilních faktorů ovlivňujících zdra-
vý vývoj dětí, vznik obezity a chorob s obezitou souvisejících. Sportovní dny, které 
by se z obecnějšího úhlu pohledu mohly zařadit mezi akce podporující zdraví, jsou 
pořádány většinou pouze pro žáky, jen někdy také pro rodiče, ale další účastníci tam 
přizváni nejsou. Školy také nejsou schopny či ochotny zabránit marketingu a prodeji 
nezdravých potravin a nápojů ve škole a v nejbližším okolí – činí tak spíše na nátlak 
aktivních rodičů, svůj přístup zdůvodňují poptávkou dětí po tomto sortimentu, někdy
i fi nančním přínosem pro školu a nechutí či nemožností řešit obsah sortimentu s pro-
dejci. Školy zapojené do Sítě zdravých škol nejsou spokojeny s koordinací projektu, 
byť jej vidí jako přínos, spoléhají spíše samy na sebe, komunitní spolupráci mezi ško-
lami naopak považují za fungující. Zkoumané školy nevyhovují ani dalšímu kritériu, 
a to v oblasti vzdělávání pracovníků školy. Své zaměstnance na kurzy specializované 
na zdravou výživu neposílají, většinou z důvodů nedostatku času a malé nabídky kur-
zů. V plošném šetření naopak většina škol kritériu preventivního programu vyhovuje, 
je to však spíše nepochopením toho, co si školy představují pod tématy zdravého 
životního stylu. Často se totiž lze setkat s přesvědčením, že sem patří např. kurzy 
první pomoci či environmentální výchovy. Monitorovat růst a vývoj dětí prováděním 
měření a vážení vesměs školy odmítají, některé zdůvodňují svůj postoj nedostatkem 
času i zaměstnanců, kteří by měření prováděli, jiné předpokládají, že potřebují sou-
hlas rodičů k měření a vážení dětí a ten že by nedostaly. Navíc oprávněně argumentují 
systémem české zdravotnické péče, kdy děti v pravidelných dvouletých intervalech 
navštěvují svého praktického lékaře, který v rámci preventivní prohlídky toto měření 



141

provádí, zaznamenává a vyhodnocuje a na jeho základě doporučuje případná další 
vyšetření a postupy léčby u podvyživených nebo obézních dětí. Školy by tedy měly 
spíše než provádět měření, apelovat na rodiče a okolí, aby preventivní prohlídky dětí 
nezanedbávali a celkovou výchovou a osvětou seznamovat děti i rodiče s důležitostí 
prevence pro všechny oblasti zdraví.

Závěrem lze dodat, že školy většinově komunitní prvky podceňují a nevyuží-
vají všechny možnosti zapojení širší komunity pro výchovu dětí. Z výzkumu vyply-
nulo, že není zásadní rozdíl mezi školami městskými a venkovskými, ani mezi ško-
lami zapojenými do preventivního programu a školami bez preventivního programu. 
To svědčí o tom, že vliv preventivních programů na komunitu a dopad na budování 
vztahů školy s okolím je zatím spíše malý. V mnoha problémech, se kterými se školy 
potýkají, by jim ale kvalitní a dobře nastavený preventivní program mohl významně 
pomoci.
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IMPORTANCE OF COMMUNITY FEATURES IN 
EDUCATION HEADED FOR HEALTHY NUTRITION AND 
LIFESTYLE AT ELEMENTARY SCHOOLS 

Abstract: In the interventional preventive programmes which are focused on the 
support of health is essential the cooperation between schools and communities as one 
of the main ideas for their successful function. In addition, in the preventive program 
Nutrition Friendly School Initiative (NFSI) community cooperative features belong to 
the programmatic criteria as the integral part. This contribution represents the results of 
the research at some elementary schools in the districts Brno-city and Brno-country. At 
these chosen schools the surveys were analyzed with the use of WHO methods and ad-
ditionally there was realized the qualitative analysis in all schools in Brno. The results 
show how the schools cooperate with the parents and community in addition with the 
health specialists in education towards healthy nutrition and lifestyle. The ability of 
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schools to provide some quality education in this branch has the tiny relation with the 
teachers’ and other school staff’s knowledge and their opportunity to be educated in the 
area of healthy nutrition and lifestyle.

Key words: community features, Nutrition Friendly School Initiative (NFSI), 
health education, cooperation between school, family and health specialists
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví

K NOVÉMU POJETÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÝM 
STRAVOVACÍM NÁVYKŮM

V PRIMÁRNÍ ŠKOLE

Eva MARÁDOVÁ

Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na úlohu školy při formování nutričního chování 
dětí mladšího školního věku a současnou edukační realitu v oblasti výchovy ke zdraví 
v primární škole. Předkládá výsledky výzkumných studií řešených oddělením výchovy 
ke zdraví na Univerzitě Karlově v Praze – Pedagogické fakultě, v nichž byly sledovány 
nutriční preference žáků 1. st. ZŠ a jejich znalosti o výživě a zdravém životním sty-
lu. V návaznosti na odhalené problémy (nezdravé stravovací návyky vedoucí k obezitě, 
ohrožení poruchami příjmu potravy) obsahuje doporučení, jak mohou učitelé primární 
školy prostřednictvím školních vzdělávacích programů zkvalitnit své působení v oblasti 
podpory zdravých nutričních návyků. Věnuje se pozornost nutné úpravě obsahové ná-
plně modulu výchovy ke zdraví ve studijním programu učitelství pro 1. st. ZŠ na peda-
gogických fakultách.

Klíčová slova: zdravá výživa, školní vzdělávací program, výchova ke zdraví, 
vzdělávání učitelů. 

1. Nutriční návyky v dětství 
Postoje ke stravování a nutriční chování se formují již od raného dětství. Ne-

zastupitelný vliv má rodinné zázemí, tj. životní styl rodiny, v níž dítě vyrůstá. Vliv 
rodiny na postoje dítěte k jídlu a výživové zvyklosti vychází z více zdrojů. Uplat-
ňuji se zde faktory genetické, vlastnosti osobnosti rodičů, jejich zájmy, výchovné 
metody rodičů, vliv sourozenců, ekonomická situace rodiny, její kulturní a sociální 
pozadí. 

Dospělí mohou ovlivňovat vztah dětí k jídlu různými způsoby: 
a) verbálně v době podávání jídla nebo mimo tuto dobu,
b) neverbálně předkládáním nabídky pokrmů s možností ochutnat či umožněním 

pozorovat přípravu jídla aj.,
c) prostřednictvím vlastního nutričního chování, 
d) používáním potravin z jiných než nutričních důvodů (jídlo jako odměna). 
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Již v předškolním věku se začínají v tomto ohledu uplatňovat další sociální fak-
tory. Zanedbatelný není vliv vrstevníků a dalších osob, s nimiž se dítě setkává. Připo-
meňme také nabídku potravinářských výrobků na trhu a zejména tolik diskutovaný tlak 
reklamních kampaní směřující k dětské populaci. Vstupem dítěte do školy se široká 
paleta vlivů rozšiřuje o záměrné vzdělávání tematicky zaměřené na správnou výživu
a osvojování zdravých stravovacích návyků (viz obr. 1). 

Obr. 1 Faktory ovlivňující nutriční chování dítěte

Děti přicházejí do základní školy se stravovacími návyky, které si vytvořily v ro-
dině a v mateřské škole. Jsou zvyklé na určitý denní stravovací a pitný režim. Jejich 
jídelní preference a averze jsou již poměrně ustálené. Většinou jsou zvyklé, že je nikdo 
násilím nenutí do jídla a že mají volný přístup k nápojům či pamlskům. Pokud navštěvo-
valy mateřskou školu, jejich rodiče se do této doby nemuseli starat o to, kdy a co budou 
děti v průběhu dne jíst či pít. Se vstupem do základní školy jsou dětem zprostředková-
vány poznatky o správné výživě. Zároveň jim školní režim a stravování ve školní jídelně 
přinášejí nové zkušenosti spojené s jídlem. V každém případě je formování správných 
nutričních návyků ve škole náročnou záležitostí a neobejde se bez úzké spolupráce ško-
ly s rodinou.

2. Poruchy výživy v dětském věku 
Nedostatek některých živin nebo naopak jejich výrazný přebytek může dlouho-

době negativně ovlivnit zdravotní stav dítěte, jeho fyzický i psychický vývoj. Zdraví 
prospívající výživa dítěte mladšího školního věku by měla vycházet z následujících 
doporučení:

• pravidelný stravovací režim (5 až 6 jídel denně, energeticky přiměřených),
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• dostatečný příjem tekutin (mléko, ovocné čaje, šťávy),
• dostatečný příjem bílkovin (maso 3–4x týdně, vejce 2–3 ks týdně, mléko v množ-

ství odpovídajícím 1/3 litru mléka na den),
• denní konzumace zeleniny a ovoce (3x denně),
• zařazování celozrnného pečiva, obilovin, luštěnin, vč. sóji,
• skladba tuků ve prospěch tuků nenasycených,
• omezování přijmu uzenin, konzerv, tučných, slaných, pikantních pokrmů a slad-

kostí, vč. sladkých limonád,
• vytváření žádoucích stravovacích návyků.

Znalosti o správné výživě umožňují dětem hodnotit vlastní dosavadní způsob 
stravování v porovnání s názory a doporučeními odborníků a posuzovat možná rizika 
nevhodného stravování. Čím je dítě starší, tím častěji a hlavně přesněji dokáže ovliv-
ňovat a kontrolovat svůj příjem potravy. Daleko více rozlišuje chuťovou stránku stra-
vy. Jídlo asociuje s novými zážitky a zkušenostmi, které mohou být pozitivní, ale
i negativní. Na základě tohoto spojování si dítě začíná vytvářet vlastní jídelníček, učí 
se, jak se má při jídle chovat, zvládá základní hygienické návyky spojené s jídlem. 
Přesto je v této etapě života dítě stále závislé na svém okolí (zejména rodině), tj. na 
tom, co mu rodina umožní a co je pro rodinu dostupné. 

V posledních letech upozorňují pediatři na trend zvyšujícího se výskytu nad-
váhy a obezity v dětském věku. Například průzkumy realizované v r. 2000 odhalily 
nadváhu u 7 % dětí a obezitu u 6 % dětí školního věku. Aktuální reprezentativní úda-
je o výskytu nadváhy a obezity v České republice v dospělé i dětské populaci posky-
tuje studie „Životní styl a obezita 2005“1. Podle zveřejněných výsledků trpělo v době 
výzkumu v ČR nadměrnou hmotností každé páté dítě ve věku 6 až 12 let, přesněji
u 10 % dětí se jednalo o nadváhu a u 10 % o obezitu. Tato čísla jsou nesporně varu-
jící. K zamyšlení vybízí zjištění, že nejvyšší podíl dětí s obezitou je mezi dětmi ve 
věku sedmi let, tedy v období zásadních změn v jejich životním stylu souvisejících 
se vstupem do základní školy. 

Ukazuje se, že s věkem podíl jedinců s nadměrnou hmotností klesá (u dospí-
vajících ve věku 13–17 let činí cca 11 %). Z hlediska zdraví dětí a dospívajících však 
nelze tento trend hodnotit jako příznivý, neboť v tomto věku dochází často k opač-
nému extrému – stoupá počet dětí s podváhou. U děvčat dosahuje podváha dokonce
10 % a je spojena se stoupajícím výskytem mentální anorexie a bulimie. 

Hlavní příčinou vzniku nadváhy a obezity u dětí je zhoršující se životní styl 
dětí, který je provázen nerovnováhou mezi příjmem a výdejem energie, zpravidla 
nadbytečným příjmem sacharidů s nedostatkem pohybu. Velkou roli hraje výskyt 
nadměrné hmotnosti v rodině způsobený částečně genetickými faktory, zejména však 
skladbou jídelníčku a celkovým způsobem života. S nadváhou rodičů se výrazně 
zvyšuje riziko nadváhy u dítěte. Je prokázáno, že v rodině, kde jsou oba rodiče obéz-
ní, je více než dvakrát vyšší pravděpodobnost, že bude dítě ve věku 6–12 let také 
obézní. Tento fakt by měl být zohledněn v preventivních opatřeních. Obézní rodiče 
by vzhledem ke zvýšenému riziku nadváhy a obezity svých dětí měli jejich zdravé 
1  Studie byla zpracována agenturou STEM/MARK pro Českou obezitologickou společnost, pod záštitou Mi-

nisterstva zdravotnictví ČR, Endokrinologického ústavu a Potravinářské komory ČR v r. 2005. 
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životosprávě věnovat velkou pozornost. Měli by si uvědomit, že nadměrná tělesná 
hmotnost dětí není jen „kosmetickou“ záležitostí, ale má závažné negativní účinky 
na metabolismus, zatěžuje kostní, kloubní a cévní systém. Bohužel v těchto rodinách 
často (cca 13 %) převládá názor, že jejich školák má normální hmotnost, ačkoli ve 
skutečnosti spadá do kategorie dětí s nadměrnou hmotností. 

Dlouhodobé klinické studie prokázaly, že pravidelná sportovní činnost u dětí 
snižuje nemocnost, udržuje tělesnou hmotnost v normě a má pozitivní dopad i na 
psychiku dítěte. Doporučovaná doba pohybových aktivit pro školáky je 7 hodin týd-
ně. Bylo zjištěno, že děti mladšího školního věku se ve svém volném čase věnují 
náročnějším pohybovým aktivitám průměrně 6 hodin a 20 minut v průběhu týdne.
U žáků staršího školního věku klesá průměrná doba věnovaná náročnějším pohybo-
vým aktivitám na necelých 5 hodin týdně. Převážnou většinu volného času tráví děti 
u počítače nebo před televizní obrazovkou. Pasivní trávení volného času a nedostatek 
pohybu provázený nabídkou energeticky vydatných pokrmů se negativně odráží na 
zdravotním stavu dětské populace. 

3. Vliv školy na nutriční chování dětí
Požadavek realizovat na školách systematickou výchovu ke zdravému způ-

sobu života a k péči o zdraví vyplývá z dlouhodobé strategie evropského programu 
podpory zdraví a je zakotven v platných školských dokumentech. Podporovat zdravý 
životní styl v oblasti školního vzdělávání znamená nejen poskytovat žákům informa-
ce o zásadách správné výživy, ale především je vychovávat tak, aby si každý uměl 
vybrat při rozhodování takový způsob stravování, který zdraví prospívá. Nové pojetí 
výchovy ke zdravým stravovacím návykům na základní škole by mělo systematicky 
oslovovat všechny děti, a to v průběhu celé školní docházky přiměřeně jejich věku, 
zájmům a potřebám. 

Vzdělávání na 1. stupni ZŠ (dle Rámcového programu pro základní vzdělá-
vání) v okruhu „Člověk a jeho zdraví“ vede žáky k osvojování, co je pro člověka
z hlediska denního režimu, hygieny a výživy vhodné a co nevhodné, motivuje k ak-
tivnímu zapojování dětí do činností podporujících zdraví. 

V přímé návaznosti na obsah výukového kurikula by měl školní vzdělávací 
program ovlivňovat nutriční chování dětí zajištěním jejich stravovacího a pitného 
režimu v době, kterou žáci ve škole tráví. Klíčovou roli zde hraje školní jídelna, pří-
padně nabídka dalších stravovacích služeb.

V této souvislosti můžeme diskutovat řadu zásadních otázek: Do jaké míry 
současná škola plní své vzdělávací a výchovné cíle v oblasti podpory zdraví? Jak 
ovlivňuje nutriční návyky žáků? Může přispět i k prevenci dětské obezity? 

4. Sledování nutričních návyků dětí mladšího školního věku 
V r. 2007 byla na Univerzitě Karlově v Praze - Pedagogické fakultě realizována 

výzkumná sonda, jejímž záměrem bylo získat určitý obraz o orientaci dětí mladšího 
školního věku v oblasti zdravého stravování a o jejich současných stravovacích zvyk-
lostech. 
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Cílem výzkumného šetření bylo sledovat stravovací zvyklosti a postoje k jídlu
u dětí ve věku 10-12 let:

• stravovací a pitný režim,
• preference při výběru pokrmů a nápojů,
• využívání školního stravování a spokojenost s touto službou,
• znalosti dětí o správné výživě. 

Výzkumné otázky se týkaly i rodičů a učitelů: 

• Jaký význam přikládají rodiče výživě svých dětí?
• Jak hodnotí rodiče úroveň stravování v rodině a ve škole?
• Jakou pozornost věnují učitelé na 1. stupni ZŠ výchově ke zdravým stravovacím 

návykům?
• Jaká je úroveň znalostí učitelů primární školy v dané oblasti?

Ve výzkumu byla použita metoda dotazníkového šetření. Do výzkumného šet-
ření bylo zapojeno 8 základních škol. Školy byly osloveny náhodně a na základě jejich 
zájmu vybrány tak, aby byly získány a sumarizovány informace o nutričních návycích 
dětí z různého prostředí (velkoměsto, menší město, obec). Mezi školami ochotnými 
spolupracovat byly 3 školy zapojené do programu „Školy podporující zdraví“. 

Počet respondentů: 

Žáci 1. st. ZŠ (10 až 12 let) 624
Rodiče žáků 294
Učitelky 1. st. ZŠ 46

Pro každou skupinu respondentů byla připravena speciální varianta dotazníku. 
Žáci byli požádáni o vyplnění dotazníků v době školního vyučování. Jejich prostřed-
nictvím byl distribuován dotazník rodičům. Jak je patrné z výše uvedeného přehledu, 
jeho návratnost od rodičů byla pouze 47 %. Dotazník určený pedagogům vyplnily třídní 
učitelky žáků, kteří se zúčastnili výzkumu. 

5. Vybrané výsledky výzkumného šetření
Vzhledem k rozsahu výzkumné sondy jsou v následujícím souhrnu uvedeny pou-

ze některé zajímavé výsledky. 

a) Snídáš před odchodem do školy?
V souvislosti s prevencí obezity je diskutováno nepravidelné stravování, přede-

vším vynechávání snídaně. 
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Z grafu je patrné, že jen 66 % oslovených dětí doma snídá. Děti, které se doma před 
odchodem do školy nenajedí, uváděly jako důvod nechuť k jídlu v ranních hodinách nebo 
nedostatek času. Komparací bylo zjištěno, že 14 dětí ze sledovaného souboru dokonce ani 
dopoledne nesvačí. Dále se prokázalo, že chlapci doma snídají častěji než dívky.

b) Co si nejčastěji kupuješ ve školním bufetu (automatu)? 
Ve všech zkoumaných školách byl k dispozici školní bufet. Pro ilustraci nutrič-

ních preferencí u dětí mladšího školního věku, které mohou přímo souviset s problema-
tikou dětské obezity, je uvedena sumarizace odpovědí na otázku, co si děti kupují ve 
školním bufetu. 

Z výpovědí vyplývá nejen to, že děti mladšího školního věku dopoledne ve škole 
převážně konzumují sladkosti, sušenky nebo přesolené brambůrky, ale i skutečnost, za 
co děti utrácejí peníze od rodičů určené na přesnídávku. Graf zároveň vyjadřuje, jaký 
sortiment výrobků je nabízen ve školních bufetech na školách, kde probíhal výzkum. 
Do jaké míry může škola v rámci výchovy ke správným nutričním návykům ovlivnit 
tuto realitu? 

Snídáš před odchodem do školy? 
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c) Stravuješ se ve školní jídelně a pokud ano, jak jsi spokojen(a)? 
Několika otázkami bylo sledováno využívání školního stravování a zjišťovány 

názory respondentů na jeho kvalitu. Z celkového počtu oslovených dětí se 88 % stravuje 
ve školní jídelně. Vyhodnocení odpovědí na otázku, jak jsou spokojeny s kvalitou stra-
vy, je znázorněno v následujícím grafu. 

Je potěšitelné, že dětem ve školní jídelně předložené pokrmy většinou chutnají 
S prostředím školní jídelny vyjádřilo 87 % dětí plnou spokojenost. 

Děti měly možnost formou volné odpovědi uvést, co by se podle nich mělo ve 
školním stravování zlepšit. Pro zajímavost jsou zde uvedeny nejčastější odpovědi, které 
byly vyhodnoceny podle klesající četnosti výskytu následovně:

– rozšířit nabídku (sortiment) podávaných pokrmů,
– lépe umývat nádobí, zejména podnosy,
– dávat větší porce,
– nabízet více ovoce a zeleniny,
– připravovat méně mastná jídla,
– podávat k obědu studené nápoje,
– vyměnit kuchařky (křičí a nevhodně komunikují s dětmi),
– nepřipravovat bramborovou kaši z polotovaru. 

d) Jak často konzumuješ vybrané druhy potravin? 
Výsledky sledování skladby jídelníčku jsou uedeny v následující tabulce: 

Jak často konzumuješ vybrané druhy potravin (pokrmů) (vyjádřeno v %)? 
denně 3 x týdně 1 x týdně velmi zřídka nikdy

maso 36,9 36,9 16,5 9,7 0
uzeniny 19,3 32,5 21,0 27,2 0
ryby 0 11,4 19,3 51, 8 17,5
fast-food 7,0 33,3 25,4 27,3 7,0
ovoce 57,9 25,4 7,0 9,7 0
zelenina 36,9 33,3 11,4 16.8 1,6

Jak ti chutná ve školní jídelně? 

23%

56%

18%
3%

ano většinou ano většinou ne ne
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Z  tabulky například vyplývá, že konzumace ovoce celkově převažuje nad kon-
zumací zeleniny. Je potěšitelné, že více než polovina dotázaných konzumuje ovoce den-
ně. Za nejoblíbenější druh ovoce děti označily jablka (pravděpodobně také proto, že 
jsou pro nás nejdostupnější), dále pomeranče, mandarinky, banány, jahody, hroznové 
víno a další. 

Pokud jde o zeleninu, lze konstatovat, že cca 70 % dětí konzumuje zeleninu 
alespoň 3× týdně. V porovnání s nutričním doporučením je to stav, s nímž nemůžeme 
být spokojeni. Podle oblíbenosti děti uváděly nejčastěji mrkev, okurky, rajčata, papriky, 
hlávkový salát. 

Z výsledků je dále patrné, že většina dotázaných maso konzumuje denně nebo 
3× týdně. Odpověď „nikdy“ nezaškrtl nikdo, což znamená, že mezi respondenty nebylo 
žádné dítě, které by se stravovalo vegetariánským způsobem. 

Konzumace ryb je tradičně nízká. Na jídelníčku nadpoloviční většiny dětí se 
ryby objevují méně často než 1× týdně, dokonce mnoho dětí zvolilo odpověď „nikdy“. 
Toto zjištění je nesporně výzvou pro pedagogy, aby i v rámci výuky motivovali děti 
k zařazování ryb do jídelníčku. 

Bohužel v konzumaci uzenin byl zjištěn téměř opačný extrém. Pětina dotáza-
ných označila odpověď, že konzumuje uzeniny každý den. Tento stav je rovněž zásad-
ním problémem ve stravovacích návycích dětí. 

e) Další nutriční preference 
Obraz o nutričních preferencích dětí mladšího školního věku doplňují i následu-

jící zjištění:
Sladkosti dostává, kdykoli si o ně řekne, 68 % dotázaných. Na sladkostech děti 

láká především chuť (95 %). Jen u 13 % dětí při výběru rozhoduje obal výrobku. 91 % 
dětí uvedlo, že si sladkosti kupují sami. Na otázku, co by si děti koupily dobrého k jídlu, 
kdyby dostaly peníze, odpověděly: čokoládu (32 %), sušenky (18 %), bonbony (18 %). 

f) Z vyjádření rodičů
Rodiče byli mimo jiné dotázáni, zda si myslí, že jejich dítě má dostatek znalostí 

z oblasti správné výživy. Téměř tři čtvrtiny rodičů je přesvědčeno o dostatečné infor-
movanosti svých dětí (74 %), kterou jim sami zprostředkovali. Fakt, že pouze polovina 
z nich uvedla jako zdroj poučení také školu, svědčí o tom, že řada rodičů se příliš neza-
jímá o současný obsah školní výuky. 

Zajímavé zjištění přinesla otázka: Jste vašemu dítěti dobrým vzorem v oblasti 
stravovacích návyků? Pouze 58 % rodičů si myslí, že jsou svým dětem, pokud jde o vý-
živu, dobrým příkladem. Všichni ostatní (necelá polovina dotázaných) připustili, že se 
v životě neřídí zásadami správného stravování a svým dětem nejsou dobrým vzorem. Je 
samozřejmé, že tento stav může učitelům velmi komplikovat vedení žáků ke správným 
nutričním návykům. 

g) Z výpovědí pedagogů 
Jeden z dotazníků byl určen učitelům primární školy. Výzkumného šetření se zú-

častnily pouze ženy. Také jim byla položena obdobná otázka: Jste svým žákům dobrým 
vzorem v oblasti stravovacích návyků? Vyhodnocené odpovědi jsou alarmující. Pouze 
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18 učitelek (40 %) je přesvědčeno, že svým nutričním chováním jsou příkladem pro své 
žáky. Stejný počet připouští zcela opačnou realitu, tj. plných 40 % dotázaných přiznalo, 
že svými postoji ke stravování nejsou pro své žáky dobrým vzorem, zbylých 20 % to 
nedokáže posoudit. 

Vychovávat děti ke zdravým stravovacím návykům je třeba systematicky, s uvě-
doměním si významu ochrany zdraví, a zejména vlastním příkladem. Pedagog na 1. 
stupni ZŠ je pro děti důležitou autoritou a vzorem. Má velikou příležitost na žáky půso-
bit i v oblasti výživy a prevenci obezity. Jen malý příklad: konzumuje-li pedagog (před 
svými žáky) ovoce, zeleninu, mléčné výrobky apod., silně působí tímto pozitivním pří-
kladem na děti (děti dostanou chuť právě na tu potravinu, kterou vidí u někoho jiného). 
Pokud se učiteli podaří již v mladším školním věku motivovat děti ke zdravému způso-
bu života (zdravému stravování a aktivnímu využívání volného času), snadněji budou 
v období dospívání odolávat negativním vlivům konzumní společnosti, které mohou 
poškodit jejich zdraví.

6. Doporučení pro tvorbu školního vzdělávacího programu
Ukazuje se, že pokud při přípravě a realizaci programu zaměřeného na proble-

matiku výživy má pedagog přehled o dosud získaných vědomostech žáků a o jejich stra-
vovacích návycích, je schopen efektivněji tyto znalosti rozvíjet, případně měnit tvořící 
se postoje dětí k jídlu a způsobům jeho podávání. 

Výsledky zjištěné průzkumem mohou pomáhat učitelům primární školy při vý-
chově dětí ke zdravému stravování. Pokud analogické šetření provede pedagog na škole, 
kde vyučuje, získá cenné údaje, které mu umožní pozitivním směrem ovlivňovat stra-
vovací návyky svých žáků. 

Na základě výše popsaného výzkumného šetření je možno formulovat základní 
doporučení pro implementaci výchovy ke správnému stravování do školního kurikula: 

– Výchova ke správným stravovacím návykům realizovat spontánně, přirozeně 
a v rámci každodennosti. 

– Učivo o zdravé výživě zařadit do tematických plánů ve všech ročnících prvního 
stupně ZŠ jako součást výchovy ke zdraví. 

– Výchovu ke správným stravovacím návykům realizovat interaktivními meto-
dami, posilovat sebedůvěru a sociální kompetence žáků. 

– Zabezpečit podmínky pro efektivní výuku tělesné výchovy cílené na rozvoj 
zdravotně orientované zdatnosti.

– Sledovat nutriční návyky dětí – umožnit dodržování stravovacího a pitného 
režimu (organizace přestávek). 

– Zajistit pitný režim žáků – akce „školní mléko“, nabídka kvalitních nápojů, 
pozor na sortiment automatů.

– Motivovat rodiče a žáky k využívání nutričně vyváženého školního stravová-
ní. 

– Ve školní jídelně vytvořit klidné a kulturní prostředí pro stolování („školní 
restaurace“). 

– Dobrou organizací podpořit pozitivní sociální klima při vydávání obědů. 
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– Nabídnout žákům zapojení do volnočasových pohybových aktivit.
– Citlivě a s erudicí spolupracovat s rodiči dětí ohrožených obezitou. 
– Poskytnout oporu dětem při zvládání problémů spojených s poruchami příjmu 

potravy. 
– Realizovat na škole dlouhodobé projekty zaměřené na podporu zdraví a zdravé 

výživy, spolupracovat s rodinou a komunitou. 
– Zajistit propagaci všeho, co škola pro zdravou výživu a výchovu ke správným 

stravovacím návykům dělá. 

Efektivita naplňování cílů školní výchovy ke správnému stravování je nepochyb-
ně v rukou pedagogů. Jedná se o náročné výchovné působení, proto je třeba umožnit 
učitelům primární školy systematicky se v oblasti podpory zdraví vzdělávat. Problema-
tika zdravého životního stylu vč. formování nutričního chování by měla být implemen-
tována do studijních programů prezenčního i kombinovaného studia na všech pedago-
gických fakultách. 
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NEW CONCEPTION OF EDUCATION TOWARDS 
HEALTHY EATING HABITS IN PRIMARY SCHOOL

Abstract: The contribution examines the role of school in developing eating 
habits of primary school pupils. It also deals with educational reality in the fi eld 
of education towards health in primary schools. It presents outcomes of a research 
conducted by Family Education Department at Charles University in Prague – Pe-
dagogical Faculty. The research explores nutritious preferences of primary school 
pupils and their knowledge of nutrition and healthy lifestyle. Referring to problems 
detected (unhealthy eating habits leading to obesity, threat of eating disorders), the 
contribution suggests recommendations how primary school teachers can improve 
their support of healthy eating habits by means of school education programs. The 



153

contribution draws attention to necessary changes to be made in content of education 
towards health module being part of teacher training program for primary education 
at pedagogical faculties.

Key words: healthy nutrition, school education program, education towards 
health, teacher training
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví

ŽIVOTNÍ STYL DNEŠNÍCH ADOLESCENTŮ 
A JEJICH STRAVOVACÍ NÁVYKY

Miroslav JANDA, Jitka ŠAFÁŘOVÁ, Gabriela VECHTOVÁ

Abstrat: Pohled na zdraví cílené věkové skupiny, jejíž pojetí hodnot zdraví se 
utváří a nabývá stabilizačních forem a perspektiv. Je to významný faktor životního stylu 
a etablování se do kategorizující se společnosti. Příspěvek informuje o nutričních potře-
bách vyvážené kvalitní stravy a presentuje výsledky dílčího výzkumu, jehož cílem bylo 
analyzovat postoje dospívající mládeže k faktorům ovlivňujícím jejich vlastní zdraví. 
Stravovací návyky, hygienické návyky, problematika životního stylu nemají již tak široce 
plošné uplatňování vzhledem k osamostatňování se této generační skupiny. Naším pri-
márním zájmem v empirické studii bude zjistit: Jak se expandovaly životní individuální 
styly, postoje ke zdravému žití života a zdravým životním hodnotám?  

Klíčová slova: zdraví, životní styl, adolescent, zdravá výživa, odolnost, návyky, 
postoje, aktivita

Úvod
Zdravá výživa je jednou z významných konstant podpory zdraví ve školských 

zařízeních a jednou ze základních podmínek formálního kurikula školských institucí 
naplňujících program “Škola podporující zdraví” (dále ŠPZ). Tento program se těší 
značné popularitě v našich školách a přináší mnohé efektivní výsledky posilující zdra-
ví školáků a studentů. „Posláním programu ŠPZ je dosáhnout, aby každé dítě v ČR 
mělo možnost být vzděláváno ve škole, která veškerou svou činností zdraví podporuje“. 
V zájmu realizátorů programu je pozitivně ovlivňovat zdravou výživu a stravování se 
sekundárním dopadem do roviny (problematiky) tělesné, duševní, duchovní a zdravotní 
pohody. Vytváří se tak subjektivní kvalitativní roviny pohody podílející se  bezesporu na 
okamžitém, ale i perspektivním (budoucím) zdravotním stavu jedince a „společnosti“. 
Kvalitní (zdravá) výživa neodmyslitelně participuje na podpoře odolnosti jedince, jeho 
celého organismu. Působením na všechny osobnostní složky  můžeme pozitivně posi-
lovat a případně i chránit zdraví, promítající se průřezově do životního stylu, které je 
nezbytné vytvářet a upevňovat prostřednictvím konkrétních návyků životních postojů.

Není sporu o tom, že nejvýznamějším obdobím v rámci uvedené situace je dět-
ský věk, kdy se fomují a utváří stravovací návyky poplatné následně pro další životní 
období. Tudíž v období nejvýraznějších proporčních změn organismu i možných změn 
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v racionální výživě. Její vyváženost se předpokládá jak v rovině kvality, tak  i v kvantita-
tivních energetických hodnotách konzumace potravin. Nejsnáze se vytvářejí spontánně, 
přímou zkušeností dítěte, tzn. tím, že dítě kolem sebe vidí příklady zdravého chování,
a také tím, že žije ve zdravě utvářených životních podmínkách. 

Zde jako určitý koordinátor spolupůsobí především rodiče v návaznosti na školu. 
Rodič coby garant (nejvýznamnější), který má eminentní zájem na bezproblémovém a kva-
litním  vývoji a vývinu svého dítěte, dále škola, která má naplňovat některá limitní naříze-
ní, rozhodnutí a normy, které úzce souvisí s problematikou školské hygieny a zdraví dítěte.

Jaká je ovšem situace u adolescentů, kde již samotné zákonné normy a prostřed-
ky, případně vliv rodičů na stravovací návyky, hygienické návyky, problematiku život-
ního stylu nemají již tak široce plošné uplatňování vzhledem k osamostatňování se této 
generační skupiny, bude našim primárním zájmem v empirické studii. Jak se expando-
valy životní individuální styly, postoje ke zdravému žití života a zdravým životním hod-
notám?  „Kulturní stolování a hygienické prostředí vede ke kulturním a hygienickým 
návykům, zakládá a vytváří správné, zdraví podporující a předsudky bourající stravo-
vací návyky“.   

Školy dnes bez rozdílu nabízí ideální prostředí pro propojení organizované a cí-
lené výchovy k profesionalizaci aktivního  a strategického postoje ke zdraví, vychová-
vají jedince k odpovědnosti za zdraví. „Filozofi e podpory zdraví vychází z vědeckých 
poznatků o tom, že zdraví každého jednotlivce (ať si to uvědomujeme či ne) je výsled-
nicí vzájemného ovlivňování všech stránek jeho bytosti a jeho vztahů k okolnímu světu. 
Bez uvědomování nezbytného vnitřního i vnějšího souladu není možné uchovat zdra-
ví individuální ani zdraví světa. Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci, 
zdraví je výslednicí vzájemných interakcí celého člověka, všech jeho systémů a složek 
na úrovni biologické, psychické, sociální, duchovní a environmentální“

Podle J. Holčíka bychom měli lépe a systematicky motivovat lidi k péči o zdraví. 
V této souvislosti konstatuje, že „lze tedy shrnout, že základní determinantou zdraví jsou 
lidé, a to jak jednotlivci, tak také jimi vytvořené skupiny, instituce a organizace. Především 
na nich záleží, co pro své zdraví skutečně udělají. V mnoha případech si lidé své zdraví 
prokazatelně a povětšině i zbytečně a nákladně ničí (např. kouřením, alkoholismem, 
riskantní jízdou, nebezpečným sexuálním chováním, nadměrnou a nevhodnou stravou).“

V. Smékal pregnantně reaguje na problematiku zdraví: „Principy zdravé školy 
jsou mnohde nahlíženy jen jako formální kampaň, která se redukuje na zdravotnická 
opatření, ale už méně na vytváření klimatu sociální pohody a vzájemnosti“.

V práci se zabýváme životním stylem studentů středních škol. V souvislos-
ti se změnou životního stylu, s méně namáhavým způsobem života není současným 
problémem naší společnosti nedostatek živin, ale spíše nadbytek, což vede k obezitě 
a dalším závažným onemocněním. Je tedy nezbytné se tímto témat intenzivněji zaobírat. 
Vždyť chování populace a s tím i praktikování aktuálního životního stylu výrazně ovliv-
ňují rozvoj hromadně se vyskytujících onemocnění v rozvrstvené společnosti.

Potřeba živin
Významným zdrojem energie jsou sacharidy. Hlavními zástupci monosacharidů 

je glukóza (cukr hroznový) a fruktóza (cukr ovocný). Komplexy sacharidů tvoří oligo-
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sacharidy a polysacharidy. Polysacharidy jsou základem vlákniny. Vláknina je obsa-
žená v obilovinách, luštěninách a dále v ovoci a zelenině. Významně ovlivňuje trávicí 
procesy v organismu, má význam v prevenci některých zdravotních obtíží (obstipa-
ce, divertikulitida, nádorové onemocnění a další). Existují studie, které potvrzují vztah 
mezi příjmem vlákniny a hladinou krevních lipidů v séru. Hyperlipidemie je méně častá 
u lidí, jejichž strava je na vlákninu bohatá. 

Bílkoviny jsou nezbytné pro tvorbu a obnovu tkání, jsou součástí enzymů a hor-
monů, zajišťují transport látek v organismu a jsou zdrojem energie. Bílkoviny přijímáme 
ve formě živočišné a rostlinné. Bílkoviny živočišného původu jsou pro lidskou výživu 
plnohodnotné, neboť obsahují všechny esenciální aminokyseliny. Hlavními zástupci jsou 
mléko a mléčné výrobky, vejce a maso. Naopak bílkoviny rostlinného původu neobsahu-
jí všechny potřebné esenciální aminokyseliny, a proto jsou tedy neplnohodnotné. Řadíme 
mezi ně bílkoviny z obilovin, luštěnin, ovoce a zeleniny. Nedostatečný přívod bílkovin 
u adolescentů může vést k poruchám duševního i tělesného vývoje a ke snížení imunity. 
Nedostatkem bílkovin jsou ohroženi dospívající držící redukční diety, vegani a jedinci 
pocházející z rodiny se špatným socioekonomickým postavením. Při delším hladovění 
jsou proteiny poskytovány jako nouzový zdroj energie, což je pro organismus rovněž 
nevýhodné. Naopak nadbytek bílkovin způsobuje onemocnění ledvin a jater, kde nadby-
tečné hromadění metabolických produktů bílkovin může ohrožovat život člověka.

Přítomnost tuků ve stravě je nezbytná pro adekvátní průběh metabolických pro-
cesů. Složení jejich mastných kyselin výrazně ovlivňuje zdraví konzumenta. Nasycené 
mastné kyseliny se vyskytují převážně v tucích živočišného původu, z rostlinných tuků se 
vyskytují hlavně v tuku kokosovém. Nenasycené mastné kyseliny se dělí na monoenové 
(s jednou dvojnou vazbou) a polyenové (s více dvojnými vazbami). Polyenové kyseliny 
si organismus nedovede sám vytvořit, jsou tedy esenciální a musí být přijímány stravou. 
Mezi jejich nejvýznamnější představitele patří kyselina linolová (n-6) a α-linolenová 
(n-3). Kyselina linolová přechází v organismu na kyselinu arachidonovou a kyselina li-
nolenová na kyseliny eikosapentaenovou (EPA) a dokosahexaenovou (DHA). Od těchto 
kyselin se v organismu odvozují látky, které mají řadu různých funkcí. Kyselina linolo-
vá je obsažena v ořechách, rostlinných olejích (slunečnicový, kukuřičný, makový, seza-
mový,…) a ve většině pomazánkových margarínech. Kyselinu α-linolenovou najdeme 
v oleji sójovém, řepkovém a lněném a též v některých pomazánkových margarínech. 
Kyseliny EPA a DHA jsou obsaženy především v tučných mořských rybách (např. losos, 
makrela, treska). Nedostatek lipidů vede k narušení některých fyziologických funkcí 
jako je β-oxidace MK v mitochondriích svalových buněk a myokardu, je narušena tvor-
ba některých hormonů, sníží se příjem esenciálních MK a lipofi lních vitaminů. Nízký 
příjem rovněž vede k nedostatečné hmotnosti a s ní spojeným problémům, jako je např. 
nepravidelný menstruační cyklus. Naopak nadbytek lipidů organismus ukládá do zásob, 
což při dlouhodobém působení vede k rozvoji nadváhy a obezity. Zvýšený příjem lipidů 
také vede ke vzniku KVO a nádorovým onemocněním.

Potravinová pyramida
Každý už o ní slyšel. Ale ne každý o ní ví tolik, kolik si myslí. Potravinová pyra-

mida nepředstavuje žádný striktně daný návod, kdy co jíst, jak to zpracovat atd. Pouze 
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nás upozorní na to, jak si máme jídelníček zhruba uspořádat a v jakém poměru bychom 
měli jednotlivé poměry konzumovat. Lépe řečeno, co by mělo tvořit základ jídelníčku 
a čeho bychom se měli vyvarovat nebo co bychom měli jíst jen v malých dávkách.
A v tom je právě to kouzlo. V její nenásilnosti. Nikdo nám nenakazuje, že musíme bě-
hem jednoho dne sníst všechny zástupce z jedné skupiny (např. obiloviny), ale můžeme 
jeden den konzumovat pečivo a druhý den je nahradit vločkami. Samozřejmě u toho 
musíme také myslet hlavou, a ne se třeba stále „ládovat“ pečivem. 

Potravinová pyramida je grafi cká forma výživového doporučení udávající frek-
venci konzumace jednotlivých potravinových skupin (charakterizovanou počtem defi -
novaných porcí), má formu trojúhelníku, četnost spotřeby klesá od základny (obilovi-
ny), přes ovoce a zeleninu, mléčné výrobky a maso až po výrobky, jejichž spotřebu je 
doporučeno snížit (tuky, oleje, sladidla, sůl). 

Obrázek č. 1: Pyramida potravin, jichž by měl člověk sníst denně nejvíce a také těch, 
jichž se naopak raději vyvarovat. 
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Obrázek č. 2: Pyramida názorně vysvětluje jak skladbu, tak doporučené množství 
a poměr druhů potravin ve správně složeném jídelníčku.

Potravinovou pyramidu sestavili odborníci jako názornou pomůcku výživových 
doporučení, která se skládá z 6 potravinových skupin. Ke každé potravinové skupině je 
napsán doporučený počet porcí, které by člověk měl za den sníst. Velikost porce je zde 
jasně defi nována. 

Jinak řečeno, pyramida ukazuje, co by mělo tvořit základ jídelníčku, a naopak 
čeho bychom se měli vyvarovat nebo jíst jen v malých dávkách. Čím blíže je skupina 
základně pyramidy, tím spíše by to měla být základní potravina, kterou bychom měli 
konzumovat denně. Čím více se blížíme k vrcholku pyramidy, tím více postupně naráží-
me na potraviny, které bychom neměli konzumovat ve velkém množství, tzn. jednou za 
den, nebo dokonce jednou za týden.

Stravovací návyky adolescentů
Výživa adolescentů se příliš neliší od stravování dospělých. Pokud si dospíva-

jící již v raném dětství osvojí zásady správné výživy, nedělá jim problémy tyto zásady 
dodržovat. Těmito požadavky se však bohužel mnoho dětí a dospívajících neřídí, jejich 
jídelníček je v mnoha případech jednostranný, nutričně chudý, ale zato energeticky bo-
hatý. Rodiče dospívajících již velmi těžko prosadí nějaké zásadní změny ve stravování. 
Stravují se dle vlastního uvážení či podle vzoru v jejich okolí. 
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Častým problémem dospívajících je, že nesnídají či nesvačí. Snídaně by přitom 
měla být prvním denním jídlem, které dodá tělu potřebnou energii. Svačina zajistí do-
statek energie v průběhu dopoledne a tělo tak nemusí strádat až do oběda, nebo dokonce 
do příchodu domů ze školy. Pravidelnost stravy také předchází nadváze a obezitě. Po-
kud dospívající jí pouze dvakrát denně, tělo si zvykne ukládat část energie do zásob, 
což způsobuje zvyšování tělesné hmotnosti. Dospívající se často stravují v restauracích 
rychlého občerstvení, tzv. fast food. Jídlo připravené v těchto restauracích má často 
zbytečně vysokou energetickou hodnotu, je příliš tučné, slané a celkově nezdravé, což 
může vést k řadě zdravotních problémů. 

Protipólem k nadměrnému příjmu energie je nedostatečný příjem energie v po-
době mentální anorexie či bulimie. Mentální anorexie je onemocnění, které je charak-
terizováno omezováním potravy za účelem snížení tělesné hmotnosti. Tyto tendence 
se objevují nejčastěji u dívek v době puberty nebo v následném adolescentním období 
jejich života. Mentální bulimie se projevuje především záchvaty nekontrolovatelného 
přejídání a následného zvracení. Dívky trpící tímto onemocněním přiznávají strach 
z tloušťky a nespokojenost se svým tělem. Měli bychom brát v potaz, že tato onemocně-
ní nejsou problémem jen dívek, ale i chlapců, a to už ve velmi mladém věku. 

Problematický u dospívajících bývá i pitný režim. Studenti většinou volí sladké 
limonády, které obsahují velké množství energie, cukru, barviv a dalších nevhodných lá-
tek. Základem pitného režimu by měla být přírodní stolní voda a ovocné čaje. Pro tento 
věk je typická konzumace alkoholu a dalších návykových látek, které mohou způsobit 
poruchy nervové soustavy a ohrozit správný vývoj a celkové zdraví. 

Proč vlastně pít? „Člověk denně v průměru vyloučí asi 2,5 litru vody močí, sto-
licí, dýcháním i kůží. Organismus však musí mít vyrovnanou vodní bilanci a tak, aby 
tyto ztráty uhradil, musí vodu přijímat. Asi třetina litru „nové“ vody se denně vytvoří 
v těle metabolickou činností, vody vázané v potravě přijmeme asi 900 ml. To znamená, 
že zbytek (asi 1,5 litru) musíme do těla dodat přímo ve formě tekutin. Každý den, po 
celý život. Za 70 let to představuje 40 tisíc litrů vody (tekutin). Kvalita těchto tekutin 
a jejich průběžný příjem ve správném množství jsou důležitým předpokladem zacho-
vání zdraví, duševní pohody i pracovní výkonnosti. Tento článek by měl pomoci lidem, 
kteří se zajímají o své zdraví nebo o zdraví svých bližních či zaměstnanců, jak zdravě 
naplňovat pitný režim a orientovat se ve všudypřítomné reklamě na „nejlepší“, „nej-
chutnější“, „nejzdravější“ či „nejpřírodnější“ nápoje a vody, které bychom si (podle 
reklamy) měli dopřávat každý den v co největším množství.  

Dostatek tekutin zajišťuje nejen látkovou výměnu a dobrou funkci ledvin čili 
vylučování škodlivých látek, které v těle vznikají. Umožňuje také plnou výkonnost do-
slova všech ostatních orgánů, tělesných i duševních funkcí a v neposlední řadě stojí 
i podpora normálního vzhledu pokožky. Naopak nedostatek vody v organismu (tzv. de-
hydratace) způsobuje problémy akutní i chronické povahy. Akutními příznaky mírné 
dehydratace jsou bolesti hlavy, únava a malátnost, pokles fyzické a duševní výkonnosti 
včetně poklesu koncentrace. Ztráta tekutin na úrovni 2 % tělesné hmotnosti představuje 
ztrátu až 20 % výkonu. U dětí se tak snižuje schopnost sledovat vyučování, což může 
nepříznivě ovlivnit jejich školní výsledky. Při 5 % dehydrataci již hrozí přehřátí, obě-
hové selhání a šok. Mírný, ale dlouhodobý nedostatek tekutin, který v denním shonu 
mnohdy ani neregistrujeme, pak může mít za následek i vážné zdravotní poruchy. Vedle 
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opakované bolesti hlavy nebo zácpy může docházet k poruchám funkce ledvin a vzniku 
ledvinových a močových kamenů. Dehydratací se také zvyšuje riziko vzniku infekce 
močových cest, zánětu slepého střeva, některých druhů rakoviny (např. rekta a močo-
vého měchýře) i kardiovaskulárních chorob. Navíc se předpokládá, že i řada jiných tzv. 
civilizačních chorob je důsledkem nesprávné životosprávy včetně nedostatku tekutin, 
resp. že některé civilizační choroby jsou buď prvním příznakem nebo následkem trvalé 
mírné dehydratace.“

Cíl
Cílem empirické části seminární práce je získat informace o životním stylu stu-

dentů středních škol. Dále vymezit problémové oblasti a navrhnout možné způsoby ře-
šení. V dotazníku bude např. zjišťováno, jak často studenti konzumují ovoce, zeleninu, 
mléčné výrobky, maso, luštěniny a ryby, dále kolikrát denně se stravují, kolik tekutin 
denně vypijí či jak hodnotí svoji pohybovou aktivitu.

Metodika
Ke shromáždění dat byl použit dotazník. Průzkumu byli podrobeni studenti 

středních škol. Celkem bylo osloveno 70 studentů, z toho 35 chlapců a 35 dívek. Po 
shromáždění dat následovalo jejich vyhodnocení za pomocí grafů. Poté byl každý graf 
okomentován. V závěru byly shrnuty nejdůležitější poznatky získané prostřednictvím 
dotazníkového šetření.

Tabulka č. 1: Charakteristika souboru podle věku
Věk (roky) Počet studentů

15 17
16 24
17 19
18 10
19 0

Tabulka č. 2: Charakteristika souboru podle typu střední školy
Střední škola Počet studentů
Gymnázium 19
Střední pedagogická škola 27
SOŠ s SOU 24

Hypotézy
Hypotéza č. 1 – Pohybové aktivitě se každý den věnuje čtvrtina dotázaných studentů.
Hypotéza č. 2 – Nadpoloviční většina studentů středních škol má normální tělesnou 
hmotnost.
Hypotéza č. 3 – Dívky kouří méně než chlapci.
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Vyhodnocení dotazníkového šetření
Graf č. 1: Vyhodnocení otázky č. 1 – Jak často konzumujete zeleninu?

Z grafu č. 1 je patrné, že nejvíce dotázaných, tj. 32 %, konzumuje zeleninu 
1–2 denně. 31 % studentů uvedlo, že jí zeleninu 2 – 1x týdně a 30 % studentů ozna-
čilo možnost 6–3x týdně. Pouze 6 % respondentů přijímá zeleninu 3–5x denně. Pod-
le potravinové pyramidy bychom měli denně sníst právě 3–5 porcí zeleniny. Pouhých 
6 % z dotázaných studentů se stravuje dle doporučené denní dávky potravinové pyrami-
dy, což samozřejmě není příznivé zjištění. 

Graf č. 2: Vyhodnocení otázky č. 1 – Jak často konzumujete ovoce?

Z grafu č. 2 vyplývá, že téměř polovina studentů, tj. 45 % přijímá ovoce 1–2x 
denně. Druhou nejčastější odpovědí u studentů bylo 6–3x týdně. 20 % dotázaných uved-
lo, že ovoce jí 2–1x týdně. Jen 6 % studentů přijímá ovoce 3–5x denně. Podle potravi-
nové pyramidy bychom měli denně sníst 2–4 porce ovoce. 
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Graf č. 3: Vyhodnocení otázky č. 1 – Jak často konzumujete mléčné výrobky?

Z grafu č. 3 je zřejmé, že nejčastěji studenti, tj. ve 41 % případech, přijímají 
mléčné výrobky 1–2x denně. 31 % respondentů uvedlo, že konzumují mléčné výrobky 
6–3 týdně. 3–5x denně jí mléčné výrobky 16 % dotázaných. Jen 9 % studentů uvedlo 
možnost 2–1x týdně. Podle potravinové pyramidy bychom měli denně sníst 2–3 porce 
mléčných výrobků. 

Graf č. 4: Vyhodnocení otázky č. 1 – Jak často konzumujete luštěniny?

Z grafu č. 4 je patrné, že studenti nejčastěji, tj. ve 43 % případech, přijímají luště-
niny 2–1x týdně. 34 % respondentů označilo odpověď 3–2x měsíčně. 11 % dotázaných 
jí luštěniny 6–3x týdně. Méně než jednou měsíčně konzumuje luštěniny 9 %. Luštěniny 
je doporučováno přijímat alespoň 1x týdně. 54 % dotázaných studentů doporučení spl-
ňuje, což považuji za příznivé zjištění.
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Graf č. 5: Vyhodnocení otázky č. 1 – Jak často konzumujete maso?

Z grafu č. 5 vyplývá, že nadpoloviční většina, tj. 56 % studentů, přijímá maso 
6–3x týdně. 30 % respondentů jí maso denně. 11 % studentů konzumuje maso 2–1x 
týdně. Odpověď 3–2x měsíčně označili 3 % dotázaných. Maso bychom měli přijímat 
denně. Uvedené doporučení splňuje 30 % dotázaných studentů, což také dle našeho 
názoru není zcela uspokojující procento. Avšak výsledek není již tak alarmující jako 
například výsledek konzumace zeleniny.

Graf č. 6: Vyhodnocení otázky č. 1 – Jak často konzumujete ryby?

Z grafu č. 6 je zřejmé, že 39 % dotázaných jí ryby 3–2x měsíčně. 34 % studentů 
přijímá ryby 2–1x týdně. Méně než jednou měsíčně jí ryby 16 % z dotázaných studentů 
a 7 % respondentů uvedlo, že ryby nekonzumuje vůbec. Doporučované množství je 
alespoň 1 porce ryb týdně. 38 % z dotázaných studentů doporučenou dávku splňuje, 
avšak i v tomto případě se domníváme, že nejde o uspokojivé procento. Avšak ani tento 
výsledek není již tak alarmující, jako například výsledek konzumace zeleniny.
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Graf č. 7: Vyhodnocení otázky č. 2 – Kolikrát denně se stravujete?

Z grafu č. 7 je jasné, že 34 % z dotázaných studentů se stravuje 5x denně. 30 % 
respondentů se stravuje 4x denně. Vícekrát než 5x denně se stravuje 23 % dotázaných, 
3 % z dotázaných studentů uvedlo, že jí pouze 3x denně. 3 % respondentů se stravují 
pouze 2x denně. Doporučené je stravovat se 5x denně, přičemž výsledek průzkumu 
ukázal, že tak činí pouze 34 % respondentů. V souvislosti s dnešní uspěchanou dobou 
toto zjištění není až tak překvapivé.

Graf č. 8: Vyhodnocení otázky č. 3 – Označte prosím, jak často do svého jídelníčku 
zařazujete snídani.

Z grafu č. 8 je vidět, že nejvíce respondentů, tj. 56 %, snídá každý den. 16 % 
z dotázaných studentů má snídani 4–6x týdně, 13 % respondentů odpovědělo, že snídá 
2–3 týdně. Vůbec nesnídá 11 % dotázaných a méně než 1x za měsíc mají snídani 4 % 
respondentů. Snídaně by však měla být prvním denním jídlem. Bylo zjištěno, že lidé, 
kteří mají snídani pravidelně a dokáží si rozdělit celodenní příjem energie potravou do 
pěti porcí, si lépe udrží svoji tělesnou hmotnost. Snídaně je rovněž důležitá pro paměť, 
učení a dobrý fyzický stav. 
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Graf č. 9: Vyhodnocení otázky č. 3 – Označte prosím, jak často do svého jídelníčku 
zařazujete dopolední svačinku.

Z grafu č. 9 je jasné že nadpoloviční většina dotázaných studentů, tj. 62 %, má 
dopolední svačinu každý den. 23 % respondentů uvedlo, že svačí 4–6x týdně. 7 % z do-
tázaných studentů má svačinu 2–3x týdně a stejné procento nesvačí dopoledne vůbec. 
Méně než 1x za měsíc svačí 1 % dotázaných. 

Graf č. 10: Vyhodnocení otázky č. 3 – Označte prosím, jak často do svého jídelníčku 
zařazujete oběd.

Z grafu č. 10 je patrné, že většina dotázaných studentů, tj. 92 %, obědvá každý 
den. 4–6x týdně obědvá 7 % respondentů a 2–3x týdně má oběd 1 % studentů. Zařazení 
obědu do jídelníčku 92 % respondenty je příznivá zpráva. 
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Graf č. 11: Vyhodnocení otázky č. 3 – Označte prosím, jak často do svého jídelníčku 
zařazujete odpolední svačinku.

Z grafu č. 11 vyplývá, že nadpoloviční většina dotázaných má odpolední svačinu 
každá den. 26 % studentů uvedlo odpověď 4–6x týdně. 13 % dotázaných vůbec odpo-
ledne nesvačí, 9 % z dotázaných studentů uvedlo možnost 2–3 týdně. Méně než 1 x za 
měsíc odpoledne svačí 1 % studentů. 

Graf č. 12: Vyhodnocení otázky č. 3 – Označte prosím, jak často do svého jídelníčku 
zařazujete večeři.

Z grafu č. 12 je patrné, že nadpoloviční většina, konkrétně 87 % z dotázaných 
studentů večeří denně. 6 % dotázaných večeří 4–6 týdně, 4 % respondentů uvedlo mož-
nost 2–3x týdně. Méně než 1x za měsíc má večeři 3 % studentů. Večeři ve svém jídelníč-
ku nevynechává hned po obědě nejvíce respondentů, což je samozřejmě správné.
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Graf č. 13: Vyhodnocení otázky č. 4 – Kolik tekutin v litrech denně vypijete?

Z grafu č. 13 je jasné, že 35 % z dotázaných studentů denně vypije <1,5–2 l). 
19 % respondentů uvedlo možnost <1–1,5 l) a zároveň <2–2,5 l). <2,5–3 l) tekutin 
denně vypije 13 % z dotázaných studentů. 4 % dotázaných vypijí denně více než 3 l
 a 1 % respondentů vypije méně než 0,5 l tekutin za den. Většina literatury doporučuje 
denně vypít <1,5–2 l). Toto množství splňuje 35 % dotázaných studentů, což není příliš 
příznivá informace.

Graf č. 14: Vyhodnocení otázky č. 5 – Jak často se věnujete pohybové aktivitě?

Z grafu č. 14 je patrné, že 49 % studentů sportuje 2–3x týdně. 17 % studentů 
uvedlo odpověď každý den. 16 % studentů se věnuje pohybové aktivitě 1x za týden 
a zároveň 4–6x týdně. 1 % studentů uvedlo možnost 1x za čtvrt roku a zároveň 1x za půl 
roku. 82 % respondentů se věnuje pohybové aktivitě minimálně 2 – 3x týdně, což se mi 
jeví jako velmi dobrý výsledek.

Hypotéza č. 1 – Pohybové aktivitě se každý den věnuje čtvrtina dotázaných studentů. 
Stanovená hypotéza se nám nepotvrdila. Každý den se pohybové aktivitě věnuje 17 % 
dotázaných studentů.
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Graf č. 15: Vyhodnocení otázky č. 6, 7 – Kolik kilogramů vážíte? Kolik měříte 
(v centimetrech)?

Z grafu č. 14 je vidět, že 66 % studentů má normální tělesnou hmotnost. Pod-
váhu má 21 % a nadváhu 13 % studentů. Domníváme se, že 21 % studentů, kteří mají 
podváhu, je velmi vysoké číslo. Důvodem podváhy v adolescenci je často vynechávání 
jídla. Dospívající nejí z důvodu zaneprázdněnosti, snaží se být velmi štíhlí nebo déle 
spí a jídlo potom zůstává opomíjeno. Nadváha je u adolescentů spojována se stravo-
váním v restauracích rychlého občerstvení. Jídlo připravené v těchto restauracích má 
často zbytečně vysokou energetickou hodnotu, je příliš tučné, slané a celkově nezdravé. 
K nadváze přispívá i nízká pohybová aktivita, nepravidelné strava a další.

Hypotéza č. 2 – Nadpoloviční většina studentů středních škol má normální tělesnou 
hmotnost. Stanovené hypotéza se nám potvrdila. Normální tělesnou hmotnost má 66 % 
studentů.

Graf č. 16: Vyhodnocení otázky č. 10 – Jste kuřák?

Z grafu č. 15 vyplývá, že naprostá většina z dotázaných studentů, konkrétně 
83 %, je nekuřáků. Opačnou odpověď uvedlo 17 % respondentů. 17 % kuřáků se nám 
jeví jako nízké procento. Důvodem nízkého procenta však mohlo být této zapírání sku-
tečnosti. 

Hypotéza č. 3 – Dívky kouří méně než chlapci. Ze sedmdesáti z dotazovaných studentů 
uvedlo dvanáct, že kouří. Dle pohlaví kouří sedm dívek a pět chlapců. Stanovená hypo-
téza se nám tedy nepotvrdila. 
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Závěr
V seminární práci jsme se zabývali životním stylem studentů třech středních 

škol. Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření lze říci, že studenti minimálně 
konzumují zeleninu, nepravidelně se stravují a také nepijí doporučené množství tekutin. 
Uvedená  zjištění lze zcela jistě považovat za nepříznivá. Za pozitivní zjištění lze ozna-
čit, že většina dotazovaných studentů se věnuje v dostatečné míře pohybové aktivitě.

Stanovili jsme si tři hypotézy. Hypotéza č. 2 se nám potvrdila, tzn. nadpoloviční 
většina studentů středních škol má normální tělesnou hmotnost. Hypotéza č. 1 a č. 3 
se nám nepotvrdila, tzn. pohybové aktivitě se každý den nevěnuje čtvrtina dotázaných 
studentů a dívky nekouří méně než chlapci.
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THE LIFE STYLE OF TODAY‘S ADOLESCENTS AND 
THEIR EATING HABITS

Abstract: This thesis provides a perspective on the health of a target age group 
whose approach to health values is being formed and is stabilizing. It is an important 
lifestyle factor and a factor in establishing one‘s self within the ranks of society. This 
paper provides information about the nutritional needs of a balanced quality diet and 
presents the results of a sub-research study whose aim was to analyze the position of 
adolescents towards factors affecting their health.
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví

POKRAČUJÚCE NEZDRAVÉ TRENDY 
V STRAVOVANÍ STARŠÍCH ŽIAKOV

Magdaléna SZÁRAZOVÁ, Tatiana JANUŠOVÁ,  Tatiana KIMÁKOVÁ

Abstrakt: V rámci projektu - Zdravá škola a počas nutričnej intervencie žiakov 
základných škôl autori príspevku zistili určité „staro/nové“ skutočnosti v stravovacom 
režime 15ročných žiakov. Opakovaným hodnotením starších žiakov 9. tried v r. 2010 
a porovnaním s r. 2005 v sledovanom súbore zaznamenali nepriaznivé trendy v ich stra-
vovaní. Znižuje sa počet stravníkov v jedálňach základných škôl; žiaci z pohodlnosti, ale 
i z ekonomických dôvodov obedujú doma. V r. 2010 sa opakuje alarmujúca  skutočnosť, 
že až 25 % dievčat neobeduje vôbec, ostatné presúvajú obed do tzv. „olovrantu“ a do 
večere. Raňajky konzumuje 95 % chlapcov a takmer 85 % dievčat, avšak desiatu a olo-
vrant odmieta  takmer polovica dievčat . Znižuje sa celkový počet hlavných jedál počas 
dňa. Chlapci - žiaci 9tried sa v sledovanom súbore paradoxne chovajú uvedomelejšie, 
ich frekvencia denných jedál je v rozpätí 4-5 jedál. Dievčatá prejavujú maniere plynúce 
pravdepodobne z pubertálneho vývoja, ktoré v minulosti boli zaznamenané u stredo-
školskej mládeže. Malé jedlá konzumujú 2-3x denne, praktizujú módne typy diét pod 
tlakom nezdravej reklamy nevhodných potravinových výrobkov a doplnkov výživy. Uve-
dené skutočnosti nabádajú k nutnosti pokračovať v nutričnom poradenstve (intervencii) 
tejto populačnej skupiny. Netreba sa spoliehať na výsledky z ostatných rokov, päťročný 
interval opätovných hodnotení stravovacích zvyklosti starších žiakov naznačil zmeny 
v nutričnom správaní žiakov. Spolupráca odborníkov z rôznych regiónov môže potvrdiť, 
alebo vyvrátiť zistenia autorov príspevku.

Kľúčové slová: starší žiaci, stravovacie návyky, nezdravé trendy v stravovaní

Úvod
Kardiovaskulárne choroby, obezita, osteoporóza, a iné „civilizačné ochorenia“ 

sú ochorenia, ktoré sa vyvíjajú roky až stáročia a často sú dôsledkom nesprávnej výživy 
už v detstve alebo mladosti. Osvojenie si správnych návykov v detskom veku sa pova-
žuje za jednu z najúčinnejších foriem prevencie nutrične podmienených chorôb.

Nárast obezity dosahuje v priebehu ostatných dvoch dekád rokov epidemické 
rozmery v mnohých krajinách sveta. Tento trend sa uplatňuje aj u detí a je predzvesťou 
závažných zdravotných komplikácií v dospelosti. Až v 96 %  prípadov je obezita u detí 
zapríčinená nesprávnymi stravovacími návykmi, nedostatkom pohybu v kombinácii 
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s (epi)genetickými faktormi. Výsledky štúdie „Súčasný stav výživy a výskyt obezity 
u detí vo veku 6–15 rokov vo vybraných regiónoch Slovenska“, ktorá sa realizovala v r. 
2007, poukázali na nedostatky v stravovacích návykoch detí, ktoré sa môžu odraziť na 
zdravotnom stave dieťaťa a zvýšiť riziko civilizačných ochorení.

Vo všeobecnosti pri posudzovaní výživového režimu sa zisťuje počet denných 
jedál, pravidelnosť ich konzumácie (obvykle, denne, viackrát týždenne, nepravidelne, 
zriedka, vôbec), druh a spôsob stravovania (kolektívne, individuálne, kombinované, 
doma, v jedálňach, v bufetoch, v teplej alebo studenej úprave).

Rozdelenie stravy na viac jedál počas dňa zabezpečuje vyvážený príjem a lepšie 
využitie živín v organizme. Stravovací režim spočíva v správnom stravovacom rytme, 
proporcionalite jednotlivých denných jedál a závisí od veku a od energetického výdaja. 
Optimálny je režim piatich denných jedál, najmä u starších žiakov a adolescentov. 

Počas riešenia grantových úloh v rámci projektov VEGA MŠSR (od r. 2004) 
v spolupráci s LF UPJŠ v Košiciach naše výsledky z hodnotení stravovacích zvyklostí 
detí , adolescentov, ale i vysokoškolákov upozorňujú a hľadajú riešenia dôsledkov ne-
zdravých trendov v ich výžive. 

Na základe neuspokojivých výsledkov opakovane naše pracovisko Oddelenie 
hygieny Ústavu verejného zdravotníctva J LF UK v Martine prešetruje spomenuté ohro-
zené populačné skupiny, sleduje vývoj a nepriaznivé zmeny v stravovacích návykoch 
najmä skupiny mladších adolescentov, žiakov 9. tried a vyhodnocuje účinnosť nutrič-
ných intervencií.      

Dnešný príspevok (práca) opätovne mapuje a analyzuje stravovacie návyky mla-
dých adolescentov – žiakov 9. tried a porovnáva výsledky z r. 2005 s r. 2010. 

Materiál a metódy
Hodnotený súbor mladých adolescentov predstavovali žiaci 9. tried vybranej ZŠ 

v Martine. V r. 2005 súbor n=59 dievčat a n=41 chlapcov vo veku 15 rokov; v r. 2010 
spolu 100 žiakov (15 ročných) z toho n=55 dievčat a n=45 chlapcov.  

Z metód sledovania spotreby jedál sme použili metódu zameranú na frekven-
ciu konzumácie vybraných potravín – šiestich základných potravinových skupín (food 
frequency), ktorá vyjadruje dlhodobý charakter stravy. Formou anonymného dotazníka 
sme sa pýtali žiakov na obvyklý výskyt „frekvenciu“ šiestich základných potravinových 
skupín počas dňa v ich strave, ktoré odpovedajú odporúčaniam zdravej výživy. Stravo-
vací režim: počet hlavných jedál počas dňa a spôsob stravovania (doma, v školskej je-
dálni) tvoril druhú časť otázok v dotazníku. Výsledky sme zhodnotili použitím popisnej 
štatistiky. 

Výsledky a diskusia
Frekvenciu porcií základných potravinových skupín v strave žiakov obvykle sa 

vyskytujúcich počas dňa sme vyhodnotili za pomoci modifi kovanej potravinovej py-
ramídy. V tab. 1 a 2 sme zaznamenali preferencie potravinových skupín (počet porcií/
deň) u žiakov 9. tried v r. 2005 a v tab. 3 a 4 výskyt základných potravín v strave žiakov 
9. tried (dievčat i chlapcov) v r. 2010. 
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Tab. 1: Výskyt obilnín, mlieka a ml. výrobkov v strave  žiakov 9. tried (r. 2005)

Potravinová skupina Počet porcií/deň % chlapcov (n=41) % dievčat (n=59)

OBILNINY
(chlieb - krajec, rožok – 60g; cestoviny, ryža 

a strukoviny – po 125g)
(min. ODP- 4 porcie)

≥ 4
3
2

51,2
48,8

0

5,1
86,4
8,5

MLIEKO (250ml),
SYRY (50g) A MLIEČNE VÝROBKY 

(150g)
(min. ODP- 3 porcie)

≥ 4
3
2
1

4,9
73,2
19,5
2,4

0
67,8
16,9
15,3

Tab. 2: Výskyt ovocia, zeleniny, mäsa, tukov a sladkostí v strave žiakov 9. tried (r. 2005)
Potravinová skupina Počet porcií/deň % chlapcov (n=41) % dievčat (n=59)

OVOCIE (100g, 250ml džús)
(min. ODP-2 porcie)

2
1

48,8
51,2

59,3
40,7

ZELENINA (včítane zemiakov) (100g)
(min. ODP- 3 porcie)

2
1
0

7,3
85,4
7,3

16,9
69,5
13,6

MASO (50g)
A VAJCE (50g)
(min. ODP- 2 porcie)

2
1
0

61
39
0

32,2
52,5
15,3

TUKY (20g)
A SLADKÉ (50g)
(min. ODP- 2 porcie)

3
2

24,4
75,6

78
22

Tab. 3:  Výskyt obilnín, mlieka a ml. výrobkov v strave  žiakov 9. tried (r. 2010)
Potravinová skupina Počet porcií/deň % chlapcov (n=45) % dievčat (n= 55)

OBILNINY
(chlieb - krajec, rožok – 60g; cestoviny, ryža 
a strukoviny – po 125g)
(min. ODP- 4 porcie)

≥ 5
4
3
2

28,9
33,3
31,1
6,7

 0
29,1
30,9
40

MLIEKO (250ml),
SYRY (50g) A MLIEČNE VÝROBKY 
(150g)
(min. ODP- 3 porcie)

≥4
3
2
1

20
22,2
42,2
15,6

0
25,4
45,5
29,1
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Tab. 4:  Výskyt ovocia, zeleniny, mäsa, tukov a sladkostí v strave žiakov 9. tried (r. 2010)
Potravinová skupina Počet porcií/deň % chlapcov (n=45 ) % dievčat (n=55)

OVOCIE (100g, 250ml džús)
(min. ODP-2 porcie)

4
3
2
1

11,1
20

53,3
15,6

18,2
16,4
40

25,4

ZELENINA (včítane zemiakov) (100g)
(min. ODP- 3 porcie)

2
1
0

20
60
20

40
49,1
10,9

MASO (50g)
A VAJCE (50g)
(min. ODP- 2 porcie)

3
2
1

31,1
42,2
26,7

21,8
30,9
47,3

TUKY (20g)
A SLADKÉ (50g)
(min. ODP- 2 porcie)

3
2
1

40
51,1
8,9

9,1
60

30,9

Na obr. 1 sme porovnali najčastejší výskyt (frekvenciu) základných potravinových 
skupín v porciách / deň,  ktoré v strave preferovali žiačky 9. tried v rokoch 2005 a 2010.

Vyhodnotili sme % dievčat, ktoré denne konzumovali u obilnín minimálne 
3 porcie. V r. 2005 - 3 porcie obilnín konzumovalo 86,4 % dievčat, ale  v r. 2010 iba 30,9 
% žiačok. Taktiež sa znížila konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov: v r. 2005 – mi-
nimálne 3 porcie malo 67,8 % a v r. 2010 – iba 2 porcie obvykle konzumovalo  45,5 % 
dievčat. U ovocia nebol rozdiel v minimálnom počte porcií medzi hodnotenými rokmi: 2 
porcie sme zaznamenali u 59,3 % žiačok (r. 2005) a v r. 2010 u 40 % dievčat. Konzumá-
cia zeleniny (v 1 porcii) sa v r. 2010 (49,1 %) oproti r. 2005 (69,5 %)  u dievčat znížila. 
Odporúčané minimálne 3 porcie/deň zeleniny (300g/deň) včítane zemiakov sme u die-
včat nezaznamenali.  Sladkosti jedli dievčatá v 3 porciách častejšie v r. 2005 (78 %), 
v r. 2010 60 % dievčat konzumovalo 2 porcie (2x 50g). 

Obr. 1: Frekvencia zákl. potravín/deň v strave starších žiačok 9. tried (r. 2005 vs. 2010) 
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Stravovací režim žiakov 9. tried (dievčat i chlapcov), konzumáciu 3 hlavných 
jedál počas dňa (raňajky, obed, večeru) sme zaznamenali v tab.5 a porovnanie rokov 
2005 vs. 2010 znázornili grafi cky na obr. 2 a 3. 

Tab. 5:  Stravovací  režim žiakov 9. tried – porovnanie rokov 2010 vs. 2005 
Dievčatá (žiačky 9. tried)

(%)
Chlapci (žiaci 9. tried)

(%)

rok 2010 2005 2010 2005
počet (n=55) (n=59) (n=45) (n=41)
Raňajky 72,7 84,7 88,9 95,1
Obed v škole 45,4 16,9 75,6 51,2
Obed - olovrant 29,1 67,8 24,4 48,8
Neobeduje 25,5 15,3 0 0
Večera 61,8 86,4 100 100
Celkový počet
jedál / deň

3 – 4x
80%

3 – 4x
84,7%

4 – 5x
76,7%

4 – 5x
92.7%

Na obr. 2 sme vyhodnotili stravovací režim žiakov (chlapcov) 9. tried. 
Nezaznamenali sme výrazný pokles raňajkujúcich chlapcov (95,1 % v r.2005; 

88,9 % v r.2010). Pozitívne sme hodnotili nárast chlapcov, ktorí obedujú v škole z 51,2 
% (r. 2005) na 75,6 % (r. 2010) a znižujúce sa % chlapcov, ktorí obedujú doma v čase 
olovrantu z 48,8 % (r. 2005) na 24,4 % (r. 2010). Večeru malo 100 % žiakov v obidvoch 
sledovaných rokoch.

Obr. 2:  Stravovací režim žiakov 9. tried – porovnanie rokov 2005 a 2010 
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Obr. 3:  Stravovací režim žiačok 9. tried – porovnanie rokov 2005 a 2010 

Obdobne sme na obr. 3 vyhodnotili stravovací režim aj u dievčat. I keď raňajky 
sú najdôležitejšie jedlo dňa, počet raňajkujúcich dievčat sa znížil z 84,7 % v r.2005 na 
72,7 % v r.2010. Pozitívny bol nárast % dievčat obedujúcich v škole (zo 16,9 % v r.2005 
na 45,4 % v r.2010) a znížil sa počet dievčat, ktoré konzumujú obed v čase olovrantu 
z 67,8 % v r.2005 na 29,1 % v r. 2010. Naproti tomu bol v r. 2010 negatívny nárast % 
dievčat, ktoré vôbec neobedujú (25,5 % v r.2010 oproti 15,3 % v r. 2005).

Záver
Podľa odporúčaní WHO výskyt základných potravinových skupín (obilnín, ze-

leniny, ovocia, mlieka a mliečnych výrobkov, mäsa a vajec, priamych tukov a slad-
kostí) v strave počas dňa, zobrazených v modifi kovanej potravinovej pyramíde zdra-
vej výživy pre vyšetrovanú skupinu žiakov 9. tried - skupinu mladších adolescentov,  
predstavuje vzor zdravej výživy. V našich opakovaných vyšetreniach u skupiny žiakov 
9. tried v r. 2010 sa stravovacie návyky a preferencie základných potravinových skupín  
neustále menia a majú tendenciu vychyľovať sa od odporúčaní. Zaznamenali sme nižšiu 
frekvenciu jedál (počet porcií) zo skupiny obilnín a mäsa, ale i nižšiu konzumáciu nutri-
čne významného mlieka a mliečnych výrobkov a zeleniny počas dňa u oboch pohlaví.

Opakovaným hodnotením stravovacieho režimu mladších adolescentov (žiakov 
9. tried) v r. 2010 a porovnaním s r. 2005 sme zaznamenali zvyšujúci sa počet obedu-
júcich stravníkov v jedálňach ZŠ, ale aj neustály pokles raňajkujúcich žiakov oboch 
pohlaví. Namiesto raňajok využívajú školský bufet na nákup čipsov, sladkostí a sla-
dených vôd. Sortiment tovaru v bufetoch pritom nezodpovedá požiadavkám zdravej 
výživy školákov.

Na základe opakovane zistených skutočností odporúčame v strave mladých ado-
lescentov (žiakov 9. tried) zvýšiť príjem najmä mlieka a mliečnych výrobkov, zeleni-
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ny, ale aj obilnín a konzumáciu mäsa neznižovať. Prísnejšie kontrolovať a legislatívne 
ošetriť predaj nezdravých požívatín v školských bufetoch. Zvýšiť propagáciu obedov 
v školských jedálňach, nepresúvať obed do olovrantu, prípadne do večere. V prevencii 
obezity a chronických neinfekčných ochorení sa zamerať najmä na edukáciu o zdravej 
výžive nielen v radoch žiakov, ale aj rodičov!  
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ONGOING UNHEALTHY TRENDS IN EATING OF OLDER 
PUPILS

Abstract: In the project “Healthy school” doing their nutritional intervention the 
authors of the article found some “old/new” facts in the nutritional status of 15-year-old 
pupils. By repeated nutritional evaluation of elderly pupils in 2010 there were observed 
unfavorable trends in their nutrition in comparison with 2005. Number of boarders was 
lessened in school canteens; pupils have their dinner at home because of convenience 
or economic reasons. In the 2010 there is the alarming evidence that 25 % of school-
girls in the evaluated group have no dinner and that the other girls have their dinner 
in the afternoon or in the evening. In the evaluated group 88.9 % of school -boys and 
72.7 % school-girls have some breakfast. However, almost half of the school-girls re-
fused both snack and brunch. Number of basic meals per day was decreased: the school 
-boys has 4-5 the basic meals per day;  the pupils-girls have 3-4 small meals per day. The 
school-boys in the studied group do behave more couscous though. The elderly school 
-girls has a worse behavior, which probably results from their adolescence. The stated 
facts urge the need to continue in nutritional intervention in this population group. There 
is need to rely on results from last years, the 5-year interval of the repeated evaluations 
of nutritional behavior of elderly pupils illustrated changes in nutritional behavior of pu-
pils. A collaboration of experts from different regions may confi rm or deny the fi nding 
of authors of the article. 

Key words: elderly pupils, nutritional status, nutritional behavior, unhealthy 
trends   
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví

„NEVIDITEĽNÉ“ FAKTORY
ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

Jana CHMUROVÁ, Ľubomír HELD

Abstrakt: Cieľom príspevku je zistiť postoje mladších žiakov základnej školy 
k školskému stravovaniu. Výskumy, ktoré sa venovali tomuto aktuálnemu problému, vy-
užívali kvantitatívne metódy, predovšetkým dotazník. Výskumník do dotazníka začlení 
faktory, ktoré pravdepodobne ovplyvňujú postoj ku školskej jedálni. Navrhnuté otázky 
u respondenta vyvolajú odpoveď, čím sa nepodarí zistiť iné dôvody, ako sú už dlhodobo 
známe. Rozhodli sme sa preto využiť kvalitatívnu metódu, ktorá slúžila na zber dát. Zoz-
bierané dáta vyhodnocujeme metódou zakotvenej teórie. Pomocou kvalitatívnej metódy 
sme získali o jave detailné informácie, ktoré by sa kvantitatívnymi metódami obtiažne 
podchycovali. Na základe nami získaných výsledkov sa pokúšame o výklad modelu ,,fun-
govania“ školského stravovania pre každú vekom profi lovanú skupinu. 

Kľúčové slová: žiaci, školské stravovanie, vplyv, fókusové skupiny, zakotvená 
teória 

Úvod
Deti trávia čím ďalej tým viac času v škole a rodičia sú počas dňa spravidla

v práci, čím nie je spoločný obed pre rodinu možný. Preto je veľmi dôležité, aby deti 
navštevovali školskú jedáleň, kde majú zabezpečenú plnohodnotnú stravu. Dnešná situ-
ácia stravovania detí v škole je však nepriaznivá. Školské obedy navštevuje len polovica 
všetkých detí a z tej polovice väčšina stravníkov školský obed aj tak nezjedený odnesie. 
Pritom školské stravovanie je v súlade s racionálnou výživou. 

Školské stravovanie by sme mohli označiť za najlepšiu alternatívu racionálne-
ho stravovania detí. Naši školáci však túto formu stravy nie príliš obľubujú. Odborní-
ci, nutricionisti pripisujú tento problém tomu, že deti jedlo pravdepodobne nepoznajú 
z domu. Realizovali sa rôzne štúdie, ktoré hľadali dôvody brániace sa žiakom stravo-
vať sa v školskej jedálni. Štúdie týkajúce sa tohto problému využívajú kvantitatívne 
metódy. V rokoch 2000 až 2004 bola na Karlovej Univerzite v Prahe – Pedagogickej 
fakulte - realizovaná výskumná sonda, ktorej zámerom bolo získať určitý obraz o ori-
entácii dospievajúcich v oblasti zdravej výživy, o ich súčasných stravovacích zvyk-
lostiach a postojoch k jedlu. Metódou k získavaniu údajov boli dotazníky (Marádová, 
2004).



182

Širokoplošný prieskum na tému ,,Postoje a názory žiakov základných škôl 
a gymnázií k vybraným otázkam životného štýlu“ sa uskutočnil v rámci celého Slo-
venska, postupne v rokoch 1997-2001. Výskumným nástrojom prieskumu boli široko 
koncipované dotazníky (Ušáková, 2002).

Výskum venovaný hodnoteniu postojov študentov stredných škôl k alternatív-
nym výživovým smerom tiež využíval dotazníky. Dotazníky boli určené pre stredo-
školskú mládež. Študenti v dotazníku označovali svoj súhlas alebo nesúhlas s daným 
výrokom (Peterková, V. – Paveleková, I. – Vámošová, T., 2009). 

Štúdia s názvom ,,Hodnotenie stravovacích návykov vybranej vzorky študentov 
základných a stredných škôl na Slovensku“ získavala potrebné zdrojové údaje pomocou 
dotazníka. Dotazník bol vypracovaný v rámci projektu zdravá výživa Štátnym peda-
gogickým ústavom v Bratislave v rokoch 2006-2007 (Peterková, V. – Paveleková, I. 
2008).

,,Stravovacie návyky žiakov základnej školy“ je ďalší výskum uskutočnený 
v Brne, ktorý využíval na zber dát tiež dotazníky. V dotazníku boli použité otvorené aj 
uzatvorené otázky (Veselá, J. – Stanková, H., 2008).

Tisíce výskumov vo svete využívali na zber dát tiež dotazníky. Zo zahraničia 
nás inšpirovali predovšetkým štúdie, ktoré zisťovali postoje k stravovaniu inými me-
tódami. 

V Slovinsku sa uskutočnil výskum na tému ,,Postoj k potravinám v slovinských 
obchodoch“. Použitou metódou bola metóda fókusových skupín (Videcnik, 2001). 
Vo východnom Baltimore sa uskutočnil prieskum využívajúci ohniskové skupiny na 
zistenie dominantných jedál u afro-amerických adolescentov (Dodson, Jennifer M.D. 
et al. 2005). Metódu ohniskových skupín využívali výskumníci pri zisťovaní faktorov, 
ktoré ovplyvňujú pitie mlieka u detí (Connors, Bednar, Klammer, 2001). Pri zisťovaní 
stravovacích návykov u detí do jedného roka sa skupinovými rozhovormi získavali 
dáta od žien z príslušných etnických skupín v Spojených štátoch (McGarvey EL, et 
al. 2007).

Metódy 
Metóda sústredených skupinových diskusií (focus groups -FG) bola pre nás 

hlavnou výskumnou metódou. Jej voľba vyplynula z našej potreby stretnúť sa s partici-
pantmi v priamej verbálnej komunikácií a tiež zúčastniť sa interakcií, ktoré sme pred-
pokladali, že vzniknú medzi nimi na základe diskusie o školskom stravovaní. Chceli 
sme získať živý a pestrý obraz o diskurze participantov, a to práve na základe analýzy 
skupinových interakcií, ktoré sú základným znakom metódy fokusových skupín.

V literatúre sa stretávame s mnohými defi níciami focus groups, pričom sú cha-
rakterizované ako organizované diskusie, (Kitzinger 1994), kolektívne aktivity (Powell 
et al 1996), spoločenské udalosti (Goss & Leinbach 1996) a interakcie (Kitzinger 1995). 
Morgan dáva prednosť inkluzívnejšiemu prístupu, fókusové skupiny defi nuje ako tech-
niku výskumu, ktorá zhromažďuje údaje prostredníctvom skupinovej interakcie vznik-
nutej v diskusii na tému určenú bádateľom. V podstate je to zameranie (ohnisko) dis-
kusie, je určené záujmom bádateľa tak, že bádateľov záujem označí ohnisko a údaje sa 
samé zhromažďujú prostredníctvom skupinovej interakcie (Morgan, 1997).
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Podľa Aniti Gibbs (1997) si výskum fókusových skupín vyžaduje organizovanú 
diskusiu s vybranými skupinami jednotlivcov, získanie informácii o ich názore, skúse-
nostiach s danou problematikou.

Skupinové interview je jednoduchá, rýchla a pohodlná cesta získavania údajov 
od viacerých ľudí simultánne. Fókusové skupiny explicitne používajú skupinové inter-
akcie ako súčasť metódy. Na odpovede otázok sa výskumník pýta sukcesívne, povzbud-
zuje k vzájomnému rozprávaniu, participanti si vymieňajú anekdotické názory. Metóda 
fókusových skupín je obzvlášť užitočná v oblasti, keď chceme nahliadnuť do ľudského 
poznania, životných skúseností, myslenia (Kitzinger, 1995).

Analýza získaných dát bola realizovaná kvalitatívnou metodológiou. Kým kvan-
titatívny výskum má predovšetkým verifi kačný charakter (testuje existujúcu teóriu), 
kvalitatívny výskum je predovšetkým konštrukčný, tzn. že z neho vyrastá nová teória 
(Gavora, 2001). Základným a najdôležitejším rozdielom je pritom fakt, že pri kvali-
tatívnom výskume navrhujeme a vytvárame hypotézy a pri kvantitatívnom výskume 
hypotézy testujeme. Kvantitatívny výskum používa deduktívnu logiku: na začiatku je 
problém opísaný v teórii, tento problém je „preložený do hypotéz“ a tie sú následne 
testované. Je teda popredu dané, čo sa bude sledovať. Oproti tomu logika kvalitatívneho 
výskumu je induktívna. Na začiatku výskumného procesu stojí široko formulovaná vý-
skumná otázka a široký zber dát. Potom výskumník pátra po pravidelnostiach v dátach, 
formuluje predbežné závery a hľadá pre ne oporu v ďalších dátach. Výstupom je novo 
formulovaná teória. 

V kvantitatívnom aj v kvalitatívnom výskume sa môžu používať rovnaké tech-
niky zberu dát (rozhovor, pozorovanie), ale spôsob ich použitia je rozdielny. Zatiaľ čo 
kvantitatívny výskum dáta a priori redukuje, kvalitatívny výskum sa ich snaží zachytiť 
v maximálnom rozsahu a spracovať ich prostredníctvom špecifi ckých analytických po-
stupov. Jadrom týchto analytických postupov je vždy kódovanie, teda operácie, pomo-
cou ktorých sú údaje rozobrané, konceptualizované a opäť zložené novými spôsobmi. 
Kódovanie je založené na tom, že sú dátové sekvencie rozobrané na jednotky a týmto 
jednotkám sú pridelené mená. S takto pomenovanými fragmentami výskumník ďalej 
pracuje.

Zároveň sme sa rozhodli nezostať na úrovni deskripcie javu, ale pokúsiť sa 
o formuláciu komplexnej teórie, teda o identifi káciu premenných a vzťahov medzi nimi 
aj o navrhnutie kauzálneho modelu javu. Vytváranie teoreticky podložených interpretá-
cií je najmodernejšou cestou pochopenia reality.

Výsledky a ich diskusia 
Časovo náročné etapy tvrdej práce nám pomohli porozumieť problému a na-

vrhnúť teóriu pre danú skupinu žiakov, ktorá vysvetľuje, prečo žiaci akceptujú alebo 
neakceptujú stravovanie v školskej jedálni. 

ZBER ÚDAJOV (MLADŠÍ ŽIACI)
Na skupinovej diskusii sa zúčastnilo 10 participantov, z toho boli štyria chlap-

ci a šesť dievčat. Počas skupinovej diskusie sa objavilo 351 individuálnych výpovedí. 
Od chlapcov sme získali 210 individuálnych sentencií a od dievčat 141. Individuálne 
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výpovede boli v rozmedzí od 7 po 107 individuálnych výpovedí. V skupine sa objavili 
dvaja dominantní rečníci. Za dominantného rečníka sme označili toho, koho osobná vý-
poveď sa prejavila viac ako 50-krát. Za tichých participantov sme označili tých, ktorých 
výpovede boli menej ako 15-krát. Išlo o troch participantov. Ostatní participanti boli 
pomerne komunikatívni. Na základe oboznámenia sa s počtom individuálnych výpove-
dí konštatujeme, že išlo o zmiešanú skupinu účastníkov. Za dôležité považujeme spo-
menúť, že  niektorí tichí participanti vniesli do skupinovej diskusie novú tému, čo bolo 
pre nás tiež podstatné. Napríklad účastníčka s najmenším počtom výpovedí priniesla do 
diskusie tému dochucovadlá, ktorá bola potom ďalej účastníkmi skupinovej diskusie 
rozvádzaná. 

Skupinová diskusia trvala 90 minút. Bola nahraná na elektronické médium mp3-
záznamník. Následne bola doslovne prepísaná a začala analýza textu. Doslovným pre-
pisom sme získali 19 strán, čo predstavovalo 907 riadkov, 9897 slov. Moderátor počas 
priebehu ohniskovej skupiny vyslovil z celkového počtu slov len 638 slov.

Analýza údajov skupiny mladších žiakov pomocou 
techník zakotvenej teórie

V procese kódovania sa objavovali vzťahy medzi hlavnými kategóriami, čím sa 
vytvorili nasledovné kategórie. 

STRACH ZO ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA
KULTÚRA STRAVOVANIA
SOCIÁLNE VZŤAHY 

Neskôr sme uvádzali pomocné kategórie do vzťahu k centrálnej kategórii podľa 
paradigmatického modelu. Proces tvorby paradigmatických modelov je spojený s uva-
žovaním a identifi kovaním príčin, dôsledkov, podmienok a interakcií, ktoré prepájajú 
jednotlivé kategórie. 

V procese selektívneho kódovania sme jednotlivé kategórie zahŕňali pod kate-
górie vyššieho rádu v záujme získať ucelený generalizovaný pohľad na problematiku 
ako podklad pre formuláciu teórie a záverov. 

Úlohou tejto fázy spracovania redukovaných empirických údajov je pokúsiť sa 
o ich usporiadanie podľa nasledovného vzoru:

príčinné podmienky, fenomén, kontext, intervenujúce podmienky, stratégie ko-
nania a interakcie, následky.

Príčinnú podmienku vedúcu k strachu zo školského stravovania predstavova-
la organizácia a riadenie stravovania, ktorá má na starosti celý chod jedálne. Interve-
nujúcou podmienkou  vytvárajúcu strach u stravníka sú medziľudské vzťahy. Kontext 
predstavuje kultúra stravovania. Jednoduchá a pomerne jednoznačná bola identifi kácia 
príčin a následkov, napr. kuchárka kričí po stravníkovi v prípade zabudnutia stravného 
lístka, čo má za následok rezistenciu navštevovať školskú jedáleň. Nižšie (tabuľka 1), 
uvádzame paradigmatický model obohatený o príklady ukotvených dát pre príslušné 
kategórie.

Ako dominantná kategória vyextrahovaná z dát získaných u mladších žiakov 
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je strach zo školského stravovania, preto tvorí centrálnu kategóriu kauzálneho modelu 
(schéma 1), ktorý vystihuje vzťahy medzi podstatnými kategóriami. 

Tabuľka 1 Paradigmatický model vysvetľujúci fungovanie hlavného javu– Strach 
zo školského stravovania (mladší žiaci)

Príčinné
podmienky Kontext Intervenujúce 

podmienky
Stratégie konania 

a interakcie
Následky

K
at

eg
ór

ie

Organizácia 
a riadenie 

stravovania

Kultúra stravovania Medziľudské 
vzťahy

Rezistencia Rezistencia 
ODPOR

U
ko

tv
en

ie
 v

 d
át

ac
h

Pr
ík

la
dy

,,sú dva rady 
/ukazuje/, 
jeden rad stojí 
a tí väčší sa 
predbiehajú“ 

,,nemali by nás 
kontrolovať, čo 
zjeme“

,,ak by nás niekto 
obsluhoval, neboli 
by rady“

,,mne hocikedy sa 
taký tanier ujde, že 
špinavý, normálne 
tam je ešte, že 
špina“

,,mali by lepšie 
umývať príbory, 
tácky a taniere“

,,a ty čo robíš 
a padne nadávka“

,,ona sa ma začne 
vypytovať, že prečo 
som to nezjedla, 
potom povie choď 
sa hentam posadiť 
a zjesť to“

,,nasilu ma donútila, 
aby som to dala do 
seba“

,,ponáhľam sa, mám 
krúžok“

,,musela to zjesť, 
nasilu, pozerala sa“

,,odnesiem to, keď 
sa nepozerá“

,,vadí mi to, 
nedojem jedlo“

,,doma to 
vyvracala“

,,nezjem to, aj 
keď ma núti“

,,nenechám si 
rozkazovať“

Schéma 1: Kauzálny model – Strach zo školského stravovania
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Model „fungovania“ školského stravovania u mladších žiakov 
Na tomto mieste chceme vykresliť obraz stravníka v školskej jedálni, ako nám to 

načrtávajú získané empirické údaje. Považujeme pritom za potrebné spomenúť pojem 
strach. Strach ako nepokoj z očakávania niečoho nepríjemného, ktorý človek pociťuje 
za určitých okolností, je obrannou súčasťou jeho psychiky. Strach je pocit znepokojenia 
z blížiaceho sa zla, negatívny cit, nepríjemná emócia, nepríjemný zážitok s neurove-
getatívnym sprievodom. Strach motivuje k vyhnutiu sa zlu alebo k úteku pred ním. 
Útek pred strachom = útek pred školskou jedálňou. Zdá sa teda, že hlavným problémom 
školského stravovania je strach zo školského stravovania, ktorý vzniká u stravníkov 
počas návštevy školskej jedálne. Strach prenasleduje stravníka na každom kroku. Už 
pri vstupe do školskej jedálne sa prejavuje u žiakov strach z odcudzenia osobných vecí. 
Ide o školy, ktoré nemajú strážené šatne. Žiaci sa o svoje osobné veci (školské aktovky, 
bundy), ktoré si musia nechať pred jedálňou, veľmi boja. Stravník sa ponáhľa, lebo sa 
bojí o svoje veci, následkom čoho nastáva rýchle jedenie. Tým dochádza k záťaži trávi-
aceho systému alebo jedlo radšej nedojedené odnesie. Ak stravníkovi príde zle, príčinu 
hľadá v jedle. Jedlo považuje za zlé a chybu pripisuje kuchárkam, ktoré jedlo uvarili. 
Príčina však nie je v jedle, pretože by muselo byť zle všetkým stravníkom, ale príčinou 
je strach. 

Pri vstupe do jedálne žiaci vidia dlhý rad vznikajúci pri výdaji stravy. Stravníci 
majú obavu, či stihnú napríklad autobus domov, či nejaký záujmový krúžok, ktorý ich 
čaká po vyučovaní. 

U žiakov sa objavuje aj strach zo starších žiakov, ktorí ich šikanujú. Šikanovanie 
sa v školskej jedálni prejavuje hlavne predbiehaním a nadávaním. Ak si žiak už odstojí 
dlhý rad a blíži sa k okienku na výdaj stravy, v napätí čaká, čo sa bude diať. 

Z výpovedí participantov konštatujeme, že vzťahy medzi kuchárkami a strav-
níkmi nie sú práve ideálne. Zlé sociálne vzťahy majú vplyv na vývoj a stav psychiky. 
U stravníka sa vytvára prostredníctvom ,,kriku“ stresová situácia, ktorá má za následok 
stiahnutie žalúdka a následné nezjedenie jedla, ktoré stravník odnesie. 

V prípade preplnenej jedálne si stravník nemá kam sadnúť. Opäť sa nám tu 
objavuje strach, ktorý stravník prežíva. S táckou v ruke, na ktorej je jedlo, je vysoká 
pravdepodobnosť, že sa obed vyleje, ak niekto do stravníka udrie. Aj v tomto prípade sa 
stravník bojí či stihne napríklad autobus alebo záujmový krúžok. Kvôli zhonu stravník 
radšej jedlo nezje alebo ho nedojedené odnesie.

V prípade, že stravníkovi jedlo nechutí a ide ho odniesť alebo sa ponáhľa, lebo 
bol zdržaný napríklad v rade, sa zase objavuje strach, ktorý vyvolá dozor, keď vracia 
stravníka naspäť dojesť jedlo. Stravník musí nasilu jedlo zjesť. Pedagogický dozor to 
s najväčšou pravdepodobnosťou myslí dobre, nevie však, že to môže mať vážne dôsled-
ky v neskoršom vývine nielen stravovacích zvykov, ale aj porúch u dospievajúceho 
alebo dospelého človeka. 

Záver
V článku sme sa venovali postojom žiakov základnej školy ku školskému stra-

vovaniu. Vzorku nášho výskumu tvorili žiaci šiesteho ročníka. Na zber dát sme použili 



187

metódu fókusových skupín. Na analýzu dát sme použili metódu zakotvenej teórie, ktorá 
nám umožnila vysvetliť skúmaný problém. Výskum sa vo svojom vývoji a vo výsled-
koch sústreďoval na zlepšenie kvality školského stravovania. V článku sme opísali hlav-
né problémy školského stravovania u mladších žiakov základnej školy. Vysvetlili sme 
zásadné dôvody, prečo sa školáci nechcú stravovať v školskej jedálni.

U žiakov 6. ročníka základnej školy je hlavným problémom školského stravova-
nia strach, ktorý vzniká v školskej jedálni predovšetkým z negatívnych medziľudských 
vzťahov.

Na základe získaných výsledkov navrhujeme pozmeniť systém školského stra-
vovania. Zmena sa týka predovšetkým riadenia a organizácie. V prvom rade by bolo 
potrebné s vyškoľovaním kuchárok nielen z hľadiska odbornej prípravy, ale predovšet-
kým z hľadiska pedagogického, psychologického. Ich verbálne vyjadrovanie by malo 
na žiakov pôsobiť príjemne a malo by navodiť chuť do jedla. Neverbálny prejav per-
sonálu nemá stravníka odradiť od konzumovania jedla. Zariadenie jedálne by sa malo 
postupne vymieňať, aby sa stravníci cítili v školskej jedálni príjemne. Vieme, že to nie 
je možné z hľadiska fi nancií, ale nejaké dotácie na zmodernizovanie školských jedální 
by pomohli. Veď od zdravej stravy ponúkanej v školských jedálňach závisí aj zdravie 
našich detí, tak prečo to nevyužiť?
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,,INVISIBLE“ FACTORS OF SCHOOL CATERING

Abstrakt: The contribution is aimed at investigation of primary school pupils’ 
attitudes toward school catering. The actual researches aimed at the mentioned topic 
usually use quantitative methods, mainly questionnaires.  The researcher usually con-
structs the questionnaire out of the factors which probably (based on hypothetical le-
vel) infl uence attitudes towards school catering. The proposed questions evoke specifi c 
reactions of respondents and the research results offer no more reasons of the attitudes 
except the already known ones. That is why we decided to use qualitative method of 
gathering research data. The data have been evaluated by grounded theory. By using 
qualitative methods we have obtained very particular information about investigated 
phenomenon. On the bases of obtained results we are trying to explain a model of school 
catering operation for the observed group of pupils.

Key words: students, school food and preparation, qualitative research, focus 
groups, grounded theory
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ADOLESCENTI V (PRO)PASTI?1

Lucie FOLTOVÁ

Abstrakt: Cílem této studie je odhalit rozdíly v pozitivních i negativních prvcích 
životní situace adolescentů s diagnostikovanými psychickými poruchami ve srovnání 
s běžnou populací. Ověřoval se tak předpoklad, že adolescenti s poruchami vykazují 
větší rizikovost v životním stylu. Výzkumný soubor tvořili 15letí adolescenti ze studie 
ELSPAC (Evropská longitudinální studie rodičovství a dětství) s psychickými porucha-
mi (N=447) a kontrolní skupina, tedy adolescenti bez diagnóz (N=2838). Z výsledků 
vyplývá, že adolescenti s poruchami opravdu častěji trpí potížemi v psychické a sociální 
oblasti. Vyskytuje se u nich ve větší míře rizikové chování. Pozitivním zjištěním naopak 
je, že i v této skupině rizikovějších jedinců lze nalézt ochranné, resilienční prvky, které 
mohou být v jejich životní situaci významným pozitivním faktorem.

Klíčová slova: adolescenti, psychické poruchy, rizikové chování, resilience

Úvod 
Životní situace adolescentů není jednoduchá. Jsou na ně kladeny vyšší nároky 

z okolí, mění se jejich tělo i psychika, hledají své místo v životě. Radikálně mění svůj 
způsob života, životní styl. Životní styl je projevem osobnosti člověka a je charakteri-
zován jako součin dobrovolného chování a životní situace (Machová, Kubátová a kol., 
2009).

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je v dnešní době právě období 
dospívání nejrizikovějším životním obdobím, dříve bylo za takové považováno časné 
dětství (sdělení ČPS, online), a dospívající tak byli defi nováni jako samostatná riziková 
populační skupina (Kabíček, 2008). 

Vývojová psychologie nahlíží na období adolescence jako na dobu dospívání, bě-
hem níž mají jedinci zvládnout mnoho změn. Souběžně s biologickým zráním (pohlavní 
dozrávání, fyzický rozvoj a růst) dochází k mnoha významným psychickým změnám 
(emoce, identita, nástup formálně abstraktního myšlení, celkový duševní rozvoj, sociál-
ní učení) a zároveň dochází k novému stupni socializace jedince. Mění se totiž společen-
ské očekávání ohledně jeho chování a výkonů, současně se proměňuje jeho role a celé 
jeho sebepojetí. Všechny tyto změny jsou vzájemně závislé. Za základní vývojové úko-
ly tohoto období jsou považovány odpoutání se ze závislosti na rodičích a navazování 
nových, významných vztahů k vrstevníkům. Tento propojený proces osamostatňování 

1 Tato studie byla podpořena grantem IGA MZ ČR č. NS 9669-3/2009.



190

se a zároveň rozšiřování sociálních vztahů je klíčovým pro správné převzetí budoucích 
společenských rolí (Langmeier, Krejčířová, 2006; Macek, 2003).

Lerner (1985, dynamický interakční model) označuje dobu adolescence, a přede-
vším časnou adolescenci, jako „vzorový případ“ v „přirozené laboratoři“ celoživotního 
vývoje. Jeho model se snaží nahlížet vývoj v souvislostech biologických, psychických, 
sociálních (i kulturních a historických) faktorů. Upozorňuje na složitost období adoles-
cence a odkazuje na fakt, že k dobrému sociálnímu fungování musí jedinec zvládnout 
změny uvnitř sebe i svého prostředí a toto zvládání (coping) je interaktivním procesem. 
Právě onen velký rozsah změn, které se nutně dějí, však může být pro některé jedince 
rizikový.

Termín „rizikovost“ se vysvětluje jako větší ohrožení psychosociálního vývoje 
oproti běžné populaci (Labáth, 2001). Za rizikovou mládež tedy považujeme dospíva-
jící jedince ohrožené větší pravděpodobností selhání v sociální či psychické oblasti. 
Rizikovost a ohrožení tudíž mohou být přítomny ve dvou rovinách. Buď je jedinec 
představuje pro společnost (delikvence, kriminalita…), nebo sám pro sebe (= sebepo-
škozující jednání – poruchy příjmu potravy, alkohol, kouření, drogy, sexuální promis-
kuita, sebevražedné jednání apod.). Uvádí se rovněž, že rizikové chování v dospívání 
je tvořeno třemi okruhy, které se často kombinují a mají z velké části společné rizikové 
i ochranné faktory (dle Kabíček, 2008; Sdělení ČPS, online). Těmito okruhy jsou toxi-
komanie (drogy, alkohol, kouření), negativní jevy v psychosociální oblasti (agresivita, 
kriminalita, delikvence, ale i sebepoškozování a sebevražedné jednání) a poruchy repro-
dukčního (sexuálního) zdraví (předčasný pohlavní život, promiskuita, nechtěná těhoten-
ství, pohlavní nemoci). 

Jedinec nerizikový, jinými slovy resilientní, naopak nemá závažné problémy 
s chováním ani učením a zvládá plnit životní úkoly odpovídající věku a kultuře i na-
vzdory vystavení nepříznivým podmínkám. Riziková mládež pak vykazuje nižší úroveň 
resilience2, případně jí zcela chybí (Šišláková, 2006).

Soubor a metody
Data v mém příspěvku vycházejí z dříve provedeného výzkumu zaměřeného na 

posouzení životní situace adolescentů s psychickými poruchami, u kterých jsem před-
pokládala větší rizikovost (Foltová, 2010).

Výzkumný soubor tvoří adolescenti sledovaní v longitudinálním projektu EL-
SPAC (Evropská longitudinální studie rodičovství a dětství)3. Z hlediska vymezení ado-
lescence spadají tito jedinci do období střední adolescence (vymezeno 14-16 let; dle 
Macek, 2003), šetření je provedeno z dat získaných v jejich 15 letech. Tito adolescenti 
byli rozděleni do dvou skupin. Do první skupiny byli zařazeni adolescenti, kterým byla 
diagnostikována psychická porucha (jedná se o „slabší“, respektive častěji se vyskytují-
cí poruchy, které nezasahují do života jedince zvlášť závažným způsobem4), eventuálně 
více těchto poruch (tzv. komorbidita). Tento výběr byl uskutečněn z dat z pediatrických 

2  Resilience je projevená schopnost odolat tlaku navzdory vystavení riziku, nepříznivým podmínkám, stresu 
(Šišláková, 2006; in: Truhlářová, Smutek, 2006).

3 Bližší informace je možno najít na: http://www.med.muni.cz/elspac 
4  Byly zařazeny následující poruchy: hyperkinetické poruchy, poruchy chování, specifi cké vývojové poruchy 
řeči a jazyka, specifi cké vývojové poruchy školních dovedností, poruchy příjmu potravy, poruchy nálady.
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dotazníků sebraných v rámci studie. Celkový počet výzkumného souboru adolescentů 
s psychickými poruchami je N = 447.

K této skupině byla ke statistickému porovnávání vytvořena skupina „kontrast-
ní“, neboli soubor adolescentů bez diagnózy psychické poruchy (toto kritérium bylo 
splněno od narození do 15 let jejich věku). Celkový počet adolescentů bez diagnóz 
(kontrolní soubor) je N = 2838.

Pro tuto práci byly použity dotazníky, které vyplňovali adolescenti o sobě v 15 
letech věku, a dotazníky které vyplnili jejich matky a pediatři v tomtéž období o sle-
dovaném adolescentovi. Pokud není uvedeno jinak, data se vztahují k období 11-15 let 
věku. Bylo provedeno primární ošetření dat a klasická frekvenční analýza dat. Dále 
byla data testována pomocí parametrických testů v programu SPSS. Pokud byla při 
zpracovávání dat porušena některá z podmínek pro parametrický test, byl použit test 
neparametrický (např. Mann-Whitney U-test). Byly tak testovány nulové hypotézy, tedy 
hypotézy o shodě rozložení ve sledovaných skupinách, případně o shodě středních hod-
not tam, kde to vyžaduje povaha dat.

Výsledky
Výsledkovou část rozdělím na rizikové a ochranné faktory životní situace ado-

lescentů. V rámci předcházejícího výzkumu (Foltová, 2010), ze kterého jsou data čerpá-
na, bylo hodnoceno velké množství indikátorů, z nichž nyní vybíráme jen ty relevantní 
a výsledkově zajímavé pro cíl příspěvku.

Rizikové faktory
Nejprve byl hodnocen výskyt vybraných projevů rizikového chování sledova-

ných adolescentů, které uvádíme v tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1 Rizikové chování adolescentů
Chování Adolescenti s dg. Adolescenti bez dg.
Výbuchy vzteku    58,2 % * 49,6 %
Hádky s vrstevníky 51,6 % 46,9 %
Lhaní a podvody 29,9 % 26,7 %
Rvačky s vrstevníky 13,6 % 16,4 %
Záškoláctví  9,3 %  9,6 %
Krádeže  7,7 %  5,1 %

* p < 0,05

Z dat získaných od sledovaných adolescentů vyplývá, že výbuchy vzteku spo-
jené s neovládnutím sebe sama u sebe pozoruje 58,2 % adolescentů s poruchami oproti 
49,6 % adolescentů bez diagnóz. Tento rozdíl je statisticky významný, a to na hladině 
významnosti p < 0,05. Lze říci, že adolescenti s poruchami se 1,4krát častěji neovlád-
nou než adolescenti kontrolní skupiny (OR = 1,412; interval OR = /1,030; 1,935/; p < 
0,05).

Z ostatních dat plyne, že se adolescenti s poruchami o něco častěji se svými vrs-
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tevníky hádají, naopak se ale méně účastní rvaček. Dále lze u nich najít nepatrně vyšší 
výskyt krádeží a lhaní. Rozdíly však nejsou statisticky významné. Záškoláctví se v obou 
skupinách vyskytuje shodně, pod hranicí 10 %.

Dále jsem z hlediska rizikovosti zjišťovala, jaké mají sledovaní adolescenti typy 
kamarádů. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce č. 2.

Tabulka č. 2 „rizikoví“ kamarádi adolescentů
Adolescenti s dg. Adolescenti bez dg.

Abstinenti 68,8 % 71,2 %
Často se opíjející 34,5 % 31,5 %
Kuřáci 71,2 % 70,5 %
Užívající drogy    32,2 % * 24,3 %

* p < 0,05

Abstinenti mezi kamarády samozřejmě nepředstavují riziko. Nicméně z uvede-
ného vyplývá, že téměř třetina adolescentů mezi svými kamarády žádného abstinenta 
nemá (připomeňme si, že se jedná o 15leté adolescenty). Naopak často se opíjející ka-
marády má rovněž třetina sledovaných adolescentů. Přes dvě třetiny adolescentů má 
mezi svými kamarády kuřáky a to v obou porovnávaných skupinách. 

Osoby užívající drogy má mezi svými kamarády třetina adolescentů s poruchami 
oproti čtvrtině adolescentů bez diagnóz. Tento rozdíl je statisticky významný, a to na 
hladině významnosti p < 0,05. Adolescenti s psychickými poruchami tedy mají 1,48krát 
častěji kamarády, kteří užívají i jiné drogy než alkohol a cigarety (OR = 1,480; interval 
OR = /1,047; 2,091/; p < 0,05). 

Byla rovněž zjišťována věková přiměřenost kamarádů sledovaných adolescentů 
hodnocená z výpovědí o tom, v jaké skupině osob se sledovaní adolescenti cítí nejlépe. 
Data ilustruje následující graf č. 1.

Graf č. 1 Věková přiměřenost kamarádů (počet adolescentů v %)

Z grafu patrné výrazné rozdíly jsou významné i statisticky, a to na hladině 
p < 0,05. Společnost mladších osob uspokojuje 2,5 % (3,0 %) adolescentů, stejně 
starých vrstevníků 62,6 % (74,1 %), starších osob 31,9 % (20,8 %) a dospělých osob 
3,1 % (2,2 %).

Adolescenti s psychickými poruchami tak vyhledávají společnost stejně starých 
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vrstevníků 0,84krát méně než adolescenti bez diagnóz (interpretace dle relativního rizi-
ka: RR = 62,6/74,1 = 0,844; p < 0,05) a naopak se cítí nejlépe se staršími osobami než 
jsou oni sami 1,5krát častěji než adolescenti kontrolní skupiny (interpretace dle relativ-
ního rizika: RR = 31,9/20,8 = 1,534; p < 0,05).

Výsledky dále potvrzují i ohrožení v sexuálních aspektech, neboť sledovaní ado-
lescenti s psychickými poruchami signifi kantně častěji zahajují dříve pohlavní život. 
15,6 % adolescentů s poruchami a 10,0 % adolescentů bez diagnóz uvedlo, že již mělo 
pohlavní styk (připomeňme si opět, že se jedná o data do 15 let věku5). Tento rozdíl je 
statisticky významný, a to na hladině významnosti p < 0,05. Dá se říci, že adolescenti 
s poruchami mají 1,67krát častěji pohlavní styk než adolescenti kontrolní skupiny (OR 
= 1,665; interval OR = /1,062; 2,608/; p < 0,05). 

Signifi kantně častěji rovněž tato sledovaná skupina uvádí problémy v part-
nerském vztahu. Tyto problémy udávají 1,53krát častěji než adolescenti bez diagnóz 
(42,4 % oproti 32,4 %), a to na hladině významnosti p < 0,01 (OR = 1,533; interval OR 
= /1,115; 2,106/, p < 0,01).

Adolescenti dále referovali o neshodách s rodiči. Ze sledovaných důvodů zde 
zmíním pouze dva, které jsou dle mého názoru poměrně závažné, a to z hlediska refero-
vaného období (data se totiž vztahují k období 11 – 15 let věku respondentů).

Tabulka č. 3 Neshody adolescentů s rodiči

Důvod
Adolescenti s dg. Adolescenti bez dg.

Často Někdy Nikdy Často Někdy Nikdy
Kouření cigaret 9,4 % 37,5 % 53,1 % 8,8 % 45,6 % 45,6 %
Pití alkoholu   5,0 % * 43,3 % 51,7 % 1,5 % 32,2 % 66,4 %

* p < 0,05

Z tabulky je patrné, že v podstatě polovina sledovaných patnáctiletých adoles-
centů se někdy se svými rodiči hádá kvůli kouření cigaret (46,9 % a 54,4 % v nepro-
spěch adolescentů bez diagnóz, rozdíl ovšem není statisticky významný). Co se týče 
pití alkoholu, vykazuje hádky opět téměř polovina sledovaného souboru adolescentů 
s poruchami (48,3 %) oproti třetině adolescentů bez diagnóz (33,7 %). Tento rozdíl je 
významný i statisticky. Adolescenti s diagnostikovanými psychickými poruchami mají 
1,85krát častěji spory týkající se jejich konzumace alkoholu než adolescenti bez dia-
gnóz, na hladině významnosti p < 0,05 (OR = 1,847; interval OR = /1,061; 3,213/; p < 
0,05).

Ochranné faktory
U sledované skupiny však lze nalézt i ochranné, resilienční prvky, na které se 

nyní zaměříme. Tyto prvky je nutno rozvíjet a dále rozšiřovat.
Zjišťovala jsem počet blízkých kamarádů sledovaných adolescentů. Obávala 

jsem se, že adolescenti s psychickými poruchami budou více izolováni, jelikož mívají 
potíže s navazováním či udržováním blízkých vztahů. Má zjištění však byla nakonec po-
5  První pohlavní styk měli tito adolescenti: před dvanáctým rokem 3,8 % (2,9 %); ve 13 letech 0 % (9,6 %); 

ve 14 letech 96,2 % (87,5 %). Tyto rozdíly nejsou statisticky významné.
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zitivní. Adolescenti s  poruchami udávají průměrně 7,45 přátel, adolescenti bez diagnóz 
7,87. Rozdíl není statisticky významný, lze tedy říct, že adolescenti v obou skupinách 
mají stejný počet blízkých kamarádů.

Další pozitiva lze najít ve vnímané sociální opoře poskytované sledovaným ado-
lescentům. Opět výsledky vyvrátily předpoklad snížené opory u adolescentů s porucha-
mi. Pomocí Dotazníku sociální opory u dětí a dospívajících6 bylo hodnoceno jednak cel-
kové skóre četnosti (frekvence), dále celkové skóre vnímané důležitosti sociální opory 
a v dalších krocích jednotlivé zdroje poskytované opory. 

Celkové skóre četnosti poskytnuté sociální opory je průměrně 231,3 bodů
u adolescentů s poruchami a 232,2 bodů u adolescentů bez diagnóz. Celkové skóre 
vnímané důležitosti sociální opory je průměrně 123,1 bodů u adolescentů s poru-
chami a 126,7 bodů u adolescentů bez diagnóz. Z posouzení jednotlivých zdrojů 
opory vyplývá, že nejvíce (nejčastěji) sociální oporu získávají adolescenti od svých 
kamarádů/kamarádek (tu dostávají adolescenti s poruchami dokonce o něco častěji 
než adolescenti bez diagnóz – průměrný počet bodů je 55 oproti 54), ihned za nimi 
je opora poskytovaná rodiči (50 oproti 51 bodům). Taktéž velmi vysoká opora je 
projevována spolužáky adolescentů (49 oproti 48 bodům) i učiteli (43 oproti 45). 
Vnímaná důležitost této opory víceméně kopíruje její frekvenci. Žádný rozdíl mezi 
sledovanými skupinami nebyl shledán statisticky významným. Myslím však, že je na 
místě zamyslet se nad drobným rozdílem: zdá se, že adolescenti s poruchami vnímají 
nepatrně vyšší oporu poskytovanou svými vrstevníky, kamarády a spolužáky než 
dospělými osobami, rodiči a učiteli. Nezasloužila by si ale zrovna tato skupina em-
patičtější přístup právě od nás dospělých?

Abych však rodičům nekřivdila, musím nyní uvést další nepotvrzený předpo-
klad - o tom, že rodiče adolescentů s ADHD a komorbiditou signifi kantně častěji věnují 
jen malý zájem aktivitám adolescentů (Hurtig a kol., 2007; výzkum zaměřen na rodin-
né prostředí adolescentů s ADHD). O přehledu nad činnostmi během dne sledovaných 
adolescentů referovaly matky. Když je adolescent doma, má tento přehled po celý den 
31,9 % (36,1 %), po většinu dne nebo jeho část 67 % (63 %) a skoro vůbec pouze 1,1 % 
(0,9 %) matek adolescentů s psychickými poruchami (bez diagnózy). Pokud adolescent 
doma není, ví o jeho aktivitách po celý den 9,6 % (15,2 %), po většinu dne nebo jeho 
část 85,1 % (80 %) a skoro vůbec 5,3 % (4,8 %) matek adolescentů s diagnózou (kont-
rolní skupiny). Rozdíly nejsou statisticky významné. 

Adolescenti dále vyjadřovali svoji spokojenost s povídáním si s rodiči. S povídá-
ním si s matkou je spokojeno 91,8 % adolescentů s poruchami a 94,2 % adolescentů bez 
diagnóz. S povídáním s otcem je spokojeno 84,0 % adolescentů s diagnózou a 83,5 % 
adolescentů kontrolní skupiny. Rozdíly nejsou statisticky významné. Je zřejmé, že otco-
vé by měli věnovat svým potomkům více času, i přesto je podle mého názoru hodnocení 
spokojenosti poměrně vysoké a považuji to za příznivou zprávu. 

 
6  Dotazník sociální opory u dětí a dospívajících (CASSS - Child and Adolescent Social Support Scale autorů 

Malecki, Demaray, Eliott, 2000; přeložen a upraven - Mareš, Ježek, 2005; zařazen do studie ELSPAC). 
Obsahuje 60 položek, rozdělených do pěti subškál (= zdroje opory, tj. rodiče, učitel, spolužáci, kamarádi, 
lidé ve škole). Jednotlivé položky obsahují tvrzení i z hlediska typů sociální opory (emoční, instrumentální, 
informační, opora posouzením). Posuzuje se navíc zvlášť četnost výskytu opory na šestibodové stupnici
a důležitost/významnost opory na stupnici tříbodové. Reliabilita škály – Cronbachovo alfa = 0,95.
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Diskuze
Dle Macka (2003) se v poslední době obraz období adolescence změnil. Uvádí, 

že adolescenti již většinou nepociťují své dospívání jako období plné krizí a konfl iktů. 
Tato myšlenka je v souladu se zjištěním, že v souboru nemá téměř nikdy s rodiči spory 
šestina respondentů, stejný počet se hádá s rodiči často a dvě třetiny souboru má nesho-
dy s rodiči jen ojediněle (Foltová, 2010). Jako závažné ovšem spatřuji hádky ohledně 
konzumace alkoholu sledovanými adolescenty. Vzhledem k tomu, že se jedná o patnác-
tileté adolescenty (a v dotaznících tak odpovídají za předchozí čtyřleté období, tj. 11-15 
let), připadá mi jako alarmující údaj, že se týká téměř poloviny adolescentů s psychic-
kými poruchami a třetiny adolescentů bez diagnóz. Zde spatřuji nutnost doporučit větší 
důraz na preventivní působení na adolescenty (stejně jako v souvislosti s kouřením).

Z teoretických úvah na základě konceptu resilience vyplynulo, že adolescenti 
s psychickými poruchami obecně mohou mít resilienci sníženou. Navíc je období ado-
lescence citlivé na rozvoj rizikového a problémového chování (dle Šišláková, 2005). Vý-
sledky této práce zčásti tento předpoklad potvrzují: u sledované skupiny bylo prokázáno 
snížené sebeovládání, a především pak lze sledovat ohrožení v sexuálních aspektech 
– dřívější zahájení pohlavního života; navíc je nutno přihlédnout k určité rizikovosti u 
blízkých kamarádů – alkohol, kouření, drogy. Vrstevníci totiž znamenají pro mládež dů-
ležitý prvek jejich života. Mezi nimi totiž adolescenti hledají referenční skupiny, v rám-
ci nichž formují svoji identitu (Šišláková, 2006; též podobně např. Langmeier, 2006; 
Lerner, 1985; Macek, 2003). Z výsledků práce dále vyplynulo, že sledovaná skupina 
adolescentů s psychickými poruchami signifi kantně častěji vyhledává společnost star-
ších vrstevníků. Nelze samozřejmě jednoznačně tvrdit, že starší kamarádi pro jedince 
představují zvýšené riziko. Je možné, že vyspělejší jedinci naopak mohou mít pozitivní 
vliv a působit tak spíše jako ochranný faktor. Nicméně dá se rovněž předpokládat, že 
mladší jedince mezi sebe vezmou spíše problémovější skupiny osob a je nutno mít tuto 
skutečnost na zřeteli.

Výsledky v této práci naopak nepotvrdily předpoklad o zeslabené podpoře po-
skytované adolescentům s psychickými poruchami z jejich sociálního prostředí (úvahy 
nad konceptem zvládání životních úkolů, jak je formulovala Bartlettová, 1970; dále roz-
pracoval Šrajer a Musil, 2008, rovněž např. Lernerův model, 1985). Langmeier (2006) 
zmiňuje, že pro správné převzetí budoucích společenských rolí je klíčový propojený 
proces osamostatňování a zároveň rozšiřování sociálních vztahů. Snopek, Hublová 
(2008, s. 507) uvádějí, že „sociální vztahy v adolescenci jsou důležitým zdrojem vytvá-
ření vlastního sebeobrazu, sebehodnocení nebo sebeuplatnění.“ Může se zdát, že jsou 
adolescenti s psychickými poruchami poměrně dobře integrováni.

Co se týče vnímané sociální opory, výsledky práce jsou v souladu s výzkumem 
Snopka a Hublové (2008), kteří rovněž uvádějí nejvyšší skóry u kamarádů/kamarádek, 
následované rodiči a spolužáky, což dle autorů koresponduje i s předchozími studiemi. 
Z výsledků dále vyplynula poměrně vysoká vnímaná opora poskytovaná od učitelů. 
Tento fakt můžeme považovat za pozitivní, v souladu s vyjádřením Šišlákové (2006), že 
podporující učitelé jsou resilienčním (protektivním) prvkem spadajícím do mezosysté-
mu adolescenta, stejně jako dobré vazby mezi spolužáky, které byly rovněž v této práci 
potvrzeny.
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U rodinných příslušníků jedinců s psychickými poruchami se mohou často obje-
vit negativní reakce, kromě jiných neustálý dohled, ignorace a zvýšená kritičnost (Prob-
stová, 2005). Neustálý dohled výsledky této práce nepotvrdily, přehled o činnostech 
adolescentů je podobný v obou sledovaných skupinách. 

Závěr
Hodnocení situace probíhalo na samém počátku adolescence, kdy ještě mohou 

hrát větší roli rodiče (o kterých se dá předpokládat, že mají vyšší zájem o své děti než 
naprosto „běžná“ populace vzhledem k jejich nezištné participaci na longitudinálním 
projektu). Jak bylo uvedeno, adolescenti s psychickými poruchami jako posuzovaná 
skupina nevykázali příliš mnoho rozdílů ve vybraných prvcích životního stylu ve srov-
nání s běžnými adolescenty. I na tomto zjištění je možné stavět případné intervence. 
Vyplynula potřeba věnovat se ve zvýšené míře psychosociálním otázkám života ado-
lescentů, rozšířit preventivní snahy především v oblasti kouření, požívání alkoholu
a sexuálních otázkách a zvyšovat resilienci adolescentních jedinců.
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ADOLESCENTS IN TROUBLES?

Abstract: The aim of the study is to show the differences between positive and 
also negative components of life situations of adolescents suffering from mental disor-
ders in comparison with common population. It was based on assumption that adoles-
cents with disorders demonstrate a more signifi cant risk in their life style. The studied 
sample is represented by 15 year-old adolescents who participate in the project ELSPAC 
(European Longitudinal Study of Parenthood and Childhood) with mental disorders 
(N=447) and a control group, adolescents without diagnosis (N=2838). Based on the 
results we came to the conclusion that these adolescents really suffer from diffi culties 
in psychological and social area more often. A risk behaviour occurs in them at a more 
signifi cant rate. On the contrary a positive fi nding is that also in this risk group it is 
possible to fi nd protective, resilient components which can be an important strength in 
their life situation. 

Key words: adolescents, mental disorders, risk behaviour, resilience
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PROSOCIÁLNE SPRÁVANIE ADOLESCENTOV 
V ŠKOLSKOM I MIMOŠKOLSKOM 

PROSTREDÍ 

Michaela LUKAČIKOVÁ

Abstrakt: V príspevku sú prezentované výsledky výskumného šetrenia, ktoré-
ho cieľom bolo zistiť, či generácia teenagerov javí záujem o prosociálne správanie 
v súvislosti s pomocou v školskom prostredí i mimo neho. Súčasne podávame aj 
výsledky pomoci stredoškolákov pomôcť druhému v súvislosti s rodinným rozpolože-
ním, časovou tiesňou, atraktivitou a bezdomovstvom a fi nančnou pomocou známemu 
a neznámemu človeku. 

Kľúčové slová: prosociálne správanie, altruizmus, pomáhajúce správanie, ado-
lescent, pomoc 

Psychológovia, sociológovia a výskumné tímy sa začali zaoberať otázkou pro-
sociálneho správania, pomoci druhému v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. 
Podnetom sa stala vražda Kitty Genevesovej, ktorú brutálnym spôsobom zavraždili 
pred jej vlastným domom, pričom činu sa prizeralo 38 susedov bez čo i len zdvih-
nutia telefónu a privolania pomoci. Tento hanebný skutok sa stal štartujúcim bodom 
mnohých výskumov, nakoľko je človek ochotný pomôcť aj v bežných každodenných 
situáciách. 

Hlavným prínosom nášho príspevku je zistiť stav ochoty mladých ľudí (stre-
doškolákov) pomôcť v rôznych situáciách. Je všeobecne známe, že vo veľkomestách 
vládne anonymita. V menších mestách alebo dedinkách, kde sa takmer každý pozná, 
pozná svoje možnosti, je tá anonymita skôr skrytým pojmom. Preto sme aj výskum 
realizovali v menšom meste, kde anonymita sa stráca a vizualizácia konkrétnych 
situácii z výskumu je zreálnená. V súčasnosti sa otázkou prosociálnosti zaoberá na-
príklad Eisenbergová (2002, 2006), Mussen (1990), Kagan (1981), Knight (1981), 
Hill (2004), Kohoutek (2002) a iní. 

Vymedzenie pojmu prosociálne správanie nie je jednoznačné. Po štúdiu lite-
rárnych zdrojov domácej a zahraničnej literatúry týkajúcej sa prosociálneho správa-
nia sme zistili, že autori používajú dva paralelné pomenovania, a to prosociálne sprá-
vanie a altruizmus. V zahraničnej literatúre sa objavuje aj pojem „helping behaviour“ 
(Feldman, 1985; Bierhoff, 2002; Výrost, 2008), čiže pomáhajúce správanie. Čo zna-
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mená byť altruistický? Aký je rozdiel medzi prosociálnym správaním a altruistickým 
správaním? Bierhoff (2002, s. 9) konštatuje, že termíny „pomáhajúce správanie“, 
„prosociálne správanie“ a „altruizmus“ sa často zamieňajú a používajú súčasne. 
Rozdiely medzi všetkými troma správaniami uvádza takto: „pomáhajúce“ je širší 
termín, ktorý zahrňuje všetky formy interpersonálnej pomoci, význam „prosociálne 
správanie“ je užší. Označuje situáciu, v ktorej pomáhajúci nie je motivovaný pomôcť 
profesijnou povinnosťou a recipient je osoba, a nie organizácia, a termín „altruiz-
mus“ ukazuje na prosociálne správanie, ktoré má iné ohraničenie, a tým je motivácia 
pomáhajúceho, ktorá je charakterizovaná perspektívnym príjmom a empatiou. 

Nákonečný (2000, s. 105) označuje prosociálne správanie (resp. „správanie 
poskytujúce pomoc“ – „helping behavior“) tiež za altruizmus. Jedná sa buď o preja-
vy altruizmu, alebo o jeho špecifi cký prípad „pomoci v núdzi“, ktorý je výskumne 
prípustnejší. Altruizmus môže, ale aj nemusí byť znak pohotovosti zriecť sa vlastné-
ho dobra v prospech inej osoby alebo celej skupiny osôb atď. Nemusí teda súvisieť 
s obeťou (napríklad altruisticky motivované fi nančné príspevky znamenajú istú fi -
nančnú „obeť“, ale nie sebaobetovanie sa). Altruistické činy existujú a vzniká otázka, 
čím sú tieto činy motivované, keď povaha človeka je v podstate egoistická. 

Sú ľudia altruistickí, alebo je naše správanie vždy motivované sebeckosťou? 
Batson (1991, in: Kassin, 2007, s. 499) argumentuje, že akt pomoci je altruistic-
ký v tom prípade, kedy je hlavným cieľom pomáhajúceho prispieť osobe, ktorá to 
potrebuje, bez ohľadu na následky pre pomáhajúceho. Podľa Batsonovej hypoté-
zy empatie-altruizmu (obr. 1) človek, pri pohľade na ľudí v núdzi, vykazuje dve 
emočné reakcie: osobnú tieseň (vina, úzkosť, rozpaky a nepokoj) a empatiu (vhľad, 
solidarita, pochopenie a súcit s druhým človekom). Ak prevládne prvá reakcia, po-
môžeme predovšetkým preto, lebo sa chceme zbaviť vlastných nepríjemných pocitov 
– bezprostredná „sebecká“ motivácie. Ale ak prevládne druhá reakcia, ľudia pomôžu 
preto, aby uľahčili druhým v utrpeniu – altruistická motivácia. Batson taktiež tvrdí 
(in: Kassin, 2007, s. 499), že pomáhanie môže často uspokojiť naše sebecké, ale aj 
ušľachtilé motívy. 

Obrázok 1 Dve cesty pomoci 
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Výskumný problém sa zadefi novali podľa týchto otázok:
Aký je vzťah medzi jednotlivými druhmi prosociálneho správania? V akom 

vzťahu sú demografi cké premenné /pohlavie, úplnosť rodiny / k pomoci iným? 
Za cieľ nášho príspevku sme si stanovili potvrdiť dve hypotézy, a to predpoklad, 

že existuje vzťah medzi úplnosťou rodiny dieťaťa a pomocou druhým a že dievčatá 
pomáhajú viac ako chlapci v súvislosti s rôznymi situáciami, v ktorých sa ocitnú sami 
adolescenti alebo osoba vyžadujúca pomoc. 

Výskumnú vzorku tvorilo 100 študentov (počet dievčat N=56, počet chlapcov 
N=44) Strednej odbornej školy v Medzilaborciach prvého až štvrtého ročníka. Vekové 
zloženie respondentov bolo od 15 do 19 rokov (priemer 17,2 rokov). Študenti pochádzali 
z úplných (N=76) aj neúplných (N=24) rodín. Výskum sme realizovali pomocou nami 
vytvoreného dotazníka, ktorý bol vytvorený pre stredoškolskú mládež, ktorý vychádzal 
z Kassina (2007, s. 502) a jeho spôsobov, kedy sa najpravdepodobnejšie dostaví pomoc. 

Výsledky a interpretácia výsledkov
Program SPSS 19 sme použili na hodnotenie výsledkov, aby sme stanovili sú-

vislosť vzťahu medzi pomocou a jednotlivými demografi ckými premennými pomocou 
Chí-kvadrátu. 

Tabuľka 1 Vzťah pomoci vo vzťahu k demografi ckej premennej (úplnosť / neú-
plnosť rodiny) pre celý súbor (N=100). 

df p

Pomoc obľúbenej učiteľke 5 ,999

Pomoc neobľúbenej učiteľke 5 ,999

Pomoc starenke v časovej tiesni 5 ,999

Pomoc atraktívnej žene pri vyvrtnutí členka 5 ,999

Pomoc bezdomovcovi 5 ,999

Finančná pomoc známemu človeku 5 ,999

Finančná pomoc neznámemu človeku 5 ,999

Demografi cká premenná úplnosť a neúplnosť rodiny nie je v lineárnom vzťahu 
k rôznym druhom pomoci (tabuľka 1) v dôsledku p hodnoty vyššej ako zvolená hladina 
významnosti p=0,05. Nulovú prvú hypotézu nezamietane, výsledok nie je štatisticky vý-
znamný a zistený rozdiel vo vzorke a očakávanými početnosťami môže byť dôsledkom 
náhodného výberu, a taktiež vplyvom výchovy ako jedného z faktorov vplývajúceho na 
rozvoj prosociálneho správania.

V rámci pomoci svojej obľúbenej učiteľke pri páde na ľad sú stredoškoláci veľ-
mi nápomocní. Až 80 % chlapcov a 100 % dievčat pomôžu svojej obľúbenej učiteľke 
v tejto nepriaznivej situácii, ale len 54 % chlapcov a 30 % dievčat pomôžu v rovnakej 
situácii učiteľke, ktorú nemajú radi. Osobná averzia sa tu výrazne potvrdila. Potvrdil sa 
nám teória Kassina (2007, s. 502), kedy pomoc je poskytnutá osobe, ktorú majú radi, 
ktorá je príťažlivá pre poskytovateľa pomoci. Zaujímavé by mohlo byť zistenie dôvodu 
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neposkytnutia pomoci osobe, s ktorou sú stredoškoláci v dennodennom styku, ktorá ich 
vyučuje a vychováva. 

Časová tieseň bola ďalší fenomén, ktorý sme skúmali pri prosociálnom správaní. 
Pomôžu študenti staršiemu človeku, ak sú v situácii, ktorá je pre nich veľmi dôležitá 
(napr. maturitná skúška) a čas je vzácny? Výsledky neboli prekvapivé, rovnako ako 
ukazujú literárne zdroje. 80 % chlapcov a 95 % dievčat by nepomohli staršej osobe. 
Zvysné percento stredoškolákov, čo je štvrtina z celkového počtu opýtaných študentov, 
aj v časovej tiesni poskytnú pomoc. 

Atraktivita verzus sociálny fenomén bezdomevectva. Na prvý pohľad sa zdá, že 
výsledok je na stopercent jasný, ale výsledky boli zaujímavé. 80 % chalpcov a dievčat 
pomôže atraktívnemu dievčatu oproti človeku, ktorý je bez domova. Hoci len malé prer-
cento z našej opýtanej vzorky 30 % chlapcov a 8 % dievčat pomôžu človeku, ktorý sa 
nachádza v zlej sociálnej situácii, čo je potešujúci výsledok. 

Finančná situácia v súčasnej dobe je dosť nepriaznivá. Kríza a s tým súvisiace 
otázky sa dosť často nielen skloňujú, ale reálne sa aj vyskytujú. Zvlásť v skúmanej 
oblasti. Ak je pre opytujúcich sa ten človek známy, s fi nančnými prostriedkami pomôže 
40 % chlapcov a 45 % dievčat. Oproti tomu neznámemu by chlapci nepomohli vôbec 
a dievčatá len v malej miere, len v 8 %. Finančná situácia sa stala výraznejším fenomé-
nom ako atraktivita. 

Záver 
Na záver môžeme tvrdiť, že pomáhajúce správanie nevymizlo z dnešnej adoles-

centnej mládeže. Celkovo konštatujeme: z akej rodiny pochádza dieťa, nemá vplyv na 
jeho pomáhajúce správanie. Obľúbenosť (v našom prípade učiteľky) a atraktivita boli 
významných faktorom poskytnutia pomoci. Asi štvrtina opýtaných by pomohli človeku 
v núdzi, aj napriek tomu, že sa nachádzajú v časovej tiesni. Potvrdil sa nám aj pred-
poklad, že bezdomovstvo a fi nančná pomoc neznámemu človeku sa neprejaví v takej 
miere ako pomoc blízkemu na strane oboch pohlaví. 
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PROSOCIAL BEHAVIOUR OF ADOLESCENT IN SCHOOL 
AND AFTER-SCHOOL ENVIRONMENT

Abstract: The report presents the results of research investigations which aim 
was to fi nd if the generation of teenagers seems to be interested in prosocial behaviour 
for assistance in the school environment and beyond it. Simultaneously we give the 
results of the willingness to help high school students in connection with the family 
mood, time pressure, and the attractiveness and homelessness and fi nancial assistance 
of friend and stranger. 

Key words: prosocial behaviour, altruism, helping behaviour, adolescent, help 
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ŽÁCI S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 
V INKLUZIVNÍM VDĚLÁVÁNÍ

Miroslava BARTOŇOVÁ

Anotace: V posledních deseti letech je patrný trend inkluze žáků se SVP, žáků 
s lehkým mentálním postižením do škol hlavního vzdělávacího proudu. Specifi kou pří-
stupů v edukaci žáků s LMP je osvojení si klíčových kompetencí, příprava žáka s lehkým 
mentálním postižením (LMP) na konkrétní každodenní život. Cílem výzkumného šetře-
ní bylo popsat faktory a podpůrná opatření, ovlivňující proces integrace/inkluze žáků
s lehkým mentálním postižením v základních školách v Brně městě a Vyškově. Bylo vyu-
žito kvalitativních hloubkových rozhovorů vycházejících z fenomenologického paradig-
matu a polostrukturované rozhovory metodologicky inspirované přístupem zakotvené 
teorie (Strauss, A., Corbinová, J 1999). Na základě výsledků výzkumu se nám potvrdilo, 
že základem vyučování je dodržování podpůrných opatření: funkce asistenta pedagoga, 
individuální vzdělávací plán, plán osobního rozvoje, individuální přístup, speciální me-
tody a formy práce. 

Klíčová slova: vzdělávání, inkluze, podpůrná opatření, pedagog, žák s lehkým 
mentálním postižením, kvalitativní výzkum, učební strategie, školní prostředí 

Úvod
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) ve školách 

hlavního vzdělávacího proudu patří mezi nejvýznamnější úkoly a výzvy do budoucna 
vzdělávací politiky u nás i v mezinárodním kontextu. Inkluzivní vzdělávání vychá-
zí z právních ustanovení OSN, UNESCO, Deklarace v Salamance (1994). Otázkou 
stále zůstává, co nazýváme hodnotami inkluze a individuality. Částečnou odpovědí 
mohou být některé klíčové aspekty vzdělávání. Prvním aspektem je správná diagnos-
tika, stanovení, zda se jedná o speciální vzdělávací potřeby nebo ne. Dále postavení 
kurikula, a to, na kolik specializovat kurikula běžného vzdělávacího programu. 

Inkluzivním vzděláváním se rozumí vzdělávání rozvíjející kulturu školy smě-
rem k sociální koherenci a inkluzí se rozumí uspořádání běžné školy způsobem, který 
může nabídnout adekvátní vyučování a studium všem dětem, žákům a studentům
s ohledem na jejich individuální rozdíly a s respektem vůči jejich aktuálním vzdělá-
vacím potřebám, přičemž nezáleží na druhu „speciálních“ potřeb ani na výsledcích 
poměřování výkonů žáků (www.msmt.cz). V posledních deseti letech je patrný trend 
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inkluze žáků se SVP, kteří předtím navštěvovali speciální školu. Inkluzí žáků s potí-
žemi v učení (LMP) se zabývali v USA. Některé zahraniční výzkumy provedené v le-
tech 2002-2003 poukazují na pokles žáků s potížemi v učení (LMP) v segregovaném 
speciálním vzdělávání a to z 54 % na 43 % (Norwich, B., Kelly, N. 2005).

Mentální postižení představuje značné omezení ve funkčnosti jedince. Je cha-
rakterizována významným snížením intelektových schopností, existujících souběžně 
s omezeními ve dvou či více oblastech dovedností, jako jsou komunikace, sebeobslu-
ha, život v rodině, sebeovládání, zdraví a bezpečnost, vzdělávání, volný čas a práce. 
Aktivní utváření osobnosti žáka s mentálním postižením závisí na tom, jak fungují 
podpůrné systémy, jaké je prostředí podněcující pedagogickou kreativitu, zkušenost 
jedince, osobní faktor (tj. jaké jsou  kulturní souvislosti  se strategiemi nebo vzory 
chování) a jakými komptenecemi žák disponuje. Cílem vyučování je vytvořit takové 
vyučovací prostředí, které je potřebné pro život, vede k co největší samostatnosti
a soběstačnosti. K tomu je třeba diferencované a didaktické zpracování obsahu vzdě-
lání. Vyučovací metody, které jsou neefektivnější u žáků škol hlavního vzdělávací-
ho proudu, jsou současně i vyučovacími metodami využívanými u žáků s lehkým 
mentálním postižením. Učitelé obou těchto skupin žáků využívají taková opatření, 
aby co nejvíce usnadnili edukaci žákům s lehkým mentálním postižením, modifi kují 
jednotlivé metody vzhledem k individualitě jedince.

Specifi kou přístupů v edukaci žáků s LMP je osvojení si klíčových kompeten-
cí, příprava žáka s lehkým mentálním postižením (LMP) na konkrétní každodenní ži-
vot. Strategie směřují k dovednostem umět přijímat nebo sdělovat informace pomocí 
symbolické nebo nesymbolické komunikace (komunikační kompetence), učit ho pro-
žívat svoje silné stránky a hranice, být si vědom svých zájmů, umět poznat a přijmout 
vlastní potřebu podpory (osobní kompetence). Důležitou strategií je schopnost vést 
ho k prohlubování si poznatků a dovedností v určitých oblastech (věcné kompe-
tence), osvojit si strategie k učení a zvládnout formy organizace práce (metodické 
kompetence). Plánování inkluzivního vyučování ve třídě nebo ve škole předpokládá 
vzít v úvahu individuální dodatečná podpůrná opatření daných žáků. To znamená, 
že individuální model nemůže existovat bez sociálního modelu, stejně jako sociální 
model musí refl ektovat na individuální podmínky. Není možné stanovit individuální 
potřeby a opatření pro daného žáka pokud nevezmeme v úvahu, jak bude schopna 
společnost reagovat na odlišnost žáka (Henley, M., Ramsey, R., Algozzine, F.). 

Analýzu a zhodnocení použitých postupů ve vyučování, schopnost jejich de-
skripce a opětovného využití můžeme považovat za klíčové dovednosti inkluzivního 
pedagoga. 

Pedagog v inkluzivní škole už není tím, kdo řídí vyučování, stává se více 
facilitátorem žákova učení a vývoje, průvodcem, rádcem, partnerem ve vzájemném 
dialogu a diskusi. Zaměřuje se na hledání nových vyučovacích metod, jejich ověřo-
váním a hodnocením. V inkluzivní škole se uplatňují vnitřně individualizované učeb-
ní postupy a sledují se individualizované vyučovací cíle. Frontální výuka ustupuje do 
pozadí a převládá kooperace, diferenciace ve vzdělávání (Hájková, V., Strnadová, I. 
2010).  

Pokud má inkluze probíhat tak, jak probíhá posledních dvacet let, představuje 
skupina žáků s potížemi v učení (žák s LMP) pro inkluzi těžkou zkoušku. Mapování 
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situace ve vzdělávání žáků s LMP v podmínkách inkluze v základním školství byla 
předmětem i našeho výzkumu.

Popis výzkumné metody a výzkumu
Výzkumné šetření bylo provedeno na základě metod kvalitativního výzkumu. 

Cílem výzkumu bylo popsat faktory a podpůrná opatření, ovlivňující proces integrace/
inkluze žáků s lehkým mentálním postižením v základních školách v brněnském a vyš-
kovském regionu. Byla zjišťována míra využití jednotlivých opatření ze strany pedago-
gů. Podstatnou součástí výzkumu byla také kombinace a konfrontace hledisek jednotli-
vých aktérů. V dané situaci se jednalo zejména o pedagogy, žáky a jejich rodiče. 

Pro naplnění cíle a vzhledem k povaze následně specifi kovaných výzkumných 
otázek jsme zvolili kombinaci dvou kvalitativních technik. Bylo využito kvalitativních 
hloubkových rozhovorů vycházejících z fenomenologického paradigmatu a polostruktu-
rované rozhovory metodologicky inspirované přístupem zakotvené teorie (Strauss, A., 
Corbinová, J 1999). V rámci kvalitativní analýzy jsme si stanovili výzkumné otázky, 
postupovali jsme od nejobecnějších velmi širokých otázek až k úzce specifi ckým otáz-
kám. Nejobecnější výzkumné otázky (a také cíle výzkumu) jsme rozlišili do několika 
obecnějších okruhů: 

1) Jaký je význam postižení v konotacích vyučujících a žáků
2) Jaké jsou individuální potřeby žáka s LMP
3) Jaké přístupy a kompetence uplatňují učitelé směrem k žákům s lehkým mentál-

ním postižením
4) Konfrontace pohledů vyučujících, žáků a rodičů 

Z principu výzkumu byl kladen důraz na shromáždění co nejširší palety přístupů 
k inkluzivnímu vzdělávání, jejich kategorizaci a uvedení do kontextu s ostatními vý-
pověďmi zainteresovaných. Zajímala nás schopnost spolupráce, uplatnění speciálních 
přístupů v edukaci, zajištění podmínek, forma hodnocení a využití asistenta pedagoga 
ve výuce. Potenciál fenomenologické části výzkumu byl využit ke konfrontaci hledisek 
tří skupin dotazovaných aktérů. V rámci ní jsme zjišťovali, kde dochází k podobnému 
a rozdílnému vnímání. Jak vnímají různí aktéři situaci žáka, jaká jsou problematická 
místa a místa se skrytým potenciálem.

Vzorek pro výzkum zahrnoval dotazované ze tří zainteresovaných skupin: pe-
dagogové, rodiče, žáci s LMP. Klíčovou skupinou byli samotní žáci s LMP, vedle nich 
však tvoří vzájemný vztah vyučující integrujících škol města Brna, Vyškova a rodiče 
příslušných žáků. Vzorek pro výzkum byl tedy v zájmu odpovědi na všechny výzkumné 
otázky. Tato rozmanitost je velmi důležitá pro triangulaci výsledků. Triangulace zaruču-
je rozmanitost pohledů na zkoumané otázky, nezávisí na žádném fi lozofi ckém přístupu. 
Ukazuje různorodost pohledů a vliv situace na výpovědích (Šafaříček, R., Šeďová, K. 
2007). Největší důraz však byl kladen na rozhovory s vyučujícími. 

Nástrojem sběru a utváření dat pro kvalitativní hloubkové rozhovory se zástupci 
cílových populací byly scénáře rozhovorů. Obsah rozhovoru byl ve velké míře určován 
samotným respondentem. Rozhovory byly zaznamenány nahrávány pomocí audiovi-
zuální techniky a poté přepsány a analyzovány. Délka rozhovoru byla v rozmezí 45–60 
minut. Prostřednictvím otevřeného kódování jsme identifi kovali základní pojmy analy-
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zovaných rozhovorů, vytvořili si základní klíčové kategorie. Každá kategorie v podstatě 
představovala dílčí téma, které bylo předmětem rozhovoru. 

Bylo realizováno 9 rozhovorů s učiteli (byli to všichni učitelé, kteří souhlasili 
vstoupit do šetření a ve své třídě pracují s integrovaným žákem s LMP), 2 rozhovory 
s žáky a LMP, a 1 rozhovor s rodiči. V kapitole budeme prezentovat pouze výsledky 
výzkumu realizovaného s učiteli integrovaných žáků s LMP ve školách hlavního vzdě-
lávacího proudu.

Kvalitativní analýza probíhala v paradigmatu zakotvené teorie. Na jejím základě 
jsme pomocí otevřeného kódování hledali základní kategorie výzkumu. Následně na-
vazovala technika axiálního kódování, které dává do souvislostí jednotlivé kategorie
a subkategorie a působí jako pomůcka pro třídění dat (Šafaříček, R., Šeďová, K. 2007).

Mezi základní kategorie patřil systémový rámec vzdělávání (1), kategorie po-
hled na žáka (2), kategorie role aktérů (3), kategorie konkrétní přístupy k výuce (4).

V rámci první kategorie (1) jsme se zaměřili na systém vzdělávání žáků s LMP. 
Některé školy, které participovaly na výzkumu, měly vytvořený samostatný školní 
vzdělávací program dle RVP ZV - příloha upravující vzdělávání žáků s LMP (to v pří-
padě většího počtu integrovaných žáků na škole). Další možností pak bylo vytvoření 
individuálně vzdělávacího plánu, který vycházel z RVP ZV - příloha LMP. V těchto 
případech měli žáci ještě zpracovány plány osobního rozvoje. Individuálně vzdělávací 
plán obsahuje zásady pro pedagogická rozhodnutí. Taková rozhodnutí musejí mí jasné 
zadání úkolů pro žáky, učitele i pro rodiče a musejí být srozumitelné. IVP by měl být 
zpracován tak, aby ulehčil učiteli vyučování a především plánování vyučování, ne na-
opak (např. jsou formulovány konkrétní podpůrné cíle). Při jeho tvorbě spolupracoval 
učitel, SPC, které dohlíželo nad správností a rodič, který svým podpisem ztvrzoval pl-
nění svých úkolů vzhledem k dítěti.

Druhá kategorie (2) zahrnovala pohled na hodnocení úrovně žáka, jeho speciál-
ní potřeby, zjišťovala míru schopnosti zapojit se (integrovat) do kolektivu třídy a školy. 
Intelekt byl informanty (pedagogy) vnímán jako základní charakteristika nutná pro zvlá-
dání docházky. Rozlišováno je, zda „na to žák má“, nebo „nemá“. Snížený intelekt staví 
žáka do inferiorní pozice ve všech aspektech, ačkoliv IQ je jen jedním z mnoha faktorů 
duševní činnosti. Učitelé používali hierarchizaci a téměř vždy očekávali, že takový žák 
bude horší než ostatní a pokud žák s LMP v něčem přesahoval zbytek kolektivu, brali to 
učitelé často jako překvapení.

U integrovaných žáků s LMP byly nejčastěji zmiňovány problémy s obecnější-
mi operacemi – zobecňování, přiřazení do kategorií, vštípení do paměti. Tento aspekt 
souvisí také s častými ztrátami pozornosti a paměťový defi cit, který ovlivňuje úspěšnost 
učení zejména. Z klasických psychologických výzkumů plyne, že náhodné řetězce sym-
bolů bez vzájemné souvislosti jsou pro zapamatování mnohem problematičtější, než 
obsahy, v nichž lze postřehnout vnitřní logiku a na základě tohoto systému je také z pa-
měti vybavit. Pro žáky se sníženým intelektem je dle informantů problematické zvlád-
nutí i některého učiva, které ostatní žáci chápou a vidí v něm systém. Často je pro ně 
nelogickým sledem informací, proto je proces učení méně efektivní. Z dalších aspektů 
postižení se u žáků vyskytovaly vady řeči, zejména při vyslovování složitějších výrazů, 
samozřejmě omezenější slovní zásoba, ale její rozsah často souvisel i s nepodnětným 
sociálním prostředím, ve kterém někteří žáci žijí.
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Jednou z dalších kategorií (3) byla specifi ka přístupů v edukaci. V souvislos-
ti s nižší schopností zobecňovat a propojovat různé obsahy byla nejčastěji zmiňována 
nutnost názorného výkladu učiva. Učitelé zmiňovali opatření, která jsou nezbytná pro 
udržení pozornosti, vzhledem k tomu, že ta je u žáků s LMP velmi roztříštěná a zvláště 
při delším výkladu se ztrácí, což učiteli znemožňuje smysluplně rozlišovat jednotli-
vé konvenční fáze výuky. Dále byl kladen důraz na názornost a manipulaci, které se 
objevují v různých obměnách ve všech rozhovorech. Naplnění této specifi cké potřeby 
bylo dáno snahou učitelů překonat defi city v oblasti obecnějších logických operací, kdy 
neschopnost vložit řád do věcí žáků s mentálním postižením je nahrazována fyzickou 
manipulací a propojováním. Využití těchto technik má opodstatnění hlavně pro nácvik 
operací, které nelze logicky propojit (počítání a násobilka) a vyžadují mechanické zapa-
matování. Otázkou je, jak defi cit překonat u složitějších logických obsahů např. z oblas-
ti přírodovědné a vlastivědné. Vedle názornosti a častých změn ve výuce potřebují žáci 
s LMP také konkrétnější a jasnější instrukce než ostatní. Je třeba opora vyučujícího, také 
pro ujištění, zda žák dělá správný úkol, zda úkol dělá správně. Zapojení do kolektivu 
není u žádného z žáků zmiňováno jako problém. Ostatní žáci byli zpravidla seznámeni 
s problematikou postižení integrovaného žáka a jejich vztah k němu byl spíše ochrani-
telský než konfl iktní. Podstatné také je, že žáci s LMP, o nichž se ve výzkumu mluvilo, 
neměli žádné problémy s chováním. Byli spíše klidnější, někdy až pomalí či apatičtí. Je-
likož žáci s LMP nebyli pro ostatní konkurencí, často se dostávali do pozice chráněného 
a operovávaného ze strany spolužáků.  

Na druhou stranu někteří učitelé zpochybňují smysl integrace. I když vztahy 
v kolektivu nejsou problémem, výrazná odlišnost při snaze o integraci (hlavně v pří-
padě druhého stupně) spíše brzdí osobní rozvoj žáka. Je-li žák výrazně pod průměrem 
třídy, zažívá soustavněji pocity odlišnosti a nedostatečnosti, které by v kolektivu dětí na 
podobné úrovni neměl.

Dilema zapojení do běžné třídy
Na jedné straně je motivace zapojit žáka do kolektivu, umožnit mu srovnání 

s ostatními a sebepojetí, které se odvozuje od běžného kolektivu. Na druhé straně je 
pro žáka často zkušenost z integrace do běžné třídy problematická, protože vidí svo-
ji odlišnost. Potíže obvykle nejsou zmiňovány ve vztahu k přijetí žáka kolektivem, 
naopak ve všech rozhovorech je zdůrazňován výrazně pozitivní přístup k žákovi. Na 
druhé straně však v rozhovorech latentně leží fenomén žáka s LMP jako zpestření
a rozptýlení školního prostředí pro ostatní žáky. Ačkoliv je jejich postoj kladný, inte-
grovaný žák je v roli objektu pomoci a péče. 

Dilema spolupráce s rodiči
Ačkoliv je ve většině rozhovorů spolupráce s rodiči hodnocena kladně a bez-

problémově, často je také zmiňován latentní rozpor v představách rodičů a školy
o nárocích, které dítě může zvládnout. Na jedné straně stojí škola, učitelé popř. SPC 
se zkušenostmi z různých integrací, na druhé straně stojí rodiče, kteří disponují de-
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tailní znalostí dítěte a jsou nejvíce motivováni je podporovat. Rozpor je patrný, když 
učitelé mluví o tom, že rodiče odmítají zařadit dítě do jiného typu školy, ačkoliv sami 
učitelé vidí integraci v běžné ZŠ samoúčelně. 

Druhý aspekt spolupráce je dán sociální úrovní samotných rodičů. Zatím to 
z rozhovorů vypadá, že by bylo možné rozlišit dva typy, které se vyhraňují výrazněji 
ve zpětné vazbě dynamiky zvládání LMP v rodině. Prvním typem jsou sociálně slabí 
rodiče, druhým typem rodiče mobilizovaní, obvykle z vyšších vzdělanostních úrovní. 
U první skupiny je prostředí nepříliš podnětné, žák není rozvíjen a zájem o spolupráci 
není vysoký. Druhou skupinu rodičů naopak LMP jejich dítěte mobilizuje a stávají 
se „odbornými rodiči“ kteří péči o dítě výrazně integrují do svého životního plánu. 
Obě skupiny se však neliší v tom, že chtějí, aby jejich dítě participovalo na nejvyšší 
možné úrovni vzdělávání (jaká úroveň je pro dítě prospěšná může však být předmě-
tem rozporu s ostatními aktéry).

Následná podkategorie (3) se týkala oblasti spolupráce s ostatními učiteli, spo-
lupráce se SPC a jinými zařízeními. Spolupráce mezi učiteli byla efektivnější na 1. 
stupni, na druhém stupni spíše převládala spolupráce s asistentem než mezi učiteli na-
vzájem. Spolupráce se SPC byla realizována ve třech oblastech: vyjednávání u nároku 
na asistenta, konzultační a školicí činnost a poradenství v konkrétních případech. První 
dvě oblasti byly specifi kovány jako bezproblémové. Spolupráce u konkrétních případů 
a zejména účast zástupců SPC ve výuce probíhala pouze okrajově, někdy jinou for-
mou, než by si učitelé představovali. Ne všichni žáci, o kterých byla v rozhovorech řeč, 
měli doporučeného asistenta pedagoga. Jeho role byla zmiňována hlavně v souvislosti 
s vyrovnáváním tempa a nároků výuky v běžné škole. Integrace je mnohdy možná jen 
s využitím asistenta, který se žákovi věnuje tehdy, když se výrazně odchyluje od tempa 
běžné výuky. Někdy je to asistent, který přebírá hlavní roli nejen v komunikaci s žákem, 
ale také v plánování jeho rozvoje a odhadu jeho schopností.

Poslední kategorie (4) sledovala specifi ku ve vzdělávání, uplatňování podpůr-
ných opatření. Obecná organizace výuky je ovlivněna využitím asistence. Učitel si 
v tomto případě může dovolit mírně přesahovat tempo žáka s LMP, protože ví, že s asi-
stentem se žák neztratí v toku informací.

Dilema organizace výuky
Žáci s LMP jsou velmi často rigidnější v přístupu ke změnám, trvá jim déle, 

než se přizpůsobí a na něco si zvyknou. Paradoxně právě tito žáci prochází při in-
tegraci zvýšenou zátěží v tom, že navštěvují část předmětů mimo svoji třídu. Jsou 
postaveni před nutnost střídat kolektivy, což by byla zátěžová situace i pro žáky bez 
LMP. Na druhé straně je v tom i malé pozitivum, si zvykají na změny, které budou 
muset zvládat v průběhu celého života.

Učitelé zdůrazňovali nutnost důsledněji kontrolovat plnění úkolů a systematizaci 
běžných činností. Obecné směřování výuky souvisí se specifi ckými potřebami, které 
byly učiteli zmiňovány v předchozích pasážích rozhovorů. Názornost a manipulace vy-
žadovala často nestandardní pomůcky, které zatím nebyly běžně dostupné, a učitelé 
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improvizovali v kombinacích či výrobě vlastních pomůcek, pracovali jak s pomůckami 
(učebnicemi) ZŠ praktické, tak běžné základní školy. V rámci výuky kladli učitelé ve-
liký důraz na diferenciaci a kooperaci (práci ve skupině) ve vyučování, dále využívali 
alternativní přístupy a prvky terapií (arteterapie, muzikoterapie). 

Důležitou součástí edukačního procesu je hodnocení. U hodnocení učitelé často 
zmiňují rozpačitost, jak integrované žáky hodnotit. Slovní hodnocení je užito jen u části 
z nich a známkování evokuje stejný význam stupnice jako u ostatních žáků, což je však 
vnímáno rozporuplně. Výkony byly hodnoceny dle úrovně znalostí obsahu vzdělání 
základní školy praktické. Rodiče si slovní hodnocení často nepřáli a upřednostňovali 
známkování.

Dilema hodnocení
Žáci s LMP jsou hodnoceni jiným způsobem, než ostatní žáci ve třídě, přesto 

však na stejné stupnici. To vyvolává otázky či pochybnosti ostatních žáků, s kterými 
se musí učitel individuálním způsobem vyrovnávat. Na jednu stranu je zmiňována 
důležitost stejné škály pro hodnocení žáka s LMP a ostatních (samotní žáci s LMP to 
často vyžadují), na druhé straně je ostatním žákům obvykle zřejmé, že se známkuje 
podle jiných kritérií.

Závěr
Mentální postižení je spojeno s omezením intelektových nebo kognitivních  

funkcí, které mohou ztížit získávání a osvojování nových poznatků. Žáci s LMP mají 
různé potřeby učení a různé možnosti. Cíle vyučování se u žáků s LMP orientují na 
zajištění, rozšíření a změnu existujících kompetencí žáka. Jsou individualizovány a di-
ferencovány tak, aby je motivovaly, vycházely z jejich zájmů a rozšiřovaly poznatky
a vědomosti, chování a jednání. Měli by je motivovat tak, aby si byli vědomi sami sebe, 
svých silných stránek.

Společné učení postižených a nepostižených žáků je společným úkolem všech 
škol, je zakotveno v školních dokumentech. Musíme si uvědomit, že společné vyučo-
vání není opačným pólem nebo strukturální alternativou k existenci speciálních škol, 
nýbrž integrální součástí školního profi lu. Spočívá ve vytváření takových učebních situ-
ací, které zohledňují individuální učební možnosti a potřeby učení všech zúčastněných 
žáků a zasazují je do společného učebního procesu. Toto vyučování je možné v týmu 
učitelů. Tým by se měl domlouvat, plánovat, provádět a refl ektovat společné vyučování 
ve stálé výměně v závislosti na konkrétních tématech a učebních cílech příslušných 
vzdělávacích oblastí. 

Na základě výsledků výzkumu se nám potvrdilo, že základem vyučování je 
dodržování podpůrných opatření: funkce asistenta pedagoga, individuální vzdělávací 
plán, plán osobního rozvoje, individuální přístup, speciální metody a formy práce. Uči-
telé musí disponovat schopnostmi, aby žákovi rozuměli: např. vnímat sebe a druhé, 
poznat silné a slabé stránky a umět s nimi zacházet, prokázat vlastní hodnocení a hod-
nocení druhých, vytvářet komunikační situace s různými partnery a umět je refl ektovat



212

a vyvíjet společně vytvořené dohody a prosadit je. Podmínkou úspěchu je kooperativně 
spolupracovat. 

Důležitým faktorem jsou i rodiče. Rodiče pozorují vývoj, schopnosti a vzdělá-
vací potřeby svých dětí zpravidla z jiných úhlů pohledu než učitelé. Mnozí rodiče jsou 
v situaci domácí výchovy vystaveny velké zátěži. Vzájemné informování o hodnocení, 
naslouchání, empatie, chápající postoj, realistický pohled na to, co se dělá, akceptace 
hranic a odůvodněné kritiky jsou kompetence, které jsou pro spolupráci rodičů a učitelů 
nedocenitelné.

V současné době však dosud není k dispozici dostatek zkušenosti k metodice
a didaktice pro společné vyučování. Proto je třeba, aby práce na společném vyučování 
byla zvláštním způsobem podporována poradenstvím, refl exí a dalším vzděláním.

.
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PUPILS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITIES IN 
INCLUSION EDUCATION

Abstract: This article presents a qualitative research aimed at the inclusion of 
pupils with mild mental disabilities. The aim of the research was to describe factors and 
support measures affecting the process of integration / inclusion of pupils with mild 
intellectual disabilities in primary schools in the city of Brno and Vyskov.
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213

intellectual disabilities, qualitative research, depth interview, learning strategies, school 
environment





215

Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví

ŠPECIFICKÉ FAKTORY KVALITY ŽIVOTA 
DETÍ S OCHORENÍM DIABETES MELLITUS

Marcela LINKOVÁ, Tatiana KIMÁKOVÁ, Róbert LINK

Abstrakt: Výsledky výskumov dokazujú možný „nepriateľský“ vplyv ochorenia 
diabetes mellitus na vývoj a psychosociálne funkcie adolescentov. Pre deti, u ktorých sa 
objaví chronické ochorenie je významným faktorom ovplyvňujúcim ich identitu. V týchto 
prípadoch sa zaznamenáva vyšší výskyt depresií a stresu, ba dokonca sa stupňuje aj 
detská agresivita. V našej práci sa venujeme analýze faktorov, ktoré súvisia s ochorením 
diabetes mellitus 1 typu u detského pacienta a ktoré významným spôsobom modifi kujú 
jednotlivé dimenzie jeho kvality života nevynímajúc školu, vyučovací proces a ovplyvňu-
jú jeho začlenenie sa do školského prostredia. Detský pacient si musí zvykat na striktné 
dodržiavanie režimu, zmeny v stravovaní, denné dávky inzulínu, selfmonitoring, hospi-
talizácie. Zmenený životný štýl vyžaduje presnosť, sebadisciplínu a spája sa s negatívny-
mi emóciami ako sú bolesť, strach a úzkosť. Efektívna edukácia a psychosociálna pod-
pora detského diabetika a jeho rodiny je nezastupiteľná. Rodina musí prijať skutočnosť 
choroby a celý jej chod sa musí prispôsobíť aktuálnym potrebám dieťaťa.

Kľúčové slová: diabetes mellitus 1. typu, kvalita života, selfmonitoring, diabe-
tická terapia, školské vzdelávanie

Diabetes mellitus (DM) je závažným celoživotným ochorením neustále rastúceho 
počtu obyvateľov Slovenska. Za posledných 20 rokov stúpol počet pacientov s diabetom 
takmer trojnásobne. Ochorenie sa nevyhýba ani detským pacientom. Za rok 2008 podľa 
údajov Národného registra pacientov s diabetes mellitus 1. typu prevalencia detí s týmto 
ochorením vo vekovej skupine 0–14 rokov dosiahla podiel 99,51 chorých detí /100 000 
detí. (NCZI, 2008) Aj ked incidencia DM 1. typu v tejto vekovej skupine má po výraznej-
šom vzostupe v deväťdesiatych rokoch v súčasnosti stabilnejší charakter, diabetológovia 
varujú pred novým fénomenom v detskej populácii, a to nárastom detských pacientov
s DM 2. typu, ktorý súvisí s detskou obezitou. Tieto zistenia v slovenskej populácii korelu-
jú s celosvetovým trendom epidémie obezity, ktorá postihuje aj mladšie vekové kategórie 
a súvisí s nezdravým životným štýlom. Americká diabetologická asociácia ADA upozor-
ňuje na rizikový scénar ktorý predpokladá až 50 % nárast ochorenia diabetes mellitus
2 typu u detí v školskom veku do 15 rokov oproti súčasnému stavu.

Etiologicky sú diabetes mellitus 1. a 2. typu dve rozličné ochorenia. DM 1 typu 
je spôsobený poruchou sekrécie inzulínu, a preto je pacient v dôsledku absolútnej inzuli-
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nopénie odkázaný na exogénny prívod inzulínu prakticky po celý život. Pri DM 2. typu 
ide o poruchu účinku inzulínu, ochorenie sa objavuje často až po dlhom asymptomatic-
kom období najčastejšie v dospelom veku, súvisí s nesprávnym spôsobom stravovania 
sa a obezitou a pri dostatočnej sekrécii endogéneho inzulínu pacient môže byť liečený 
aj orálnymi antidiabetikami (Vozár, 2004). Diagnóza ochorenia diabetes mellitus 1. typu 
prichádza u detí vo väčšine prípadov náhle, bez varovania a znamená šok pre dieťa, ale 
aj pre všetkých členov rodiny. Najčastejšie sa prejaví búrlivými príznakmi, ako sú časté 
močenie, časté pitie, chudnutie, rozvrat rovnováhy organizmu až nakoniec ketoacidó-
za (Rácz a spol., 2004). Najtypickejším príznakom postupujúceho rozvratu organizmu, 
ktorý sa nedá u dieťaťa prehliadnuť, je silná a prenikavá vôňa acetónu. Bez odbornej 
pomoci a exogénneho prívodu inzulínu by takýto stav u dieťaťa končil fatálne, ako tomu 
bolo ešte pred niekoľkými desiatkami rokov. Dieťa, ktoré sa narodilo pred rokom 1922, 
malo šancu prežiť niekoľko mesiacov. Vtedajšia medícína síce dokázala človeka na čas 
rehydrovať, ale to základné, znížiť mu vysokú hladinu cukru v krvi, nedokázala.

Dnes, keď má dieťa správnu životosprávu a darí sa mu udržiavať dobrú bilanciu 
krvného cukru, má šancu na dožitie sa takého istého veku ako jeho zdraví rovesníci. Prav-
dou však je, že hádam u žiadného iného ochorenia nie je tak zásadným a nevyhnutným 
pilierom liečby každodenný režim. Diabetes mellitus vyžaduje veľkú vnútornú disci-
plínu a podriadenie života určitým pravidlám, ktoré výrazne ovplyvňujú vývoj dieťaťa.
V tab. 1 uvádzame prehľad špecifi ckých požiadaviek na každodenný režim, ktoré zo 
sebou prináša ochorenie DM.

Tab.1 Špecifi ká denného režimu detského pacienta s DM 
pravidelné užívanie liekov a aplikácia inzulínu
používanie glukometra, inzulínového pera, ev. inzulínovej pumpy
selfmonitoring (samostatná kontrola) glykémie, krvného tlaku a telesnej hmotnosti
edukácia, získavanie informácií o ochorení
pravidelné kontroly u diabetológa, vyšetrenia u rôznych špecialistov
dodržiavanie diéty
starostlivosť o nohy
pravidelné cvičenie
zvládanie emočného stresu
zvládanie iných sprievodných ochorení

Okrem potreby vyrovnať sa zo svojou chorobou dieťa sa musí vysporiadať
s bežnými problémami svojho detstva a dospievania a prežiť rovnaké vývojové dobro-
družstvá. Na druhej strane prítomnosť tohto ochorenia učí dieťa od malička zdravo sa 
stravovať a žiť zdravým životným štýlom. Takéto dieťa sa často stáva malým odbor-
níkom vo svojom probléme a aj inteligenčne predbieha svojích rovesníkov v oblasti 
zdravého stravovania a posúdenia toho, čo je a čo nie je vhodné a zdravé konzumo-
vať. Často sa s chorobou skôr zmieri dieťa ako jeho rodičia. Niekedy práve rodičom 
trvá dlhšie, kým diagnózu príjmu a naučia sa s tým žiť. Emočné reakcie rodičov často 
prechádzajú rôznymi štádiami (viď. tab. 2) V priebehu prvých dní po stanovení diagnó-
zy diabetu musia rodičia prekonať psychický stres, ktorý znamená celoživotné ochore-
nie ich dieťaťa. Keď dôjde k prekonaniu počiatočnej krízy, nastáva štádium rovnováhy. 
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Dostavuje sa tu snaha rodičov aktívne sa zúčastňovať na liečbe svojho dieťaťa. Rodina 
prijíma skutočnosť choroby, celý jej chod sa prispôsobuje aktuálnym potrebám dieťaťa. 
Toto štádium sa prakticky nikdy nekončí (Michalková, 2003).

Tab.2  Štádiá prežívania emočných reakcií rodičov pri ochorení ich dieťaťa (podľa 
Kúbler-Rossovej)

1. Šok s iracionálnym myslením a cítením, kedy často rodičia reagujú úplne neprimerane.

2. Popretie. Nechcú prijať fakt choroby, hľadajú „zázračný liek“ a neakceptujú skutočnosť.
3.  Smútok, zlosť, úzkosť, pocity viny. Častou reakciou sú pocity viny, neschopnosti, zlyhania voči „celému 

svetu“ a často aj vzájomne voči sebe.
4.  Rovnováha. V tomto štádiu klesá miera pocitov smútku a ľútosť. Dostavuje sa tu snaha rodičov aktívne 

sa zúčastňovať na liečbe dieťaťa
5.  Reorganizácia. Rodina prijíma skutočnosť choroby, celý jej chod sa prispôsobuje aktuálnym potrebám 

dieťaťa. Toto štádium sa prakticky nikdy nekončí

 Hlavným celoživotným problémom či výzvou chorých s diabetes mellitus
a ich rodinných príslušníkov je teda vyrovnanie sa s diagnózou cukrovky, prijatie tejto 
diagnózy, hľadanie odpovede na otázku, ako sa naučiť žiť so svojím ochorením. 

Vplyvu sociálnych a psychologických faktorov na manažment diabetu u deti 
a mladistvých sa venuje v zahraničí veľké množstvo štúdií a projektov monitorovania 
kvality života u detí s týmto celoživotným ochorením. Na meranie kvality života (quali-
ty of life - QoL) sa využíva veľké množstvo dotazníkov a hodnotiacich škál. Ide o vše-
obecné, generické mierky, hodnotiace celkový stav chorého bez ohľadu na konkrétne 
ochorenie, ale predovšetkým sú to škály, zostavené špecifi cky pre ochorenie diabetes 
mellitus. Tieto hodnotia dopad ochorenia DM na jednotlivé fyzické, psychické či soci-
álne faktory ovplyvňujúce kvalitu života človeka.

Prvé štúdie, ktoré sa venovali problematike mladých diabetikov a sledovaniu 
kvality života v tejto vekovej kategórii, boli prevedené Ingersollom a Marrerom (1991) 
a merané systémom DRQL Diabetes - Related Quality of Life. Autori prispôsobili do-
tazník vedeckej skupiny DCCT (Diabetes Control and Complications Trial Research 
Group) tým, že upravili škály používané pre dospelých diabetikov tak, aby boli vhod-
nejšie pre mladšie vekové kategórie.

Novšie štúdie zahŕňajú celú škálu kategórií kvality života mladých diabetikov, 
sledujú vplyv ochorenia na fungovanie celej rodiny diabetického pacienta a vplyv na 
úroveň jeho metabolickej kontroly. Diagnostikovanie ochorenia DM u dieťaťa v rodine 
do značnej miery zmení na dlhé obdobie rodinné aktivity a často aj rebríček hodnôt celej 
rodiny. Štúdia Kylie a spol. (2004) si vytýčila za cieľ sledovať zmeny v kvalite života
u detí s diabetom 1. typu trvajúcim dlhšie ako 2 roky a sledovať jeho vzťah k zmenám 
v metabolickej kontrole. Do štúdie sa zapojilo 117 detí a ich rodičov. V roku 1998 rodi-
čia detí vo veku 5-18 rokov, ktorí boli prijímaní na diabetickú kliniku hodnotili kvalitu 
života u svojích detí, pričom použili dotazníky Child Health Questionaire PF 50. Väčšie 
deti vo veku 12-18 rokov hodnotili kvalitu života aj samostatne vo forme dotazníka 
Child Healt Questionnaire CF-80. V obidvoch skupinách boli zaznamenané aj hladiny 
glykovaného hemoglobínu ako parametre glykemickej kontroly. Po dvoch rokoch trva-
nia štúdie sa u obidvoch skupín súbory sledovaných parametrov zopakovali.
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Pri celkovom hodnotení výsledkov bol zaznamenaný rozdielny postoj rodičov 
a detí pred a po ukončení výskumu. Adolescenti popisovali po ukončení štúdie výraz-
né zlepšenie v oblasti rodinných aktivít a súdržnosti rodiny (p<0,001), vnímanie te-
lesnej bolesti v zmysle zlepšenia (p=0,04) a tiež v oblasti celkovej adaptácie na choro-
bu (p=0,001). V oblasti, ktorá mapovala ich správanie však bolo zaznamenané mierne 
zhoršenie (p=0,04).

 Sociálnu podporu a vplyv rodinného prostredia na život s ochorením DM ma-
povalo aj niekoľko ďalších štúdií. Štúdie detí a adolescentov s typom DM 1 (Hauser
a spol., 1990; Schafer a spol., 1986) podobne ako štúdie u diabetikov s typom DM 2
u dospelých (Garay-Sevilla a spol., 1995) zistili, že lepšia adaptácia na chorobu a adekvát-
na liečba je spojená s vysokou podporou rodiny a zriedkavým výskytom rodinných kon-
fl iktov. Závery medzitématických štúdií potvrdili závislosť medzi sociálnou podporou
a glykemickou kontrolou vo vzorke adolescentov (Eaton a spol., 1992).

  Nie vo všetkých rodinách však proces adaptácie na chorobu prebehne bez 
problémov. Niekoľko dlhodobých štúdií podnecuje k úvahám, že diagnostikovanie dia-
betu môže spôsobovať aj vážne problémy v živote detí (Delamater, 1990). Nedostatok 
komunikácie, rodičovskej zainteresovanosti a podpory v diabetickej starostlivosti úzko 
súvisia so slabou metabolickou kontrolou a nedostatočným osvojením si glykemické-
ho režimu. Ako uvádza Kovács (1985) až u 36 % detí novodiagnostikovaný diabetes 
ide ruka v ruke s psychologickými problémami. Výsledky ukazujú, že mladí s horšou 
metabolickou kontrolou majú zvýšenú mieru úzkostnosti, nižšie sebavedomie, väčšie 
problémy vo vzťahoch so seberovnými, depresie a vyšší stupeň stresovej zaťaženosti. 
Diabetická mládež, zvlášť dievčatá, prežívajú vo väčšine prípadov depresie a poruchy 
stravovania. Mentálna anorexia či bulímia sa u mladých diabetičiek vyskytujú 2-3x čas-
tejšie než v bežnej populácii. Ketoacidóza je taktiež najčastejšou príčinou úmrtia u mla-
dých diabetikov 1. typu. 

Z uvedeného vyplýva, že nezanedbateľnou súčasťou starostlivosti o mladých 
s DM by mala byť aj psychologicko-psychiatrická podpora v zmysle individuálnej či 
rodinnej psychoterapie, poradenstva či v odôvodnených prípadoch i antidepresívna me-
dikácia. To všetko na podklade pochopenia individuálnych potrieb jednotlivca.

Záverom možno konštatovať, že pri tak závažnom celoživotnom ochorení, akým 
diabetes mellitus najmä 1. typu nesporne je, terapeutické postupy sa musia v prvom 
rade odvíjať od dôkladného poznania individuálnych potrieb malého pacienta i celej 
jeho rodiny. V rámci prevencie vzniku diabetických komplikácií je potrebné neustále 
upozorńovať na dôležitosť dobrej metabolickej kontroly, a dôsledného selfmanažmentu 
pacientov s diabetom už od útleho veku. To všetko však nie je možné bez dôkladnej 
edukácie, i znalosti rizík, ktoré zo sebou ochorenie prináša a taktiež dobrej spolupráce 
pacienta i jeho rodiny s diabetológom.
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SPECIFIC FACTORS OF QUALITY OF LIFE IN 
CHILDREN WITH DIABETES MELLITUS

Abstract: The results of research prove the antagonistic effect diabetes mel-
litus (DM) on growth and psychosocial functions of adolescents. In children, who 
suffer from chronic disease, diabetes is signifi cant factor infl uencing their identity. 
In these cases, researchers found out higher occurrence of depression and stress, 
even children’s aggressiveness is increasing. The aim of our study was to analyse 
factors, which are connected with 1 type diabetes mellitus in children, and remark-
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ably effect on their dimensions of quality of life (QL). The main situation where 
their QL is infl uenced with DM is school, education process and their effort to 
integrate themselves in school environment. Children patients have to get used to 
keeping strict schedule of doses of insulin, eating, self-monitoring, hospitalisations. 
Changed life-style requires exactness, self-discipline and is connected with negative 
emotions, such as pain, anxiety, fear. Their effective education and psychosocial 
support from children’s doctors and families are necessary. Families have to ac-
cept the fact of disease and the plan of families should adjust to actual necessity of 
children.

Key words: type 1 diabetes mellitus, quality of life, self-monitoring, treat-
ment of diabetes, school education 
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NARUŠENIE SOCIÁLNYCH VÄZIEB AKO 
PRÍČINA DELIKVENCIE ADOLESCENTOV

Monika NIGUTOVÁ, Tatiana KIMÁKOVÁ, Petr KACHLÍK 

Abstrakt: Narušené sociálne väzby v adolescencii majú priamu súvislosť s de-
likvenciou mladistvých. Adolescencia je obdobie stabilizácie psychického a fyzického 
vývinu; hlavnou vývinovou úlohou je hľadanie a rozvoj vlastnej identity. Dôležitú rolu tu 
zohráva rodinné prostredie, ktoré vo veľkej miere vplýva na ďalší život človeka. Príspe-
vok sa venuje predovšetkým významu rodiny, rodinných vzťahov  a rovesníckych kontak-
tov v živote jedinca a stručne opisuje sociálnu deviáciu. Cieľom práce bolo zistiť súvis-
losť delikvencie adolescentov s narušenými sociálnymi vzťahmi, najmä s pociťovaním 
nedostatku rodičovskej lásky a záujmu a zistiť hlavné motívy delikvencie adolescentov. 
Práca poukazuje na fakt, že na delikventné správanie adolescentov majú najväčší vplyv 
kamaráti a väčšina delikventov pozorovala rovnaké alebo podobné deviantné správanie 
v rodinnom prostredí.

Kľúčové slová: adolescenti, delikvencia, rodina, rovesníci, sociálne väzby

Úvod
Adolescencia zahŕňa obdobie približne od 11. do 20. roku života, kedy dochá-

dza k dôležitým fyzickým, psychickým a sociálnym zmenám. Tie prebiehajú do istej 
miery paralelne a sú vo vzájomnej interakcii. Nie sú však zásadné, nakoľko je premena 
osobnosti determinovaná radou ďalších činiteľov - sociálne, kultúrne, ekonomické ... 
(Langmeier, Krejčířová, 2006).

Jedným z najvýznamnejších je rodinné prostredie, ktoré jedinca obklopuje od 
narodenia a v ktorom prežíva prakticky celý život. To, čo indivíduum počas svojho ži-
vota v rodine nadobudne, má nenahraditeľný vplyv na jeho osobnosť, vzťahy a na každú 
oblasť jeho životnej dráhy. Prvými vychovávateľmi a identifi kačnými vzormi pre deti 
sú rodičia. Predstavujú pre nich nenahraditeľný zdroj lásky a ich úlohou je zabezpečiť 
dieťaťu všestranný psychický a fyzický rozvoj, podporovať citový, morálny a intelektu-
álny vývin (Koteková et al.,1998). Medzi podstatné faktory sociálneho vývoja dieťaťa 
patrí vytvorenie trvalého citového puta medzi dieťaťom a blízkou osobou (rodičom), 
tzv. pripútanie, attachment. Vytvára sa už od narodenia a za normálnych okolností je 
rozvinuté vo veku 1,5 roka. Ide o určitý cyklický model, pozostávajúci zo štyroch fáz 
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(1. dieťa má potrebu, 2. dieťa prejaví potrebu, 3. rodič naplní potrebu, 4. dieťa cíti 
pohodlie). Čím častejšie sa cyklus opakuje, tým viac sa pripútanie posilňuje. Dieťa, 
ktoré si toto puto vytvorí, dokáže neskôr vytvárať bezpečné a stabilné vzťahy a budovať 
dôveru k iným ľuďom (Children Welfare League of America, 2003). Hewstone, Stroebe 
(2006) a iní potvrdzujú, že kvalita vzťahov v rodine určuje aj kvalitu ostatných vzťahov 
jedinca. Tieto väzby zaisťujú deťom i dospelým primárny pocit bezpečia, vďaka čomu 
dokáže jedinec lepšie čeliť hrozbám a neistotám vonkajšieho prostredia. Pre dospieva-
júcich sú harmonické vzťahy v rodine základom bezpečia a sociálnej podpory. Hoci sa 
usilujú o autonómiu, ktorú demonštrujú rôznymi  prejavmi vzdoru, rodina je pre nich 
často modelom pri riešení problémov (Ruiselová, 1997). Na druhej strane rodina, ktorá 
neplní základné požiadavky spoločnosti a nenapĺňa adekvátne svoje funkcie, negatívne 
ovplyvňuje vývin osobnosti detí. Záporný vzťah rodičov k dieťaťu v značnej miere 
frustruje jeho potrebu istoty, ochrany, porozumenia, starostlivosti, a pod. Dochádza tak 
u nich k citovej deprivácii, poruchám emotivity, sociability, sebavedomia, správania 
a pod. (Ďuricová, 2005). Blackburn a Raine sa domnievajú, že isté typy rodín alebo iných 
sociálnych skupín stimulujú asociálne správanie. Napr. rodičia s kriminálnym pozadím 
predstavujú zvýšené riziko výskytu podobného správania aj u svojich detí (Vágnerová, 
2008). Na rozvoj nežiaduceho správania vplýva aj zanedbaná starostlivosť, ubližovanie 
zo strany rodičov, ale i celková disharmónia rodiny a posilňovanie negatívnych vzor-
cov správania. Niektorí autori však pochybujú o priamej súvislosti dysfunkčnej rodiny 
s kriminalitou, opierajúc sa o zistenia pevných rodinných väzieb u niektorých deviantov. 
Zastávajú názor, že istý druh funkčných rodín priamo podmieňuje kriminalitu svojich 
členov a na druhej strane väčšina osôb, ktoré prežili rodinnú krízu alebo pochádzali 
z dysfunkčnej rodiny, je nekriminogénna (Nevřala, 2005). 

V adolescentnom období zohrávajú  dôležitú úlohu aj súrodenecké a rovesnícke 
kontakty. Rovesnícka skupina poskytuje priestor pre nadobúdanie rôznych sociálnych 
kompetencií, je zdrojom určitých štandardov správania a má špecifi ckú úlohu pri bu-
dovaní pocitu vlastnej autonómie. Prostredníctvom vzťahov s rovesníkmi si adolescent 
objasňuje vzťah k sebe samému. Spôsob, ako hodnotí jedinec seba, závisí do značnej 
miery od toho. či je akceptovaný svojou skupinou. Vzťahy a vzájomné interakcie v rám-
ci skupiny majú vplyv na rozhodovanie jedincov v každodenných situáciách, umožňujú 
preberanie nových rolí, napodobňovanie, modelovanie a poskytujú tiež spätnú väzbu. Je 
to časté napr. u adolescentov s nízkym sebavedomím, ktorých rodičia nie sú žiaducim 
modelom správania. (Macek, 2003). 

Správanie, ktoré porušuje akúkoľvek sociálnu normu, nielen právnu, nábožen-
skú či morálnu, sa označuje ako sociálna deviácia (Kráľová, 2006). Deviácia zahŕňa 
pojmy. ako kriminalita, zločinnosť, delikvencia, pričom posledný menovaný sa v na-
šom prostredí spája hlavne s trestnou činnosťou mládeže. Rizikové faktory páchania de-
viantnych skutkov delíme do dvoch hlavných kategórií: subjektívne  (psychické, fyzické 
vlastnosti osoby) a objektívne faktory (rodina, škola, spoločnosť,...) (Sejčová, 2006). 
Na základe preferencie niektorého či niektorých rizikových činiteľov sú sformulované 
rôzne teórie deviantného správania. Rozlišujeme dve základné skupiny teórií- tradičné 
teórie sociálnej deviácie (napr. psychologické a psychogenetické teórie, sociologické 
teórie, mnohofaktorové teórie,...) a teórie vychádzajúce zo zmeny paradigmy (napr. te-
órie labeling approach, teórie sociálnej kontroly a prevencie,...) (Ondrejkovič, 2001). 
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Hoci žiadna teória nevystihuje príčiny kriminality v plnom rozsahu, mnohé kriminolo-
gické, psychologické a iné prístupy dávajú do popredia teórie sociálnej kontroly a tiež 
multifaktoriálnu podmienenosť kriminality. Podľa tejto teórie je deviantné správanie 
výsledkom pôsobenia viacerých - vnútorných i vonkajších vplyvov (vrodené dispozície, 
situačné faktory a vplyvy prostredia). Prostredím sa myslí najmä rodina, škola a roves-
níci (Vágnerová, 2008).

Cieľom práce bolo zistiť súvislosť delikvencie adolescentov s narušenými so-
ciálnymi vzťahmi, najmä s pociťovaním nedostatku rodičovskej lásky a pozornosti 
a zistiť hlavné motívy delikvencie adolescentov.

Materiál a metódy 
Prieskum bol zameraný na chovancov reedukačných centier patriacich do ne-

skoršej adolescencie, t. j. na 15-18 ročnú mládež. Avšak vzhľadom k tomu, že hranica 
medzi skorou a neskoršou adolescenciou nie je striktne daná, resp. odborníci pripúšťa-
jú určitú individuálnu variabilitu, akceptovali sme aj dotazníky vyplnené 14ročnými  
respondentmi. Dotazník bol administrovaný 56 respondentom, návratnosť bola 52 do-
tazníkov. Pre neúplnosť údajov sme do vyhodnocovania nezaradili 3 dotazníky. Našu 
prieskumnú vzorku tak tvorilo 49 respondentov, z toho: 

16 chovancov z Reedukačného centra Horný Bankova) 
16 chovancov z Reedukačného centra Sološnica b) 
17 chovancov z Reedukačného centra Tornaľac) 

Účastníci nášho prieskumu tvorili takmer homogénnu vzorku z hľadiska pohla-
via- 46 chlapcov a 3 dievčatá. Tento fakt je výsledkom dostupnosti vzorky, keďže klienti 
cieľových zariadení sú prevažne mužského pohlavia. Vo veku 14-15 rokov bolo zastú-
pených 22 respondentov, vo veku 16-18 je 19 respondentov, ôsmi odpovedajúci svoj 
vek neuviedli. 

Výber vzorky bol náhodný aj cielený. Reedukačné centrum Horný Bankov bol 
pre náš prieskum zvolený z dôvodu blízkosti k nášmu bydlisku, ostatné centrá sme zara-
dili do prieskumu na základe náhodného výberu. Dotazníky do RC Horný Bankov  boli 
doručené osobne, do ďalších dvoch centier boli zaslané poštou.

Metódou získavania dát bol vlastný dotazník, pozostávajúci z 37 otázok, z toho 
22 bolo polouzavretých a 15 uzavretých. Otázky boli postavené hlavne v rovine sub-
jektívnych pocitov, názorov respondentov o vzťahu a správaní (náhradných) rodičov 
k nim, o motívoch delikvencie, o vzťahoch s kamarátmi a o postojoch k sebe samé-
mu.

Výsledky
Vzhľadom k obmedzenému rozsahu príspevku uverejňujeme len najdôležitejšie 

výsledky prieskumu.
V rámci výskumného problému sme si stanovili štyri hypotézy. V prvej hypo-

téze sme predpokladali, že aspoň 70 % adolescentov pociťuje nedostatok rodičovskej 
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lásky a pozornosti. Potvrdiť túto domnienku mali odpovede na otázky súvisiace s rodin-
ným prostredím a s prístupom, správaním a vzťahom (náhradných) rodičov k ich deťom. 
Informácie o rodinnom usporiadaní respondentov sú zaznamenané v grafe č. 1. Vidíme, 
že najviac adolescentov pochádza z neúplnej rodiny, t.j. z rodiny, ktorú tvorí jeden rodič 
a iný príbuzný alebo len iní príbuzní. Ak by sme zaradili do kategórie neúplná rodina aj 
adolescentov vyrastajúcich v náhradnej rodine, resp. v detskom domove. zistíme, že ich 
podiel z celkového počtu je až 73 %. S oboma rodičmi vyrastá len 23 % respondentov. 

Graf č. 1 Rodinné usporiadanie 

Poukázať na nedostatočnú rodičovskú náklonnosť mali aj odpovede na otázku. 
čo adolescentom spomedzi prejavov rodičovskej priazne najviac chýbalo. Lásku samot-
nú označilo len 10 % respondentov, no z nášho pohľadu možno medzi prejavy lásky 
zahrnúť takisto dôveru, objatie, oporu, pochvalu a pochopenie. V takom prípade je ab-
sencia lásky prítomná u 81 % respondentov. Podobne je to so záujmom (náhradných) 
rodičov o svoje deti. Zvlášť nedostatok záujmu označilo len 16 % adolescentov, avšak 
zahrnúc rozhovory, spoločne strávené chvíle, výlety a čítanie rozprávok, zvýši sa ko-
nečný počet respondentov na 72 %. Na druhej strane až 74 % respondentov malo pocit, 
že  (náhradným) rodičom na nich záleží. Pocit, že ich (náhradní) rodičia majú radi, mala 
takmer polovica (49 %) adolescentov a pocit, že nie sú  milovaní svojimi (náhradnými) 
rodičmi. malo len 12 % respondentov (39 % respondentov sa nevedelo vyjadriť). Túžbu 
byť viac milovaný vyjadrilo len 18 % respondentov, viac rodičovskej starostlivosti by si 
prialo 20 % adolescentov. O tom, že naši respondenti nevnímali nedostatočnú pozornosť 
zo strany rodičov, svedčí fakt, že viac sa im na (náhradných) rodičoch nepáčilo to, že sa 
hádali a boli zlostní (88 %) ako to, že ich zanedbávali, nepodporovali ich talenty, záľuby 
a boli ľahostajní k ich školským výkonom (16 %). Vidíme teda, že zistené skutočnosti 
sú nejednoznačné. Zatiaľ čo z objektívneho hľadiska by sme mohli konštatovať nedo-
statok rodičovskej pozornosti a lásky, subjektívne výpovede svedčia skôr o opaku. Preto 
vychádzajúc z toho, že náš predpoklad sa týkal práve subjektívnej stránky, považujeme 
túto hypotézu skôr za nepotvrdenú.

V druhej hypotéze sme predpokladali, že u minimálne 60 % adolescentov bol 
hlavným motívom deviantného správania nedostatok rodičovskej lásky a pozornosti. Pri 
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jej overovaní sme sa zamerali  hlavne na  výpovede o tom. čo ich viedlo k deliktom, ale 
hľadali sme  i súvis konania s absenciou lásky (náhradných) rodičov či nežiaduce rodi-
čovské správanie voči nim. Pre zaujímavosť uvedieme najskôr početnosť deviantného 
konania respondentov. Najviac zastúpení sú recidivisti, ktorí sa dopustili takéhoto kona-
nia trikrát a viac (57 %), nasledujú mladiství s dvojnásobným previnením sa voči normám 
(16 %), 14 % adolescentov tvrdilo, že sa dopustilo „len“ záškoláctva. a nie  iného deliktu 
a 10 % opýtaných konalo deviantne raz, jeden sa nevyjadril. Ďalej máme v grafi ckej po-
dobe znázornený prehľad motívov delikventného konania adolescentov (graf č. 2).

Graf č. 2 Dôvody delikventného konania

Ako vidíme, najčastejším dôvodom deliktu bol fakt, že ich na takéto konanie 
nahovorili kamaráti (29 %). a hneď za tým nasledoval nezáujem zo strany (náhrad-
ných) rodičov (27 %). Prihliadnuc na všetky získané výpovede však zistíme, že vplyv 
kamarátov sa prejavil aj v iných súvislostiach, a síce v podobe snahy zapadnúť do partie 
(14 %) či túžby byť frajerom pred kamarátmi (10 %). Zrátajúc všetky tieto motívy zistí-
me, že kamaráti sa pod delikventné správanie adolescentov podpísali v 53 % prípadov. 
Takisto vplyv rodičov sme zaznamenali nielen pri položke nezáujem rodičov, ale ďalší-
mi dôvodmi boli chýbajúca rodičovská láska (6 %) a ublíženie zo strany rodičov (2 %). 
Nepriamo nám na nedostatok rodičovskej náklonnosti poukazuje aj konanie z dôvodu 
pocitu opustenosti a samoty (4 %). Spolu tak tieto výsledky predstavujú 39 % prípadov 
konania z dôvodu nedostatku rodičovskej lásky a pozornosti. Motívy konania sme sa 
snažili vyvodiť aj z odpovedí na otázku. či ušli niekedy z domu. a najmä čo ich k tomu 
viedlo. Táto položka však nepreukázala významné zistenia. K úteku sa priznalo 47 % 
mladistvých, z toho dôvod uviedlo len 18 %. Traja ušli kvôli hádke s rodičmi, takisto 
traja odišli z domu kvôli túžbe byť s kamarátmi alebo si užiť, dvaja ako dôvod úteku 



226

uviedli bitku so súrodencom, resp. šikanovanie nevlastnou mamou a jeden sa necítil 
doma dobre. Pre zaujímavosť spomenieme aj fakt, že 22 % adolescentov považovalo 
svoje konanie za dobré. Dôvodom vnímania deliktu ako dobrého bolo najmä to, že také 
správanie videli aj u svojich kamarátov. To poukazuje tiež na vyššie uvedené zistenie, že 
kamaráti sú podstatným elementom delikventného správania sa adolescentov. 

Sumarizujúc získané výsledky konštatujeme, že táto hypotéza sa nepotvrdila, 
nakoľko absenciu rodičovskej priazne ako dôvod delikventného konania uviedlo menej 
ako 60 % mladistvých. Ako najvýraznejší motív sa ukázal vplyv kamarátov v rôznych 
formách. Na druhej strane, ako sa ukázalo pri prvej hypotéze, väčšina adolescentov po-
ciťovala nedostatok rodičovskej lásky a pozornosti a tiež pochádzala z neúplnej rodiny, 
čo môže byť, odhliadnuc od subjektívnych názorov adolescentov, priamym či nepria-
mym faktorom delikventného konania.

V tretej hypotéze sme predpokladali, že minimálne 50 % mladistvých, ktorí 
sa dopustili delikventného konania, videlo rovnaké alebo podobné správanie u svojich 
(náhradných) rodičov. Graf č. 3 nám ukazuje, že 37 % (náhradných) rodičov spáchalo 
rovnaký deviantný skutok ako ich dieťa a 47 % sa takéhoto konania nedopustilo. Podľa 
grafu č. 4 je takisto viac (náhradných) rodičov, ktorí sa rovnakého deviantného skutku 
nedopustili (53 %), ako tých, čo to urobili (37 %). 

     Graf č. 3 Rovnaký deviantný čin                        Graf č. 4 Podobný deviantný čin
 
Keďže náš predpoklad počíta s oboma variantmi deviácie súčasne, výsledný sú-

čet predstavuje 74 % (náhradných) rodičov, ktorí sa podľa vyjadrení mladistvých do-
pustili rovnakého alebo podobného deviantného činu. Našu hypotézu tak považujeme 
v tomto prípade za potvrdenú. 

Hypotéza č. 4 predpokladala, že aspoň 50 % delikventných adolescentov má 
nižšiu sebadôveru a cíti sa neakceptovaných okolím. Zistiť tieto skutočnosti sme chceli 
otázkami o  hodnote vlastnej osobnosti, o pociťovaní samoty, o vlastných schopnos-
tiach, či o správaní druhých voči svojej osobe. Viac ako polovica respondentov (55 %) 
si nemyslí, že má menšiu hodnotu ako iní ľudia, menejcenne sa cíti 41 % opýtaných. 
Dôvody vnímania seba ako menejcennej osoby videli najmä vo svojom umiestnení do 
reedukačného centra. Vo vlastný úspech v živote verí až 86 % mladistvých. Predmetom 
nášho záujmu bola aj otázka. či vedia uviesť oblasti, v ktorých sú dobrí. Až na jedného 
respondenta každý uviedol niečo, v čom je dobrý. Dominovalo nadanie na pohybové ak-
tivity a schopnosť poradiť a pomôcť iným v prípade potreby (39 %) a plnenie si povin-
ností a dodržanie sľubu (37 %). Jedným zo znakov zdravej sebadôvery je aj stanovenie 
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si určitých životných cieľov. Prehľad ambícií našich respondentov ponúka tabuľka č.1.

Tabuľka č. 1  Životné ambície adolescentov 
Ambície do budúcnosti Počet respondentov Počet v  %
dokončenie školy 29 59 %
vôľa byť lepší ako doteraz 27 55 %
založenie rodiny 25 51 %
zamestnanie sa 23 47 %
vôľa postarať sa sám o seba 19 39 %
návrat k (náhradným) rodičom 16 33 %
ospravedlnenie sa niekomu 14 29 %
venovať sa športu 3 6 %
nevyjadril sa/neviem 3 6 %

Mladiství majú  mnoho pozoruhodných plánov. Dominuje vôľa dokončiť si ško-
lu (59 %) a byť lepší ako doteraz (55 %). Sebadôvera však nie je len vecou individu-
álneho postoja či zmýšľania. Môže ju ovplyvniť i fakt, či sa jedinec cíti byť niekým 
akceptovaný a milovaný. Zistili sme, že 43 % adolescentov počúvalo od (náhradných) 
rodičov často, že sú pre nich dôležití, 31 % to počulo niekedy. Pocit, že (náhradným) 
rodičom na nich v detstve záležalo malo, ako už vieme, 74 % mladistvých. Napokon 
sme chceli zistiť mienku respondentov o ich prijatí a spätnej väzbe z radov kamarátov. 
Dozvedeli sme sa, že  55 %  adolescentov má v centre štyroch alebo viacerých kamará-
tov, dvoch až troch kamarátov má 20 %, žiadneho kamaráta nemá 10 % adolescentov. 
Mimo RC má dobrých priateľov až 88 % respondentov, traja nemajú údajne žiadnych 
kamarátov. Najčastejšou spoločnou aktivitou je počúvanie hudby a sledovanie televízie 
(57 %). Až 82 % adolescentov sa cíti prijímaných a podporovaných svojimi kamarátmi. 
Na druhej strane len traja respondenti nepociťujú priateľský vzťah zo strany kamarátov. 
Čo sa týka zisťovania negatívnych prejavov správania, najviac adolescentov uviedlo, 
že takéto správanie nezažívajú, lebo ich kamaráti majú radi (35 %).  Poslednou zisťo-
vanou skutočnosťou bol pocit samoty a opustenosti. Až 53 % adolescentov pociťuje 
samotu a opustenosť niekedy a 27 % mladistvých sa tak cíti často.  Približne tretina 
nevedela uviesť príčinu tohto pocitu (33 %). Najviac zastúpeným dôvodom bolo chý-
banie rodičov (24 %). Vychádzajúc z uvedených zistení konštatujeme, že hypotéza sa 
nepotvrdila, nakoľko sa ukázalo, že viac ako polovica mladistvých nepovažuje svoju 
osobu za menejcennú, výrazná väčšina verí vo vlastný úspech v živote a aspoň niekedy 
im rodičia/náhradní rodičia dali pocítiť, že sú pre nich dôležití. Taktiež väčšina ado-
lescentov mala značné kamarátske väzby a podporu. K potvrdeniu hypotézy by mohlo 
viesť zistenie o pociťovaní samoty a opustenosti u viac ako polovice respondentov. Túto 
skutočnosť však považujeme za pochopiteľnú, keďže  najčastejšie uvádzaným dôvodom 
týchto pocitov bolo chýbanie rodičov. Nakoľko ide o prirodzenú reakciu človeka, ktorý 
je odlúčený od svojich blízkych, nepovažujeme toto zistenie za smerodajné.

                                                                                                                                

Záver
Na základe uskutočneného prieskumu sme dospeli k niekoľkým zaujímavým zis-

teniam, z ktorých najdôležitejšie sú tieto:  Správanie adolescentov je vo veľkej miere 
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ovplyvňované dvomi prvkami. Jednak konaním ich kamarátov, ktorí  vystupujú ako 
priame či nepriame indikátory delikventného správania mladistvých (nahovorenie na 
delikt/vzor delikventného správania, snaha zapadnúť do partie,...). Pre adolescentov je 
veľmi dôležité byť akceptovaný a byť súčasťou rovesníckej partie, a pre dosiahnutie 
tohto cieľa sú ochotní uchýliť sa aj k deviantnému konaniu. Druhým dôležitým faktom 
je,  že väčšina delikventov mala vzor deviantného správania aj vo svojich rodičoch/ná-
hradných rodičoch. Ukázalo sa, že podstatným faktorom delikvencie, čo sa týka rodin-
ného systému, je správanie rodičov/náhradných rodičov, ktoré adolescenti bežne doma 
vidia. Vnímajú ho ako prirodzené, správne, a preto ho aj sami napodobňujú. Práve prob-
lematika osobných vzorov sa tak  zdá byť kľúčovou pri minimalizovaní delikventnej 
činnosti mladistvých. 
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DISRUPTION OF SOCIAL BONDS AS A CAUSE OF 
DELINQUENCY OF ADOLESCENTS

Abstract: Disrupted social bonds in adolescence have direct connection with 
the delinquency of young people. Adolescence is a period of stabilization of mental and 
physical development; the main developmental task is to fi nd and develop their own 
identity. Family environment plays an important role and has a big infl uence on further 
personal life. The work deals with the importance of family, family relationships and 
peer contacts in particular and describes social deviation briefl y. The objective of the 
work was to fi nd out the connection between the delinquency of adolescents and disrup-
ted social bonds, specially feeling of the absence of parental love and attention  and to 
fi nd out the main motives for the delinquency of adolescents. The work pointed out the 
friends as the most important factor of delinquency of adolescents and fi nally pointed 
out the fact  the most of adolescents saw the same or similar deliquent behaviour in the 
family. 

Key words: adolescents, delinquency, family, peers, social bonds
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví

KOUŘENÍ A INTERNET VE ŠKOLE ANEB 
KAM ODKÁZAT KUŘÁKY

Veronika ŠIKOLOVÁ

Abstrakt: Spolehlivé informace jsou důležitým předpokladem k prevenci i odvy-
kání kouření. Nejpoužívanějším zdrojem informací, se kterým současní studenti nejvíce 
pracují, je internet. Informace, které tu můžeme získat, však vykazují velmi rozdílnou 
kvalitu. Naším cílem bylo vybrat nejlepší webové stránky věnované kouření. Náš pilotní 
soubor obsahoval celkem 20 volně dostupných webových stránek, které zaujímaly před-
ní místa ve vyhledavačích při dotazu na kouření. Hodnotiteli bylo 41 studentů pátého 
ročníku všeobecného lékařství kompetentních k posuzování odborného hlediska. Kromě 
odbornosti byly dalšími posuzovanými apsekty kvality stránek aktuálnost, přehlednost, 
srozumitelnost, kontakty, grafi ka, komplexnost, specifi čnost, originalita, odkazy, rekla-
ma a celkový přínos. Za nejkvalitnější stránky považovalo 29 studentů stránky http://
www.kurakovaplice.cz.

Klíčová slova: webové stránky o kouření, kouření, odvykání kouření, internet

Úvod 
O aktuálnosti kouření ve školním prostředí svědčí od počátku devadesátých let 

vzrůstající prevalence kouřících mladistých, což je zcela opačný trend než v populaci 
dospělých, kde kuřáků ubývá (Sovinová a Csémy, 2000).

Rozhodnutí o tom, zda s kouřením začít, skončit nebo jaký způsob při odvykání 
kouření zvolit, vychází z informací, které máme k dispozici. Jako hlavní nástroj pro 
vyhledávání informací slouží současným (středo)školákům interent, je proto tedy prav-
děpodobné, že i případné informace o kouření budou hledat právě zde.

Internetového prostředí využívá ve světě stále více odvykacích programů. Jak 
se zatím ukazuje, jsou intervence skrze internet účinnější než svépomocná léčba (Hut-
tone, Wilson, Apelberg, et al., 2011), ačkoliv zatím nebyla prokázaná vyšší účinnost ve 
srovnání s klasickou formou terapie (Szatkowski, McNeill, Lewis, et al., 2011). Dopo-
sud žádná studie se však nezabývala srovnáním kvality českých internetových stránek 
zaměřených proti kouření.

Naším cílem bylo zmapovat tuto neprozkoumanou oblast. Chtěli jsme najít co nej-
kvalitněji zpracované informace o kouření určené laické veřejnosti. Kvalita stránek je však 
relativním pojmem, protože se význam hodnoticích kritérií odvíjí od účelu, kvůli kterému 
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posuzování provádíme. Tak jako bude webdesignér klást zvýšené nároky na vzhled strá-
nek a jejich funkčnost, přičemž pro něj bude méně důležitý vlastní obsah, tak jsme se my 
soustředili především na odborné hledisko předložených informací, aktuálnost, srozumi-
telnost, strukturu a komplexnost, zatímco význam grafi ckých prvků jsme upozadili.

Charakteristika souboru
Náš soubor obsahoval celkem 20 protikuřáckých stránek, jež byly hodnoceny. 

Tyto stránky byly zcela volně přístupné a objevovaly se na předních místech v běžně 
používaných internetových vyhledávačích  (Google, Seznam) po zadání klíčových slov 
kouření, odvykání kouření, cigarety. 

Hodnocení
Hodnocení bylo součástí praktické výuky předmětu Preventivní lékařství urče-

ného studentům všeobecného lékařství Masarykovy univerzity. Hodnotitelé byli stu-
denti pátého ročníku, kteří byli s problematikou kouření během studia už obeznámeni a 
jejichž hodnocení mělo proto po odborné stránce vyšší váhu než hodnocení laické. Před 
vyplněním dotazníku byli studenti na začátku týdne detailně instruováni ohledně způso-
bu hodnocení. Zvláště byli upozorněni na internetové stránky zaměřené na biorezonanci 
– komerčně velmi rozšířený způsob pomáhající odvykání kouření, jehož účinnost však 
nebyla vědecky podložena. Během týdne potom studenti procházeli jednotlivé stránky, 
které posuzovali, a na konci týdne odevzdávali svá hodnocení.

Posuzovaná kritéria
Káždá ze stránek byla posuzována jednotlivě z několika hledisek. Různé aspekty 

kvality byly odlišně obodovány podle své důležitosti. V celkovém součtu všech položek 
mohlo být stránce uděleno maximálně 100 bodů. V následujícím výčtu kvalitativních 
ukazatelů označuje číslo v závorce bodové rozpětí, které mohli studenti pro ohodnocení 
této položky použít. Za každou položkou jsou uvedené otázky, které si studenti při jejím 
posuzování kladli.

Odbornost (0 – 9 bodů): Jsou stránky v souladu s nejnovějšími vědeckými po-• 
znatky? Vychází z vědecky podložených fakt?
Aktuálnost (0 – 7): Jsou příspěvky na stránce pravidelně obměňovány? Sledují • 
nejnovější trendy a poznatky?
Kontakty (0 – 6): Poskytují stránky možnost konzultace s odborníkem? Je zde možné • 
on-line objednání do poradny? Jsou zde uvedeny kontaktní údaje (adresa, tele-
fon, e-mail)?
Přehlednost (0 – 5): Je struktura webu přehledná? Najdu potřebné informace snadno • 
nebo se mi ve stránkách špatně orientuje a vyhledávání informací zabere delší čas?
Srozumitelnost (0 – 5): Je podání informací dostatečně názorné a srozumitelné pro • 
laiky? Neobsahují stránky příliš mnoho odborných výrazů, které nejsou vysvětleny?
Komplexnost (0 – 5):  Podávají stránky ucelený přehled o problematice (složení • 
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cigaretového kouře, mechanismus účinku, následky kouření, odvykání, právní 
legislativa, historie aj.) nebo jsou pouze omezeně zaměřené?
Specifi čnost (0 – 4): Nachází se na stránkách zvláštní vyčlenění pro  pro speci-• 
fi cké skupiny (těhotné, děti, rodiče)? Je u každé z těchto skupin kladen důraz na 
informace specifi cké právě pro tuto skupinu? 
Grafi ka (0 – 3): Písmu, barevnému provedení ani obrázkům není co vytknout • 
nebo je celkový design stránek nemožný, zastaralý?
Odkazy (0 – 3): Našel jsem zde dostatek odkazů (i cizojazyčných) týkajících se • 
kouření a všeho, co s ním souvisí, nebo je naopak stránky zcela opomíjejí?
Originalita (0 – 2): Jsou informace podané neotřele? Jsou stsránky plné nápadů • 
a zajímavostí nebo se jedná o zcela všední způsob prezentace?
Reklama (0 – 1): Je hlavním cílem stránek propagace komerčního přípravku • 
nebo se zde nachází minimum reklam?
Celkový přínos (0 – 50): Obsahuje odkaz vše, co by měl, a je proto vhodné ho • 
dále doporučit? Není prohlížení těchto stránek jen zbytečnou ztrátou času?
      

Výsledky v číslech
V následující tabulce jsou k dispozici souhrné výsledky (u každé hodnocené 

stránky jsou zobrazeny zprůměrované hodnoty):
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http://www.kurakovaplice.cz 8,2 6,2 4,4 4,6 5,3 2,2 4,6 3,8 1,5 2,3 0,8 44,6 88,7
http://www.odvykani-koureni.cz 7,5 6,3 4,6 4,6 5,3 2,3 3,8 2,1 1,0 2,0 0,9 38,3 78,4
http://stop-koureni.cz 7,6 5,9 4,4 4,6 4,4 1,9 4,3 3,5 1,0 1,1 0,9 38,0 77,6
http://www.dokurte.cz 7,1 4,6 3,9 4,2 4,5 1,7 3,3 1,9 0,8 2,7 0,8 33,9 69,8
http://jakprestat.cz 5,9 4,8 3,8 4,4 1,4 1,6 2,7 1,6 0,8 1,9 0,5 27,3 56,5
http://stopkoureni.cz 5,6 4,9 3,8 3,9 2,2 2,0 1,1 1,3 1,3 2,1 0,7 27,2 55,7
http://cs-cs.help-eu.com 5,4 4,7 2,5 4,1 3,9 1,7 2,1 1,8 1,1 1,3 0,7 24,1 53,4
http://www.nicorette.cz 5,1 4,8 3,9 4,4 1,7 2,3 1,5 1,5 0,9 0,4 0,3 22,0 48,6
http://www.nekourit.cz 4,5 6,2 4,0 3,7 5,0 2,5 1,2 0,5 0,8 0,7 0,3 19,2 48,4
http://www.koureni.biz 4,5 4,3 3,5 4,1 1,0 1,0 1,7 0,9 0,3 0,8 0,4 18,0 48,3
http://www.exnico.com 4,8 4,7 2,8 3,0 3,3 1,8 2,2 1,0 0,7 1,1 0,2 19,2 44,2
http://koureni.podrobneji.cz 4,2 3,9 3,0 4,0 0,7 1,4 1,7 2,1 0,6 0,6 0,5 16,8 40,1
http://koureni.sweb.cz 2,8 2,0 2,8 3,2 0,8 1,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,5 21,6 36,9
http://www.odvykani.info 4,7 3,3 3,7 4,2 0,2 0,5 1,3 0,2 0,0 0,7 0,5 16,2 35,3
http://www.stopnikotin.com 2,8 3,2 3,2 3,4 2,2 1,4 0,6 0,2 0,5 0,6 0,2 12,2 31,3
http://prestat.kourit.cz 2,1 2,0 2,0 3,6 1,6 0,6 1,4 0,4 0,3 0,3 0,4 15,0 30,9
http://www.kourenistop.cz 2,3 3,5 3,0 2,7 1,8 1,2 0,3 0,7 0,7 0,2 0,3 9,2 29,2
http://www.odvykani-koureni.snadno.eu 2,0 2,2 3,0 2,2 1,0 1,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,3 7,5 19,7
http://www.jaknekourit.cz 1,4 3,3 3,6 3,0 1,9 0,7 0,1 0,9 0,6 0,0 0,4 4,0 19,4
http://www.koureni.cz 1,8 2,5 2,1 2,9 0,4 0,4 1,1 0,3 0,0 0,4 0,0 8,0 19,4
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Jako stránka s nejvyšší odborností byla vyhodnocena Kuřákova plíce (8,2 bodů), za ní 
Stop-kouření (7,6) a Odvykání-kouření (7,5).
V aktuálnosti vyhrálo Odvykání-kouření (6,3 bodů), následované Kuřákovou plící (6,2) 
a Nekouřit (6,2).
Kontakty byly nejlépe uvedené na stránkách Odvykání-kouření (5,3 bodů), Kuřákova 
plíce (5,3) a Nekouřit (5).
V přehlednosti zvítězilo Odvykání kouření (4,6 bodů), poté Kuřákova plíce (4,4) a Stop-
kouření (4,4).
Nejsrozumitelnějšími stránkami se stalo Stop-kouření (4,6 bodů) s Kuřákovou plící 
(4,6) a Odvykáním-kouření (4,6).
Za nejkomplexněji pojaté stránky jsou považovány Kuřákova plíce (4,6 bodů), Stop-
kouření (4,3) a Odvykání-kouření (3,8).
Za nejvíce sepcifi cké stránky považují studenti Kuřákovu plíci (3,8), Stop-kouření (3,5) 
a Odvykání-kouření (2,1).
Nejlepší odkazovou částí disponuje Dokuřte (2,7 bodů) následované Kuřákovou plící 
(2,3) a Stop kouřením (2,1).
Originalitou vynikala Kuřákova plíce (1,5 bodů), Stop kouření (1,3) a Help-eu (1,1).
Reklama nejméně obtěžovala na stránkách Odvykání-kouření (0,9 bodů), Stop-kouření 
(0,9) a Kuřákova plíce (0,8).
Za nejpřínosnější stránky studenti považují Kuřákovu plíci (44,6 bodů), Odvykání-kou-
ření (38,3) a Stop-kouření (38,0).

Celkové hodnocení se v prvních příčkách shoduje celkovým přínosem, na prv-
ním místě tedy Kuřákova plíce (88,7 bodů), na druhém Odvykání-kouření (78,4) a na 
třetím Stop-kouření (77,6).

U dalších stránek se pořadí podle přínosu a celkového skóre ne vždy shodovalo, 
což mohlo být zapříčiněno výrazným nedostatkem v rámci jednotlivých složek, které se 
pak promítlo do celkového hodnocení.

Jako nejhorší stránky byly vyhodnoceny stránky Kouření (19,4 bodů).
Z uvedeného výčtu je patrné, že stránky Kuřákova plíce, Odvykání-kouření 

a Stop-kouření fi gurovaly v naprosté většině na předních místech v rámci všech hodno-
cených položek, což jen potvrzuje jejich kvality. 

Slovní porovnání čtyř nejlepších internetových stránek
o kouření
1. http://www.kurakovaplice.cz 
Nadpoloviční většina studentů považuje za nejlepší stránky právě Kuřákovu plíci (29 
studentů z 41). Tyto stránky získaly prvenství v odbornosti, komplexnosoti, specifi čnos-
ti, originalitě i celkovém přínosu. Jsou nápadné svým tmavým provedením a drastický-
mi snímky s orgány poškozenými kouřením, od kouření proto vizuálně odrazují nejvíce. 
Některým studentům však tento vzhled naopak vadí, ale převažují kladné ohlasy. Na 
stránkách najdeme přehledně uspořádané velké množství informací, zajímavostí a vi-
deí. Kromě důležitých informací tu najdeme i kvízy a ankety. V kontaktech najdeme 
virtuální poradnu. 
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2. http://www.odvykani-koureni.cz 
S přibližně desetibodovým odstupem skončilo na druhém místě Odvykání-kouření. 
V jednotlivých kritériích se umístilo na prvním místě u aktuálnosti, přehlednosti, kon-
taktech, grafi ce a reklamě.
Tyto stránky jsou rozděleny na část určenou laické veřejnosti a na část pro odborníky, 
která je věnována léčivu Champix na odvykání kouření (vareniclin), přesto si zacho-
vává vysoký stupeň objektivity. Také zde najdeme mnoho zajímavostí, her a soutěží. 
Zaujmou i kuřácké příběhy a certifi kát exkuřáka či kalkulačky ušetřených peněz a rizik 
při skoncování s kouřením. Slabším místem jsou odkazy na podobnou problematiku.

3. http://stop-koureni.cz 
S malým bodovým rozdílem od Odvykání-kouření obsadilo druhé místo Stop-kouření, 
které získalo prvenství ve srozumitelnosti. I tyto stránky jsou rozdělené na část laickou 
a odbornou, která je však výrazně méně propracovaná. Najdeme tu podrobněji rozepsa-
nou historii kouření a právní legislativu. Zajímavá je též rubrika Mýty o kouření. Jako 
jedny z mála stránek nabízí Stop-kouření možnost registrace. Tyto stránky obsahují mi-
nimum reklamy a taktéž postrádají odkazy.

4. http://www.dokurte.cz 
S dalším větším odstupem se umístily stránky Dokuřte. Jejich silnou stránkou je větší 
přehled podobně zaměřených odkazů, slabší nízká aktuálnost. Provozovatelem těchto 
stránek je Česká koalice proti tabáku.V porovnání s pedchozími stránkami obsahují 
méně informací. Někteří studenti zde postrádali více konkrétních rad jak přestat kouřit 
a design hodnotili jako zastaralý. Uvítali zde rychlé a přehledné vyhledávání nekuřác-
kých restaurací.

Jaké stránky nedoporučovat?
Mezi hodnocenými internetovými stránkami najdeme často komerčně zaměřené 

stránky propagující novou metodu v odvykání kouření – biorezonanci. Tento způsob 
léčby pomocí přístroje BICOM slibuje vysokou účinnost bez užívání léků, žádnou bo-
lest, minimální vedlejší účinky a hlavně téměř okamžitý efekt. Závratné výsledky však 
nikdy nebyly vědecky podloženy a účinnost metody je srovnatelná s ostatními alterna-
tivními způsoby léčby (Heřt, 2010).

Diskuze 
Vzhledem k tomu, že se jedná o poprvé zpracovanou problematiku, oteví-

rá se široký prostor pro diskuzi. Jedním z prvních námětů může být samotná meto-
dika se způsobem bodování. Je třeba doplnit hodnotící kriteria o další aspekty? Ne-
překrývají se některé položky? Je poměr bodů mezi jednotlivými složkami vyvážený?
Dalším bodem je platnost výsledků. Základním rysem webových stránek je jejich ča-
sová proměnlivost s nestálostí obsahu. Je tedy otázkou, jak dlouho budou prezentované 
výsledky aktuální. Obecně však lze říci, že kvalitnější weby se vyznačují tendencí stá-
losti a neustálého vylepšování.
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Za nejdůležitější námět k diskuzi považujeme využití výsledků. Jakým nejlepším 
způsobem výsledky rozšířit? Vhodné je seznámit s nimi především lékaře a učitele, kteří 
mohou působit na své pacienty a žáky. Kromě publikování výsledků v recenzovaných 
časopisech a prezentování na konferencích by bylo vhodné šíření prostřednictvím le-
táčků v ordinacích, školách nebo prostřednictvím e-mailů. Níže uvádíme návrhy, jak 
s výsledky pracovat ve školním prostředí.

Možné využití výsledků ve škole
Získané poznatky můžeme ve školním prostředí uplatnit různými způsoby. Při 

dostatečném časovém prostoru můžeme provést podobné hodnocení v rámci středních 
nebo základních škol. Studenti by tak nenásilnou formou získali přehled o aktuálních 
protikuřáckých webech a o informacích zde poskytovaných. Protože však žáci a studen-
ti nedosahují takového vzdělání a přehledu jako vysokoškolští studenti medicíny, velmi 
těžko mouhou posoudit odbornost předkládaných informací. Tento nedostatek může být 
zmírněn odbornou instruktáží s důrazem na rozpoznání pseudovědeckého textu, který 
s oblibou používají propagátoři alternativníh metod.

Vhodnou příležitostí k porovnání kvality webových stránke by mohly být spo-
lečné projekty, během nichž by studenti o kouření diskutovali.

Pokud by bylo hodnocení stránek studenty z časového hlediska a organizačně 
náročné, můžeme je rovnou seznámit s výsledky. I v tomto případě je užitečnější zvolit 
aktivní fomru zpracování informací, např. prostřednictvím referátů o kouření v biologii, 
základech IVT nebo předmětech zaměřených na společenskou výchovu.

Jestliže ani takovýto způsob předání nových poznatků a informací není možný, 
doporučujeme alespoň zviditelnění výsledků na na školních a třídních nástěnkách nebo 
jiných místech, kde bývají uváděné informace pro studenty. 

Závěr
V moři internetových informací není obzvláště pro laiky lehké se zorientovat. 

Díky našemu hodnocení protikuřácky zaměřených stránek ušetříme hledajícím čas, ná-
mahu a možná i fi nance. Tipy na ověřené webové stránky můžeme pomoci při odvyká-
ní kouření (pokud nemůžeme z časových důvodů informace týkající se kouření předat 
osobně, jak by tomu mělo být v ideálním případě), můžeme posílit rozhodnutí nekou-
řit a doufejme, že k němu i motivujeme. Správná rozhodnutí totiž vznikají na základě 
správných informací a ty na základě našeho pilotního zhodnocení poskytují především 
webové stránky http://www.kurakovaplice.cz, http://www.odvykani-koureni.cz, http://
stop-koureni.cz a  http://www.dokurte.cz. Tyto stránky mohou lékaři doporučovat svým 
pacientům a učitelé svým žákům.
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SMOKING AND THE INTERNET IN SCHOOLS, OR 
USEFUL LINKS FOR SMOKERS

Abstract: Reliable information is an important precondition both to prevention 
and to giving up smoking. The Internet is the source of information most widely used 
by contemporary students. The information available on the Internet is, however, of 
extremely varying quality. Our aim was to choose the best websites devoted to smoking. 
Our pilot group contained a total of 20 freely available websites shown in the leading 
positions by search engines in response to the inquiry “smoking”. The assessors were 
41 students in year fi ve of general medicine competent to make an assessment from the 
specialist viewpoint. In addition to their expertise, the other aspects assessed in terms of 
the quality of these websites were their topicality, their clarity, understandability, con-
tacts, graphics, comprehensiveness, specifi city, originality, links, advertising and overall 
effect. 29 students considered the pages at http://www.kurakovaplice.cz the website of 
the highest quality.

Key words: websites about smoking, smoking, giving up smoking, the Internet
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví

VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ
NA ŽIVOT STUDENTŮ

ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ

Magda TALIÁNOVÁ, Magdalena ŘEŘUCHOVÁ, Vendula 
HOMOLKOVÁ

Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou využití sociálních sítí v každoden-
ním životě studentů a možným dopadem těchto aktivit na jejich psychosomatický stav. 
Výzkum byl proveden celkem u 200 studentů středních a vysokých škol ve věku od 15 do 
24 let se zdravotnickým zaměřením ve východočeském regionu. Výsledky dotazníkového 
šetření byly zpracovány prostřednictví relativní četnosti a dvouvýběrového t-testu se 
shodným rozptylem.

Klíčová slova: sociální síť, zdraví, škola, vztahy, zdravotnické obory, životo-
správa 

Teoretická východiska
Jedním z nejvyužívanějších komunikačních prostředků současnosti jsou inter-

netové sociální sítě. Sociální síť lze obecně defi novat jako vytváření komunit v online 
prostředí. Jde o propojení skupin lidí, kteří se navzájem ovlivňují. Sociální sítě jsou 
tvořeny na základě zájmů, rodinných vazeb či sdílení dat a hledání nových kontaktů 
ve virtuálním prostředí. Sociální sítě prostřednictvím internetu sdružují osoby, které se 
fyzicky nemohou setkat. Účel sociálních sítí se různí, některé slouží ke sdílení informací 
a k zábavě, jiné pomáhají hledat například práci, případně sdružují etnika či jiné skupiny 
lidí. Mezi nejznámější sociální sítě v ČR patří například Lidé.cz, Spolužáci či Líbím 
se ti. Ze zahraničních sociálních sítí je nejrozšířenější Facebook, Twitter, MySpace, 
LinkedIn. Jelikož popularita sociálních sítí za několik posledních let enormně vzrostla 
a zejména mezi mladými lidmi patří sociální sítě k jedné z nejvyužívanějších metod ko-
munikace. To ukázal i průzkum organizace EUKidsOnline, jehož výsledky představila 
Evropská komise (1). Proto jsme se rozhodly zjistit, do jaké míry mají vliv na životní 
styl studentů zdravotnických oborů. 
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Cíl výzkumu 
Cílem výzkumného šetření byla snaha zmapovat vliv internetových sociálních 

sítí na psychosomatický stav studentů zdravotnických oborů. Zjistit nejčastěji využí-
vané typy internetových sociálních sítí, prostředky využívané ke kontaktu se sociální 
sítí a průměrnou dobu trávení času na internetové sociální síti. Porovnat místo bydliště, 
pohlaví, typ školy s průměrnou délkou trávení času na internetové sociální síti.

Metodika výzkumu
Výzkumná část práce mapuje vliv sociálních sítí a jejich využití studenty zdra-

votnických oborů. Vlastní šetření probíhalo v květnu a červnu 2011. Cílem šetření bylo 
získat dostatečné množství dat vztahujících se k problematice využití sociálních sítí 
studenty zdravotnických oborů. Celkem bylo osloveno 205 respondentů studujících 
na území Pardubického kraje, 5 dotazníků bylo pro neúplnost vyřazeno. Zpracováno 
bylo 200 dotazníků; od 84 respondentů ze střední zdravotnické školy a 116 respondentů 
z vysoké školy. Výběr respondentů byl náhodný. Dotazník obsahoval 23 otázek. Získa-
ná data byla vyhodnocována dvouvýběrovým t-testem s rovností rozptylů (hladina vý-
znamnosti 0,05), testem nezávislosti Chí-kvadrát (hladina významnosti 0,05) a relativní 
četností. Výzkumné šetření probíhalo duben-květen 2011.

Interpretace výsledků
Z dotazníkového šetření vyplývá, že internetovou sociální síť využívá 195 

(97,5 %)   respondentů. Z celkového počtu 200 studentů se jedná o 82 (98,7 %) středo-
školáků (SŠ) a 113 (96,6 %) vysokoškoláků (VŠ).

Zastoupení respondentů dle pohlaví
Vzhledem k tomu, že data byla sbírána na školách se zaměřením na zdravotnické 

obory, tak zde převládají respondenti ženského pohlaví. Mezi středoškolskými studenty 
bylo 77 (93,9 %) dívek, v případě vysokoškolských studentů bylo zastoupení dívek 91 
(80,3 %) viz Obr. 1.

Vztah mezi typem školy a trávením volného času na internetové sociální síti
Porovnáme-li délku trávení volného času na internetové sociální síti, tak zjistí-

me, že studenti VŠ tráví 1,6398 hod./denně (cca 100 min.), kdežto studenti SŠ 2,1867 
hod./denně (cca 130 min.). Pro výpočet byl použit dvouvýběrový t-test s rovností roz-
ptylů při hladině významnosti 0,05. Vzhledem k tomu, že T - Stat - 1,919 < T krit (1) 
-1,652 ; T krit (2) - 1, 972 není prokázán statisticky významný rozdíl.

Vztah mezi místem bydliště a trávením volného času na internetové sociální síti
Provedeme-li komparaci délky trávení na internetové sociální síti s místem byd-

liště, pak docházíme k závěru, že studenti s místem bydliště mimo město tráví na in-
ternetové sociální síti přibližně 2,864 hod./denně (cca 174 min.). Oproti tomu studenti 
žijící ve městě 1,808 hod./denně (cca 108 min.). Pro výpočet byl použit dvouvýběrový 
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t-test s rovností rozptylů při hladině významnosti 0,05. Jelikož T - Stat - 3,339> T krit 
(1) - 1,652 ; T krit (2) - 1,972 (hladina 0,05; 1 SV) je prokázán statisticky významný 
rozdíl.

Vztah mezi typem pohlaví a trávením volného času na internetové sociální síti
Na základě porovnání pohlaví a délky trávení na internetové sociální síti může-

me konstatovat, že dívky jsou v kontaktu s internetovou sociální sítí přibližně 2,04 hod./
denně (cca 124 min.), naproti tomu chlapci 1,27 hod./denně (cca 87 min.). Pro výpočet 
byl použit dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů při hladině významnosti 0,05.Na zá-
kladě výsledku T - Stat - 1,986> T krit (1) - 1,652; T krit (2) - 1,972(hladina 0,05; 1 SV) 
je prokázán statisticky významný rozdíl.

Obr. 1 Zastoupení respondentů dle pohlaví
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Typy využívaných internetových sociálních sítí dle typu školy

Obr. 2 Grafi cké znázornění využívaní jednotlivých typů ISS studenty zdravotnických 
oborů.

Z Obr. 2 vyplývá, že nejpoužívanější internetovou sociální sítí (ISS) je u obou 
sledovaných skupin Facebook, a to přes 97 %. Existují však sítě, které byly voleny pou-
ze jednou skupinou – u středoškoláků Game Page a  u vysokoškoláků Twitter. 

Prostředky ke kontaktu se sociální sítí
Obr. 3 znázorňuje typy prostředků využívaných při kontaktu s internetovou soci-

ální sítí. Zatímco nejčastějším prostředkem u středoškoláků je stolní počítač 39 (47 %), 
tak u vysokoškoláků to je notebook 50 (44 %). U vysokoškoláků je nejčastěji uváděna 
kombinace stolní počítač, notebook 28 (24,3 %), u středoškoláků notebook, mobilní 
telefon 13 (15,7 %).

Obr. 3 Grafi cké znázornění nejčastěji používaných prostředků pro kontakt se sociální sítí
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Vliv internetové sociální sítě na psychosomatický stav
Na základě odpovědí respondentů jsme se snažily zjistit dopad trávení volného 

času na výživu, pohyb, učení, fyzické zdraví a duševní zdraví. Výše zmiňované para-
metry jsme porovnávaly ve vztahu k typu studované školy. Pro výpočet byl použit test 
nezávislosti Chí-kvadrát a při hladině významnosti 0,05 a 2 SV. Statisticky významný 
rozdíl byl potvrzen u výživy (p = 0,000623), fyzického zdraví (p= 0,008676) a učení 
(p =0,002526) viz Obr. 4, 5, 6. Co se týká pohybové aktivity, tak tam se studenti SŠ i VŠ 
shodli, že trávení času na internetové sociální síti má negativní vliv na jejich pohybovou 
aktivitu. Statisticky významný rozdíl mezi sledovanými soubory potvrzen nebyl.

Obr.4 Grafi cké znázornění hodnocení vlivu ISS na výživu

Z Obr. 4 vyplývá, že 60 (72,3 %) středoškoláků a 63 (55,9 %) vysokoškoláků je 
přesvědčeno, že trávení volného času na internetové sociální síti má negativní dopad na 
jejich výživu a stravovací zvyklosti. Přibližně čtvrtina (25,3 %) středoškoláků a necelá 
polovina (40,5 %) vysokoškoláků zastává názor, že trávení volného času na internetové 
sociální síti nemá žádný vliv na jejich výživu a stravovací zvyklosti.
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Obr. 5 Grafi cké znázornění hodnocení vlivu ISS na fyzické zdraví

Z výše uvedeného Obr. 5 je patrné, že nejčastější odpovědí je ze strany středo-
školáků - 43 (51,8 %) negativní vliv internetových sociálních na fyzické zdraví, v přípa-
dě vysokoškoláků jich 72 (63,3 %) odpovědělo, že internetová sociální sít nemá vliv na 
fyzické zdraví této skupiny respondentů.

Obr. 6  Grafi cké znázornění hodnocení vlivu ISS na fyzické zdraví

Z Obr. 6 je patrné, že 43 (51,8 %) středoškoláků je přesvědčeno, že trávení vol-
ného času na internetové sociální síti má negativní vliv na učení, naopak nejčastější 
odpovědí ze strany vysokoškoláků v případě 63 (55,9 %) je odpověď neovlivňuje.
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Obr. 7  Grafi cké možných komplikací vzniklých v důsledku trávení volného času na 
ISS

Z předchozího Obr. 7 vyplývá, že bez potíží je pouze 12 (14,5 %) středoškoláků 
a 42 (37 %) vysokoškoláků. Mezi nejčastější potíže uvádí obě skupiny respondentů cel-
kovou únavu (35 studentů SŠ a 39 studentů VŠ), dále pak zrakové potíže (27 studentů 
SŠ a 24 studentů VŠ) a konfl ikty s prostředím (8 studentů SŠ a 8 studentů VŠ).

Diskuze a závěr
Z výsledků je patrné, že studenti zdravotnických oborů tráví na internetových 

sociálních sítích přibližně 1-2 hodiny denně, s tím, že v případě středoškoláků je průměr 
cca 130 minut denně, kdežto u vysokoškoláků je průměr 100 minut denně. Statisticky 
významný rozdíl byl potvrzen ve vztahu k místu bydliště a pohlaví, kdy bylo prokázá-
no, že více času stráví na internetové sociální síti děti s místem bydliště mimo město 
a ve vztahu k pohlaví jsou déle na internetové sociální síti dívky – tento fakt potvrzují 
i zahraniční výzkumy i výzkum společnosti Aspectio Research (4). Nejčastěji užívanou 
sociální síti je Facebook – přes 96 % respondentů. Porovnáme-li náš výsledek s výsled-
ky amerického výzkumu od Pew Research Center‘s Internet and American Life Project 
(2,3), tak zjistíme, že v našem vzorku je dokonce o 4 % uživatelů Facebooku více. Za-
tímco u středoškoláků převažují sítě typu Spolužáci.cz, Skype, Lide.cz, Meebo, Badoo 
tak u vysokoškoláků je to ICQ, Lide.cz, Skype, LinkedIn. Zatímco Game page byla 
zastoupena jen u středoškoláků, tak pouze vysokoškoláky byla zastoupená síť Twitter. 
V porovnání s výzkumem Pew Research Center‘s Internet and American Life Project 
vyplývá, že sociální sítě jako je Twitter, LinkedIn, My Space jsou více využívány vě-
kovými kategoriemi nad 20 let, což je to dáno zaměřením dané sociální sítě. Hodnocení 
vlivu sociálních sítí na pohyb, výživu, fyzické zdraví, duševní zdraví a učení. V případě 
pohybu se obě skupiny shodují v tom, že se jedná spíše o negativní vliv, statistický vý-
znam však nebyl prokázán mezi skupinami středoškoláků a vysokoškoláků. V oblasti 
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výživy, učení a fyzického zdraví si studenti VŠ vyjma výživy, a to zejména v oblas-
ti nevhodných stravovacích návyků, myslí, že internetové sociální sítě nemají vliv na 
jejich životosprávu. Studenti SŠ v těchto kategoriích pozorují spíše negativní dopad. 
Pozitivní dopad je u obou skupin zejména v oblasti duševního zdraví, kdy obě skupiny 
studentů jsou přesvědčené, že se mohou prostřednictvím sociální sítě dobře odreagovat, 
avšak ze statistického hlediska zde mezi sledovanými skupinami SŠ a VŠ není prokaza-
telný rozdíl. Mezi studenty obou sledovaných skupin panuje názor, že při trávení času 
na internetové sociální síti v délce 2 hodiny a déle, se začínají objevovat komplikace. 
Nejčastěji je zmiňována celková únava, zrakové potíže a konfl ikty s okolím. Bez potíží 
je pouze 14,5 % VŠ a 37 % SŠ. Na závěr bychom chtěly konstatovat, že výsledky, ke 
kterým jsme dospěly, jsou zajímavé. Specifi kem našeho průzkumu je fakt, že získaná 
data jsou především od dívek, což je dáno volbou studovaných oborů v nelékařských 
zdravotnických profesích, kde toto pohlaví převažuje.
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ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON 
THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED 
STUDIES 

Abstract: The paper deals with the use of social networks in the daily lives of 
students of medicine-related studies and the potential impact of this activity on their 
psychosomatic condition. The research was conducted in a total of 200 students at se-
condary schools and universities aged 15 – 24 in the East Bohemian region. The results 
of the questionnaire survey were processed using the relative frequency and t-test with 
equal variance in two groups. 

Key words: social network, health, school, relationships, health care professi-
ons, lifestyle 
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví

PREVENCE POČÍTAČOVÉ KRIMINALITY 
V ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

Jiří STRACH

Abstrakt: Článek pojednává o současném stavu vědomostí žáků základních 
a středních škol o počítačové kriminalitě a o jejich postojích k ní. Na základě dotazní-
kového šetření byla získána data o postojích žáků k různým nelegálním činnostem při 
použití počítačů. Z výsledků vyhodnocení dat pak byla navržena doporučení pro pří-
pravu výukových materiálů, které by učitelé využívali při každé výuce pomocí počítačů, 
zejména při výuce informatiky.

Klíčová slova: počítačová kriminalita, prvence počítačové kriminality, druhy po-
čítačové kriminality

Úvod
Dlouhodobě se v rámci výzkumu Škola a zdraví zabývám vlivem informačních 

technologií (IT) na fyzické duševní a sociální zdraví žáků. V současné době roste ve 
společnosti pocit, že zejména na vysokých školách a na školách vůbec není dostatečně 
chráněno a respektováno duševní vlastnictví. Podílí se výuka IT ve škole na tomto ne-
dobrém stavu, dělá škola při výchově dost, aby se uvedený stav zlepšoval, a co rodiče 
žáků?  Jak ovlivňují škola a rodina tento stav. Jaké procento žáků páchajících tuto proti-
společensko činnost je alarmující? Má společnost vůbec zájem, aby se tento stav zlepšil, 
nebo je třeba změnit přístup společnosti k tomuto jevu?

Prvním ofi ciálním setkání dětí s výpočetními systémy nabízí škola. Mnoho děti 
má v současné době možnost používat počítač doma, ale škola by měla naučit děti pou-
žívat IT správným způsobem a poučit je o nebezpečích, která mohou jejich nesprávným 
použitím vést ke spáchání trestných činů. Zejména je třeba ukázat jak snadné je porušení 
autorských práv a spáchání internetové trestné činnosti.

V rámci řešení výzkumného záměru Škola a zdraví byl realizován výzkum za-
bývající se tímto problémem. Pomocí internetového dotazníku, který je přístupný na 
adrese http://boss.ped.muni.cz/kriminalita, bylo dotázáno 120 žáků 8. a 9. tříd ZŠ na 
svůj přístup k dodržování autorských práv a obecně k počítačové kriminalitě. Právě při 
zkoumání tohoto problému vyvstává následující otázka: Jak velké procento protispole-
čenského jednání školních dětí považujeme za závažné? Je to 5 %,  10 %, 50 % ?
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Počítačová kriminalita

Neexistují žádné přesné, spolehlivé statistické údaje o množství počítačové trest-
né činnosti a hospodářských ztrátách z ní, zčásti proto, že mnoho z těchto zločinů zřejmě 
není oběťmi zjištěno, mnoho z těchto činů nebylo nikdy hlášeno úřadům, a částečně také 
proto, že ztráty jsou často obtížně kalkulovtelné. 

V současné době nemá pojem počítačová kriminalita žádný ofi ciálně defi novaný 
obsah, ale existuje více různorodých pojetí podle toho, z jakého hlediska se autoři na 
problém dívají. Počítačovou kriminalitu je třeba chápat jako specifi ckou trestnou činnost, 
kterou je možné spáchat pouze s pomocí výpočetní techniky a při které je výpočetní tech-
nika předmětem trestného činu nebo pachatelovým nástrojem jeho spáchání.  

Typy počítačové trestné činnosti
Sabotáže  ■
Dokladové delikty  ■
Neoprávněné užívání počítačů ■
Podvody a padělky  ■
Bankovní počítačové podvody  ■
Letadla ■
Porušování autorských práv  ■
Počítačové viry  ■
Zneužívání osobních dat občanů  ■
Trestná činnost spojená s Internetem  ■
Informační trestná činnost  ■

Výzkum
Hypotézy:

H1.  Škola nevychovává žáky ke správnému přístupu při ochraně duševního vlastnictví 
a autorských práv.

H2.  Většina žáků nepovažuje za nutné chránit a uznávat autorská práva výrobců soft-
waru.

H3.  Většina žáků považuje za správnou existenci pirátských serverů nabízejících hudbu 
a fi lmy bez zaplacení licenčních poplatků.

H4.  Většina žáků se dostatečné neorientuje v činnostech, které jsou protispolečensky 
závažné. 

Výsledky výzkumu
H1. Na otázku „Ve výuce jsem byl poučen o tom, co je počítačová kriminalita 

a jaké tresty hrozí tomu, kdo se jí dopustí?“ odpovědělo celkem 85 % žáků, že nebyli 
poučeni.
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Uvedený výsledek potvrzuje vyslovenou hypotézu, i když rozdíl v odpovědích 
žáků osmých a devátých tříd ukazuje, že během výuky došlo k určitému zlepšení.

H2. Operacinalizace:
Máš-li možnost okopírovat tajně cizí software, po kterém delší dobu toužíš, oko-• 
píruješ ho?
Rodiče ti koupili nový počítač, má pouze operační systém, jak získáš ostatní • 
programové vybavení?
Co je horší čin: vybavení počítače nezakoupeným softwarem, nebo krádež bon-• 
boniéry v samoobsluze?
Máš časově omezený program např. na 60 dnů, po této době je třeba program za-• 
koupit, jinak přestane fungovat. Na internetu  zjistíš, že je možno tento problém 
vyřešit aniž, bys program zakoupil. Použiješ tuto možnost?
Ve škole je nainstalován software - Školní verze. Dostaneš nabídku vyrobit na • 
něm aplikaci pro obchodní využití za fi nanční odměnu, využiješ této možnosti, 
i když víš, že software je pouze pro výukové účely?

 
Ve škole jsem nebyl poučen co je to počítačová krimnalita

65%
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75%

80%
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Graf 1. 
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Velmi závažné je zjištění, že jen 20 % žáků vybaví svůj počítač koupeným soft-
warem, a současně skutečnost, že žáci 9. tříd snad díky vyšší IT gramotnosti vybaví nový 
počítač koupeným softwarem jen v 17 procentech případů. Software se snaží získat „ukra-
dením“ pomocí „hackerských“ způsobů, to je „crecnutím“ zkopírovaného softwaru.

Přitom zejména žáci 9. tříd si uvědomují, jak plyne z grafu 3., že používání nele-
gálního softwaru je závažný čin, nicméně tato skutečnost, jak plyne z grafu 2., je nijak 
neovlivňuje. 

Je třeba si uvědomit, že přístup žáků k používání nelegálního softwaru je velmi 
závažný a odráží přístup velké většiny uživatelů IT. Tento celospolečensky závažný jev 
uvolňuje dříve stanovené a mnohem lépe dodržované etické normy týkající se autor-
ských práv a duševního vlastnictví. Relativizace těchto hodnot vede podle mého názoru 
v pozdějších letech ke kopírování cizích textů a nedodržování autorských práv. 
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Graf 4. je v jistém rozporu s grafem 2. Je patrné, že žáci devátých tříd si uvědo-
mují lépe než žáci osmých tříd, že nelegální použití softwaru je kriminální čin a přes tuto 
skutečnost 82 % žáků 9. tříd použije nelegálně získaný software.  

H3. Operacionalizace:
V kině natočíš nový fi lm pomocí videokamery, umístíš ho na soukromý server tak, • 
aby si ho mohli stáhnout tví spolužáci. Považuješ takové jednání za nezákonné?
Považuješ za správné, že na webu existují servery, které šíří nelegální kopie hu-• 
debních cédeček a fi lmů?
Využíváš těchto „pirátských serverů“ pro získání kopií?• 
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Je zajímavé, že se s vyšším věkem snižuje počet žáků, kteří odmítají nedovolené 
kopírování a následné zveřejnění fi lmů porušující autorská práva. 25 % žáků dokonce 
nevadí fi lm ukrást i když tuto činnost považují za kriminální čin. Kolem 30 % žáků, 
považuje porušování autorských práv za jejich soukromou věc a nesprávností tohoto 
postupu se nezabývá. Nedostatečný důraz na seznamování žáků s existencí zákona 
o autorských právech a etickém rozměru krádeže duševního vlastnictví vede v koneč-
ném důsledku k publikování cizích textů, opisování bakalářských, diplomových a dok-
torských prací. 

Používání hudebních nahrávek a fi lmů, z pirátských serverů, považuje za zcela 
normální 80 % žáků, tato skutečnost ukazuje, že žáci považují nedodržování autorských 
práv na internetu za zcela běžnou metodu získávání audiovizuálních materiálů. Obě 
výše uvedené skutečnosti zobrazené na grafech 5 a 6 to potvrzují hypotézu3. 

H4. Operacionalizace:
Považuješ za počítačovou kriminalitu:

posílání výhružných zesměšňujících zprávA. 
zprostředkování možnosti kopírování fi lmových kopiíB. 
podvodné fi nanční transakceC. 
úmyslné šíření virůD. 
nedodržování licenčních pravidelE. 
používání cizích hesel bez vědomí majiteleF. 
čtení e-mailové poštyG. 
kopírování osobních datH. 
zveřejňování osobních datI. 
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Odpovědi žáků ukazují, že velké procento žáků, je si vědomo, že činností  A, B, 
C, D (graf 7.) jsou protizákonné. Paradoxně porovnáme li grafy 6. a 7. přesto, že jsou 
si vědomi, že páchají trestnou činnost, 80 % žáků pirátské servery využívá. Zajímavé 
je, že zneužití osobních dat nepovažují žáci z více než z 50 % za závažné a nepřikládají 
jim přílišnou nebezpečnost. To odpovídá celkové situaci ve společnosti, kde většina lidí 
příliš na utajení svých osobních dat nedbá. 

Závěr
Výzkumná sonda ukázala, že počítačová kriminalita příliš nezatěžuje současnou 

mládež. Její důsledky a zanedbávání prevence v této oblasti se v budoucnu může ukázat 
jako závažný problém. Už dnes přivádí řadu mladých lidí do konfl iktu se zákonem, 
případně se školním řádem, a může vést až k opisování závěrečných, bakalářských, 
diplomových a disertačních prací. Někdy může touha po transparentnosti (zveřejňovaní 
bakalářských, diplomových a disertačních prací na webových stránkách vysokých škol) 
paradoxně vést k tomu, že se při celospolečenském propadu vážnosti autorských práv 
počítačová kriminalita zjednodušuje a zvyšuje. 

Školy všech typů by měly intenzivně propracovat prevenční opatření k zvýšení 
vědomostí žáků a morální odpovědnosti za využití internetu pro publikační činnost. Je 
nutné, aby všichni žáci a studenti byli seznámeni s povinností citovat použité materiály 
a ctít autorská práva.

Literatura:
h t t p : / / w w w. m v c r . c z / c a s o p i s y / p o l i c i s t a / p r i l o h y / p c _ k r i m i . h t m l 
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PREVENTION OF CYBER CRIME IN THE PRIMARY AND 
SECONDARY SCHOOL 

Abstrakt: The article discusses the current state of knowledge of pupils in pri-
mary and secondary schools on cyber crime and their attitudes towards it. Based on the 
survey, data was obtained on the attitudes of students to various illegal activities when 
using computers. The results of the evaluation data recommendations were then propo-
sed for the preparation of teaching materials that teachers use in every teaching using 
computers and in computer science.

Key words: cyber crime, cyber crime prevention, types of cyber crime
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví

RADON, JEHO PRODUKTY ROZPADU
A LIDSKÉ ZDRAVÍ

Vladislav NAVRÁTIL 

Abstrakt: Radon, radioaktivní netečný plyn, je důležitým faktorem, který je tře-
ba řadit k činitelům, ovlivňujícím životní prostředí. V našem článku je kromě historie 
zkoumání radonu a jeho účinků na lidské zdraví, diskutován mechanismus jeho působe-
ní na živé tkáně (radon a jeho dceřiné produkty způsobují rakovinu plic). Konkrétním 
přínosem našich měření a našeho výzkumu je mapa, udávající výskyt radonu v oblasti 
Jihozápadní Moravy.

Klíčová slova: radon, životní prostředí, vliv na lidské zdraví, rakovina plic

Úvod
Přestože byl radon jako vzácný plyn objeven až na začátku 20. století, jeho 

vliv na lidské zdraví je znám již od století šestnáctého. Již významný středověký lékař
a vědec Agricola zaznamenal v roce 1597 vysoký výskyt úmrtí na neznámé plicní ne-
moci mezi horníky ve stříbrných dolech na německé straně Krušných hor (Schneeberg). 
Podobně tomu bylo i v Jáchymově a to opět mezi horníky ve stříbrných a měděných 
dolech, kde byla ruda doprovázena zvláštní černou horninou, zvanou smolinec (dnes 
víme, že smolinec je bohatý na uran a rádium).

V roce 1879 zjistili dva němečtí lékaři, Hartung a Hesle, že touto dosud nezná-
mou nemocí je rakovina plic. Horníci, pracující v Schneeberských dolech déle než 10 
let zpravidla umírali právě na tuto nemoc (nazývali ji černá smrt). Dále uveďme stručný 
přehled historie výskytu a objevu radonu:

1597  Agricola zaznamenal vysoký výskyt úmrtí na zvláštní plicní nemoc v Krušnohor-
ských dolech na stříbro.

1896 Becquerel objevil radioaktivitu uranu.
1898 Manželé Curieovi objevili radioaktivitu thoria a prvky rádium a polonium.
1898 Rutherford objevil alfa a beta částice.
1899 Thomson a Rutherford dokázali, že radioaktivita způsobuje ionizaci
1900 Dorn objevil emanaci v uranové řadě 238U, nyní zvanou radon. 
1901 Rutherford a Brooks dokázali, že radon je radioaktivní plyn.
1902 Rutherford a Soddy objevili transmutaci prvků
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1902 Thomson dokázal přítomnost radonu v pitné vodě. 
1903 Rutherford a Soddy odvodili rovnici, popisující radioaktivní rozpad.
1904 Geisel a Debierne objevili aktinon.
1913  Arnstein identifi koval „šupinaté” rakovinné buňky v pitevních vzorcích zemřelých 

horníků.
1913 Fajans objevil další zákony, týkající se rozpadových řad.
1914 První využití radonu v lékařství.
1925  První zmínka o názvu „radon” ve vědecké literatuře (do té doby „emanace”

a „niton”)
1940 Zjištěna příčinná souvislost mezi radonem a rakovinou plic.
1941  Poradní komise National Bureau of Standards zavedla radonový standard pro 

vzduch (370 Bq.m-3).
1955 Zavedena bezpečnostní hladina radonu (WL). 
1957 Vyvinuta Lucasova komůrka pro detekci radonu.

Fyzikální vlastnosti a zdroje radonu
Radon je bezbarvý radioaktivní plyn, bez zápachu, chemicky téměř inertní. Ve 

srovnání s ostatními vzácnými plyny je z nich nejtěžší, má nejvyšší bod tání a bod varu, 
nejvyšší kritickou teplotu a kritický tlak. Radon je prvkem, vyskytujícím se ve dvou 
přírodních radioaktivních rozpadových řadách, uranové a thoriové (obě končí neradio-
aktivním olovem) (Obr.1). Radon se rozpadá na 218Po (α rozpad, poločas rozpadu 3 mi-
nuty), a protože vzniklý prvek má elektrický náboj, váže se na prachové částice. Prach 
je následně vdechován do plicních sklípků a v nich dochází vlivem α záření k poškození 
jejich citlivé výstelky. Podobně je tomu při rozpadu 218Po na radioaktivní 214Pb a poté na 
radioaktivní 214Bi. 

Protože radon je radioaktivní vzácný plyn, chemicky nereagující, je jeho koncen-
trace v každém místě funkcí tří základních faktorů:

– koncentrace a rozdělení jeho zdrojů,
– efektivity transportních procesů z půdy do biosféry,
– na jeho poločasu rozpadu.

Radon má krátký poločas rozpadu a jeho koncentrace ve zdrojovém mate-
riálu je funkcí koncentrace prvků, které jej v rozpadové řadě předcházejí ( 238U a 
226Ra). Základní vlastností uranu a thoria je tendence obohacovat horniny, které mají 
nízký bod tání. Proto je jejich obsah mnohem vyšší v žule, než v dioritu, bazaltu, 
nebo vápenci. Na Obr. 2 je znázorněna situace výskytu radonu v horninách České 
Republiky. 

Radon infi ltruje do našich domů následujícími třemi cestami (Obr.3):
1. Migruje půdou směrem nahoru do sklepů a dolních podlaží domů.
2. Rozpouští se ve spodní vodě a přichází jako pitná či užitková voda do našich 

kuchyní a koupelen.
3. Radonem kontaminovaný stavební materiál (tvárnice z popílku) emanuje do 

obytných místností domu.
Nejjednodušší í způsobem jak omezit přístup radonu do našich domů, je spo-
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lehlivé nalezení jeho zdrojů a v souladu s tím dům izolovat. Tato cesta může být někdy 
obtížná a proto musíme tento způsob často nahrazovat intenzívní ventilací. 

Vliv radonu na lidské zdraví 
Vdechnutý radon se velmi rychle dostává do krevního řečiště. Poněvadž se jedná 

o chemicky inertní plyn, pouze jeho malá část je absorbována a většina vydechována. 
Protože jeho poločas rozpadu je poměrně dlouhý (3.8 dne), jenom jeho malá část se
v plicích rozpadá. Mnohem vážnější účinky na lidské zdraví mají jeho produkty roz-
padu, přítomné např. v místnostech. Vysoká koncentrace produktů rozpadu radonu
v plicích vede ke vzniku vážných onemocnění typu plicní fi brózy a zejména rakoviny 
plic. Kvalita a kvantita biologických vlivů produktů rozpadu radonu na složitý systém 
plic je velmi složitá a závisí na mnoha faktorech, jako je například jejich fyziologická 
stavba, imunitní reakce, samočistící schopnost, atd.

Přesto se jako nejjednodušší metoda měření účinků rozpadových produktů na 
výstelku plic ukazuje metoda srovnání s účinky kouření. Například koncentrace radonu 
kolem 200 Bq.m-3 je pro lidské zdraví neškodná. Ale již asi desetkrát vyšší koncentrace 
odpovídá vykouření několika cigaret denně a koncentrace kolem 6000 Bq.m-3 již odpo-
vídá vykouření asi 20 cigaret denně a je již dosti nebezpečná.

  

Obr. 1. Zjednodušené schéma pronikání radonu do biosféry 
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Experimentální výsledky a závěr
Koncentrace radonu a produktů jeho rozpadu byla měřena v různých částech 

Moravy. Veškerá měření byla prováděna pomocí unikátního přístroje Level Living Mo-
nitor LLM 500 (Műnchener Apparatebau fűr elektronische Geräte GmbH, Germany). 
Celé zařízení se skládá z vlastního měřícího zařízení, kterým je proporcionální detektor 
částic beta. Druhou část zařízení tvoří výkonný vysavač, který přes speciální fi ltr saje 
vzduch z měřené místnosti. Disketa je posléze proměřena v přístroji a na displeji se ob-
jeví přepočtená hodnota, odpovídající koncentraci radonu v daném místě.

Měření koncentrace radonu jsou prováděna již od roku 1997 a to zejména ve 
skleních domů starší i nové zástavby. Na Obr. 4 jsou jako příklad uvedeny výsledky 
měření koncentrace radonu v oblasti kolem Dačic (Jihozápadní Morava) na úpatí Ja-
vořického pohoří (červen 2010). Čísla, uvedená u jednotlivých konkrétních míst, značí 
minimální a maximální hodnotu koncentrace radonu v dané obci (měřená veličina je 
časově závislá, nemá proto smysl počítat chybu měření). 

Z obrázku (mapy) plyne, že v levé části mapy (oblast žulového masivu Javo-
řického pohoří) je koncentrace radonu vyšší, než v části pravé (kde je podloží rulové). 
Nejvyšší koncentrace radonu byla zaznamenána na rozhraní obou geologických oblastí, 
v geologickém zlomu ( v tomto zlomu byla zjištěna přítomnost nevýrazného ložiska 
uranu).

Obr. 2. Radonová situace v ČR



259

Obr. 3. Pronikání radonu do lidských obydlí 

 

Obr. 4. Měření koncentrace radonu (Jihozápadní Morava, červen 2010)



260

Literatura
COTHERN, C. R.; SMITH, J. E. Environmental Radon. Plenum Press 1987
RUTHERFORD, E.: Phil Mag (1903), 576-591
NERO, A. V. Scientifi c American 258, (1988), 42-48
BOTKIN, B.; KELLER, E. A. Environmental Science. Third Edition, John Wiley&Sons 

I Inc.2000.
EVANS, R. E., Health Phys. 38, (1968), 1173 - 1197

RADON, ITS PROGENY AND HUMAN HEALTH

Abstract: There is no doubt that radon, radioactive noble gas, is an important 
factor infl uencing environment. Sources of radon, their geological distribution and 
occurence of radon and its daughter products (harmful for human health) are discussed 
in the article. The conclusion of our considerations and our research work (measurement 
of radon concentration) is very simple: the daughter products of radon are responsible 
only for cancer of human lungs. 

Key words: radon, environments, infl uencing human health, responsibility for 
cancer of human lungs
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