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Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví

ÚVOD

Výzkumný záměr Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ŠKOLA 
A ZDRAVÍ PRO 21. století se dostal do druhé poloviny svého řešení. Předchozí roky 
přinesly množství poznatků a zákonitě množství nových problémů, které vznikly buď 
hlubším poznáním celé problematiky, nebo se objevily s postupnými společenskými 
změnami či s vývojem našeho školství.

Problémový prostor našeho zkoumání, který jsme si již na počátku naší práce vy-
mezili poměrně široce, dokáže integrovat všechny nové informace a problémy, ukázat 
na jejich vzájemnou spojitost, ale poměrně obtížně se dá spojit tak, aby vytvářel nějakou 
originální koncepci. I když toto nebylo cílem naší práce, přece jen logika výzkumu smě-
řuje k určité konvergenci, přičemž život „školy a zdraví“ ve své realitě se rozvíjí spíše 
do divergentního pole.

Jestliže naším hlavním úkolem bylo zkoumání vzájemného vztahu a obohacova-
ní, využívání podnětů a poznatkových, metodických i metodologických transferů mezi 
oblastí školství a zdravotnictví, potom všechny naše dosavadní práce rozšiřují a prohlu-
bují konkrétní činnosti formulované nyní do výchovy ke zdraví a k podpoře zdraví.

V této publikaci prezentujeme studie, které vyjadřují – podle našich názorů – 
určitou míru obecnosti a nabízejí širší aplikace pro výchovu ke zdraví, nebo uvádějí 
z této oblasti zkušenosti, které mohou být využity pro hlubší pochopení dalších problé-
mů nebo být inspirací pro následující práci.

Jako obvykle v našich publikacích uvádíme, že všichni autoři odpovídají za pů-
vodnost svých textů a svých výsledků a nesou za ně plnou odpovědnost. 

Jako už po několik let je nám opět milou povinností vyjádřit dík Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy, vedení Masarykovy univerzity a Pedagogické fakulty, 
kteří nám umožnili práci na tomto výzkumném záměru.

červenec 2009 
Evžen Řehulka

řešitel výzkumného záměru
ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ
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Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví

EVROPSKÉ ZDRAVOTNÍ SYSTÉMY, ZDRAVÍ
A BLAHOBYT KONFERENCE SVĚTOVÉ

ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE,
TALLINN 2008

Jan Holčík

Abstrakt: V červnu 2008 svolala Evropská regionální úřadovna SZO do Tallin-
nu (Estonsko) Evropskou ministerskou konferenci o zdravotních systémech: „Zdravotní 
systémy, zdraví a blahobyt“. Cílem konference bylo pozvednout zdravotní systém do 
popředí politického zájmu evropských členských zemí a soustředit se na posílení budou-
cí podpory SZO členským zemím při tvorbě svého vlastního zdravotního systému i při 
rozvoji zdravotní politiky a dalších aktivit v oblasti péče o zdraví. Hlavním výsledkem 
konference byla příprava a přijetí závěrečného dokumentu konference – charty. Základ-
ní podmínkou zlepšení zdraví lidí jsou jasná opatření. Budou nejúčinnější, když budou 
vycházet z rozsahu problémů, které přinášejí poruchy zdraví a zdravotně rizikové fak-
tory, když budou stavět na adekvátní kombinaci prevence a terapie a když se nebudou 
týkat jen poskytování zdravotnických služeb, ale celého širokého a mezirezortně pojaté-
ho systému péče o zdraví.

Klíčová slova: zdravotní systémy, Světová zdravotnická organizace, zdravotní 
politika, zdravotní strategie

1. Zdravotní systém
Zdraví lidí ovlivňuje mnoho faktorů: genetický základ, životní styl, životní pro-

středí, příjem a sociální pozice, vzdělání i postavení žen a mužů ve společnosti. Další 
významnou determinantou zdraví, jejíž důležitost roste, je zdravotní systém. 

Zdravotní systém, jak se všeobecně soudí, obsahuje zdroje, organizace a insti-
tuce, jejichž prvořadým cílem je zlepšovat, udržovat a navracet zdraví. Zahrnuje jak 
zdravotnické služby a zdravotnické pracovníky, technologie, fi nancování, regulace
a vzdělávání, tak i organizaci a řízení systému, a to včetně podílu ostatních rezortů na 
zlepšování zdraví. 

Světová zdravotnická organizace (SZO) vymezila pro zdravotní systémy tři 
základní cíle, a to účinnost, vstřícnost a spravedlnost (1):

• aby byly účinné, pokud jde o zlepšování zdraví celé populace;
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• aby byly vnímavé vůči lidským očekáváním, aby hájily důstojnost pacientů, 
respektovaly důvěrnost informací, svébytnost lidí a aby citlivě reagovaly na spe-
ciální potřeby zranitelných a deprivovaných populačních skupin;

• aby byly spravedlivé, pokud jde o platby jednotlivců do zdravotnictví, i co se 
týče všeobecné dostupnosti zdravotnických služeb; měly by rovněž nemocným 
poskytovat fi nanční ochranu.

Zdravotní systémy jsou vnitřně provázané svou skladbou, organizací, instituce-
mi i zdroji. Jde o víc než jen o nemocnice a další zařízení poskytující zdravotnické 
služby. Zahrnují celou „pyramidu“ zdravotnických zařízení, v nichž jsou poskytovány 
individuální zdravotnické služby, a současně i aktivity, které se týkají celé populace, 
jako např. programy proti kouření, podpora zdravé výživy nebo organizační opatření 
vedoucí k používání bezpečnostních pásů v autech.

Obr. 1. Schéma zdravotního systému (2)

Zdravotní systém obsahuje i některé mezirezortní aktivity směřující k ochraně 
zdraví v těch oblastech, které nespadají do tradičního zdravotnictví, např. legislati-
vu zaměřenou na zvýšení bezpečnosti dopravy a na snížení počtu dopravních úrazů
(obr. 1).

2. Nové skutečnosti a navazující úkoly zdravotních systémů
• Náklady na zdravotnické služby neustále narůstají.
• Lidé jsou lépe informováni, od zdravotních systémů toho víc očekávají a jejich 

mobilita roste.
• Populace v Evropském regionu SZO postupně stárne.
• Narůstají sociální a ekonomické rozdíly mezi populačními skupinami, vznika-

jí skupiny sociálně znevýhodněných občanů, kteří mají menší fi nanční zdroje
a vyšší zdravotní potřeby. 

• Rozvoj technologie umožňuje zavádět nové medicínské metody, ale mělo by se 
tak dít ve vhodném rozsahu. 

• Je nezbytné reagovat na nebezpečí, které přinášejí neznámé nebo nové nemoci, 
jako například celosvětová epidemie chřipky.
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3. Konference ministrů v Tallinnu

Světová zdravotnická organizace věnuje zdravotním systémům soustavnou 
pozornost. Připravila pro Evropský region konferenci ministrů zdravotnictví členských 
zemí s názvem „Zdravotní systémy, zdraví a blahobyt“. Účastníci konference, která se 
konala v Tallinnu od 25. do 27. června 2008, byli hosty estonské vlády.

Na konferenci se sešli ministři zdravotnictví 53 členských zemí Evropského regi-
onu, aby projednali a schválili novou chartu. První celoevropská charta týkající se zdra-
votních systémů byla podepsána v Lublani v roce 1989. Věnovala se záměrům, cílům
a základním hodnotám zdravotních systémů. Tallinnská charta si klade náročnější cíle. Je-
jím záměrem bylo zvýšit politický zájem o zdraví a odpovědnost za investice do zdravotních 
systémů a v neposlední řadě i posílit odpovědnost vlád za řízení zdravotních systémů.

Náklady na zdravotní péči jsou obvykle považovány za krátkodobé výdaje. 
Věrohodné důkazy však svědčí o tom, že zdravotní péče je přínosem pro ekonomiku 
země. Nárůst střední délky života o 10 % vede podle materiálů SZO ke každoročnímu 
ekonomickému růstu o 0,35 % (3).

Východiskem jednání konference byl dynamický vztah mezi zdravotními systé-
my, zdravím a blahobytem. Zmíněný vztah byl vyjádřen logem konference (obr. 2).

Obr. 2. Logo konference znázorňující vztah mezi zdravotními systémy, zdravím
a blahobytem (4)

Konference se zabývala přínosem dobře pracujících zdravotních systémů nejen pro 
zdraví, ale i pro blahobyt a ekonomický rozvoj (např. působením na rozvoj pracovních sil, 
na růst produktivity, na zmírňování nákladů na nemoci a na omezování počtu lidí žádajících 
o předčasné důchody). Konference se rovněž věnovala otázce, zda a do jaké míry investice 
do zdravotních systémů přispívají k ekonomickému rozvoji méně bohatých zemí.

4. Tallinnská charta
Charta zdůrazňuje nezbytnost vzniku silných zdravotních systémů, které by 

odstranily překážky bránící všeobecné dostupnosti jak zdravotní péče, tak i potřebných 
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informací. Charta uvádí: „Dnes je nepřijatelné, aby důsledkem nemoci byla chudoba. … 
My, členské státy, se zavazujeme hájit společné hodnoty, jako je solidarita, spravedlnost 
a účast na zdravotní politice, vliv na přidělování prostředků i na další aktivity; rovněž 
se zavazujeme věnovat pozornost zdravotním potřebám znevýhodněných a ohrožených 
sociálních skupin.

Dr. Marc Danzon, evropský regionální ředitel Světové zdravotnické organizace, 
při podepisování charty řekl (5): „Zdraví je právem každého a je hodnotou samo o sobě. 
Každá vláda by měla mít zájem investovat do zdraví své populace, a to i vzhledem 
k tomu, že zdraví lidé jsou přínosem pro rozvoj blahobytu každého národa.

Dr. Margaret Chan, generální ředitelka Světové zdravotnické organizace, ve 
svém vystoupení na konferenci uvítala, že hodnotový systém je v chartě jasně prezen-
tován. Jak nyní bezpečně víme, ekonomika země se nemůže adekvátně rozvíjet, pokud 
zdravotnické služby nejsou poskytovány všem, kteří to potřebují, a to v náležitém roz-
sahu a čase. 

Charta podrobně uvádí, jak zdravotní systémy posílit. Jedním z hlavních úkolů 
je zajistit transparentnost systému a zvýšit odpovědnost za to, že vynaložené prostředky 
jsou využívány v souladu se stanovenými cíli. 

Dr. Nata Menabde (5), zástupkyně evropského regionálního ředitele, k tomu 
poznamenala: „Investice do zdraví budou přínosem jen tehdy, pokud budou dobře vyna-
loženy. V této souvislosti neexistuje žádný „optimální“ nebo „správný“ rozpočet. Byla 
by chyba podléhat dojmu, že vyšší rozpočet vyřeší všechny problémy. Zdravotní systém 
by měl růst a současně i věrohodně prokazovat, že nové prostředky dovede náležitě 
využívat. 

V rámci přípravy zmíněné charty Světová zdravotnická organizace rea-
lizovala mnoho studií, kterými byla ověřována a prokázána vazba mezi zdravím
a blahobytem populace. Výsledky studií doložily potřebu věnovat činnosti zdravot-
ních systémů náležitou politickou pozornost. Na konferenci bylo předloženo mnoho 
analytických a metodických materiálů (6), které jsou cenným motivem pro další 
studium. 

Výzkum organizovaný Světovou zdravotnickou organizací dokládá (1), že 
v minulosti byla důležitost zdravotního systému podceňována, a to jak pokud jde
o zdraví lidí, tak co se týče jeho vlivu na ekonomický růst. Na investice do zdravotní-
ho systému bychom neměli nahlížet jako na „nezbytnou zátěž“, ale jako na užitečnou 
investici do budoucího blahobytu populace. 

5. Závěr 
Přednášející na konferenci zdůraznili, že dobré zdravotní systémy nejsou přepy-

chem, který by si mohly dovolit jen bohaté země, ale že jde o základní součást sociální 
a materiální infrastruktury, která podporuje prosperitu země, její soudržnost a sociální 
pohodu. Důležitost charty spočívá mimo jiné v tom, že charta klade důraz na slušné 
zacházení s těmi, kteří přicházejí do kontaktu se zdravotním systémem, a na respekto-
vání jejich důstojnosti. 

Celé jednání konference, včetně podpisu charty, bylo natáčeno. Videozáznamy 
jsou dostupné na webových stránkách (7). 
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Logo konference symbolizuje přemýšlejícího člověka. Mělo by motivovat nás 
všechny, abychom mysleli na zdraví a abychom přispívali ke zdravotnímu systému, a to 
především zdravotní výchovou a osobním příkladem zdravého života. 

EUROPEAN HEALTH SYSTEMS, HEALTH,
AND WEALTH THE CONFERENCE OF THE WORLD 
HEALTH ORGANISATION, TALLINN 2008

Abstract: In June 2008 the WHO Regional Offi ce of Europe convened the 
WHO European Ministerial Conference on Health Systems: Health systems, Health and 
Wealth, in Tallinn (Estonia). The Conference aims to place the health system high on 
the political agenda of European Member States and to provide focus for strengthening 
future WHO support to Member States in the development of their own health systems, 
policies and public health activities. The development and adoption of a Conference 
Charter was an essential output of the Conference. Explicit strategies for improvement 
of health are key. They work best if they refl ect the burden of disease and risk factors, 
combining prevention and cure accordingly, address the whole system and health in all 
policies and not just the services delivered by the health sector. 

Keywords: Health systems, World Health Organisation, health policy, health 
strategy
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Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví

POZNÁMKY K FILOZOFII ZDRAVÍ

Radovan RYBÁŘ

Abstrakt: Učitele, zejména humanitních a společensko-vědních oborů, je mož-
no charakterizovat jako kulturně-osvětového činitele. V moderním pedagogickém pojetí 
jeho hlavním cílem ve vztahu ke svému žákovi není napomáhání k hromadění jeho vědo-
mostí, ale vedení k jemnějšímu vnímání a utříděnějšímu poznání, které směřuje k celko-
vému chápání dnešního světa. Důležitým úkolem současného učitele je pěstování synte-
tického pohledu, schopnosti klást neobvyklé otázky a zvládat reakce na nepředvídatelné 
životní situace a problémy. Ve výkonu učitelského povolání jde také o pomoc mladým 
lidem při hledání a nalézání zdravého a rozumného životního stylu, vnitřní harmonie za 
použití fi lozofi ckého poradenství a různých alternativních metod.

Klíčová slova: škola, učitelství, zdraví, fi lozofi e zdraví, fi lozofi cké poradenství, 
krize hodnot, duševní nesnáze. 

1. Hledání zdravého a odpovědného učitelství
V učitelské profesi se dnes můžeme setkat s pocitem ne zcela doceněných 

osobních schopností, s různými těžko defi novatelnými úzkostlivými stavy. Vyvstává 
tak potřeba vychovávat a učit nejen žáky a studenty, ale také samotné učitele! Nejhorší 
by bylo propadnout pocitu bezradnosti a bezvýchodnosti: ,,Ať udělám cokoliv, nic se 
nezmění…“ Psychická nepohoda, pocit stísněnosti, špatná nálada, nedostatek chuti 
k čemukoliv při výkonu náročného učitelského povolání někdy převládne a jako by se 
zafi xoval. Samozřejmě, že není třeba dramatizovat stavy, které nejsou chorobné. Ale 
v učitelství existuje tolik závažných událostí, které vystavují člověka mimořádně silným 
stresům, jejichž důsledkem je minimálně psychická nepohoda.

Současná společenská situace řadovým učitelům (zvláště vysokoškolským!) příliš 
nedává pocit vlastní hodnoty a důležitosti ve společnosti, což pramení zejména z jejich níz-
kého fi nančního ohodnocení. U dnešního učitele často sílí pocit, že na nic nemá vliv, nic nemá 
pod kontrolou. Bez uspokojení potřeby – mít na něco vliv, tedy na něco, co závisí převážně na 
učitelově svobodném a odpovědném rozhodnutí, nelze uvažovat o stabilitě vlastního postoje 
k okolí, natož o jeho utváření u svých žáků a studentů. Nedosahování vytyčených cílů tuto 
frustraci ještě stupňuje. V takové situaci se musíme sami sebe zeptat: ,,Co způsobuje, že máme 
takovou (špatnou) náladu? A jaké jsou skutečné příčiny tohoto stavu?“
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Pro úspěšné plnění nejrozmanitějších pracovních úkolů ve školství je velmi 
důležitá právě pracovní pohoda a s tím spojená osobní nálada učitele. Pochopení 
významu dobré nálady a humoru na pracovišti může povědět mnoho o motivaci 
a schopnosti řídit, odolnosti vůči stresu a jiných klíčových otázkách při organizování 
pracovní činnosti. Nejprve si musíme položit otázku: ,,Co je na naší práci zábavné? Proč 
něco není? A jak tuto situaci změnit?“ 

Zábava v práci má více společného s našim postojem k práci, než s prací samot-
nou. Pokud máme dlouhodobě negativní pocity nebo postoj, nebudeme mít ani radost 
z práce, ať je jakákoliv. Naproti tomu lidé, kteří se aktivně snaží udělat svoji práci 
zábavnou, mají z ní zároveň i větší požitek. Rovněž dobré pracovní klima, důvěra 
v zaměstnavatele, v poslání učitelského povolání může přispět k dobrému pocitu v prá-
ci. Potom jsme při plnění pracovních úkolů také tvořivější a mnohem úspěšnější. Lidé 
jsou také vyrovnanější a celkově spokojenější se svým životem. Laskavé sebevědomí, 
vnitřní harmonie a životní jistoty jsou důležitými činiteli zdravého životního stylu 
a předpoklady úspěšného jednání i ve školství. 

Mnoho problémů ve školství je způsobeno i nedostatkem skutečných osobností 
v řadách učitelů. Výchovu je třeba chápat jako umění, které vychází z hlubšího poznání 
člověka. Proto je tak důležitým problém osobnosti učitele.

Skutečný učitel musí umět si svého žáka získat, aby mu věřil. Žádný učitel ani 
nemůže naučit něčemu, čemu sám nevěří nebo tomu nerozumí. Proto je tak významné, 
aby jeho postoj k sobě, k životním hodnotám a smyslu všeho bytí byl u něj v harmonic-
ké rovnováze. Pro zdravý a harmonický výkon učitelské profese je možno nastínit 
několik z velkého množství různých rad, s nimiž se můžeme setkat v odborné a populár-
ně naučné literatuře. Namátkou můžeme vybrat zhruba tyto poznatky a rady:

učitel by měl především mít rád život, člověka a svět, mít láskyplný vztah ke 
svému okolí;
být schopen objektivní analýzy situace i sebe sama;
umět se zasnít o ideální podobě své vlastní práce a dosahovaných cílů;
při hledání odpovědí na aktuální otázky se snažit využívat všechny možné pod-
něty;
při práci objevit a snažit se řídit vlastní metodou účinného jednání;
místo dlouhých nářků jednat aktivně a rychle;
bojovat proti nudě nebo stresům zábavnou formou práce a humorem;
nikdy nebýt bezzásadově tolerantním;
dokázat si okamžitě přiznat svůj omyl či chybu;
být vždy připraven k rozumným kompromisům;
při práci se řídit zásadami zdravého životního stylu;
vyjadřovat se o nějakém problému výstižně a jasně;
jednat s ostatními podle pravidel psychické kulturnosti: mít schopnost vcítění se 
do problému, mít dostatek citu pro druhého člověka;
neustále se vzdělávat a být všude tam, kde se děje něco poučného a zajímavého;
nebát se projevit vlastní přirozenost – být osobností, individualitou;
uvažovat o všem vždy pozitivně a konstruktivně;
v souvislosti se svou prací neustále vyhledávat různé nápady a rady.

–

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
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To byl jen určitý výběr z víceméně obecně formulovaných rad a výzev k tomu, 
aby naše učitelské působení bylo úspěšnější a více uspokojovalo naše potřeby.1 

2. Dynamická rovnováha v učitelské profesi
Učitel je především specialista na jednání s lidmi, proto učitelství předpokládá 

dokonalou znalost dnešního člověka. Zejména v učitelství humanitních a společenskověd-
ních oborů je zapotřebí si uvědomit fakt, že jsme dnes všichni vystaveni ,,explozím“ značně 
výbušné síly (např. populační, informační, technologické, etnické, sociální, náboženské aj.). 
Stále více pociťujeme v učitelské profesi absenci pokroku v teoretické a aplikované etice.

Ukazuje se, že ve složitém řízení celé společnosti (včetně vzdělávací a výchovné 
soustavy) je nějaká konstrukční závada. Je to důležité z toho důvodu, že všechny výše 
uvedené ,,exploze“ málokdy mívají pozitivní výsledky. Nechtěným důsledkem bývají 
emocionální výstřelky (tzv. adrenalinové zážitky a zájmy), které pokřivují racionální 
uvažování, a to od neurotického zmatku jednotlivce, až po kolektivní víry v různé iraci-
onální principy, jimiž se zavazujeme slepou oddaností různého druhu. 

Znalci lidské duše a ti, kteří se snaží si s tímto problémem poradit, např. učite-
lé, kteří musí učit správným návykům a postojům, pokud ovšem sami neuvízli v zaje-
tí masové kultury a pokleslých forem zábavy, jež jsou dnes všudypřítomné. Učitelé 
při výkonu svého povolání musí dnes počítat s tím, že náš život je provázen zvýše-
ným shonem, neklidem, velkým množstvím protichůdných tlaků. V těchto stresových 
a chaotických situacích náš organismus reaguje obrannými poplachovými reakcemi. Je 
dobré, náš organismus na stresové situace předem připravovat, aby na ně reagoval méně 
bouřlivě (alergicky). Odolnost, rezistenci učitele vyrovnat se s krizovou situací vůči 
stresovým situacím lze trénovat. Ovšem, ne každý stres je také nezdravý.

Hlavním cílem školy je příprava na život ve společnosti. Protože nežijeme 
a nikdy nebudeme žít ve ,,skleníkovém“ prostředí, musíme se na své životní cestě při-
pravovat i na zdolávání překážek. Podstatné však v životě a v práci pedagoga je, jak se 
k překážkám a nepříjemnostem žití postaví, co a jak konkrétně udělá. Nikoliv věci jako 
takové jsou výhradně pozitivní nebo negativní, ale náš postoj je takovými činí.

Samozřejmě každý reaguje na stejnou situaci jinak. Jeden zdůrazňuje velikost 
překážek, druhý hledá nějakého viníka, třetí se zlobí sám na sebe, čtvrtý, kterého lze 
doporučit k následování, nenaříká, nikoho neobviňuje, ale začne o problému uvažovat, 
co je možné s ním rozumného udělat. Každý střet s překážkou (a v učitelské profesi jich 
není málo) bychom mohli začít otázkou: ,,Co s tím můžeme udělat?“ Nejnebezpečnější 
věcí na světě je vlastně život sám, neboť je plný různých nástrah, ale každý je ochoten 
toto nebezpečí podstoupit za cenu, že můžeme žít. S nebezpečím je nutné se naučit žít. 
Proto také škola by na jeho různé nebezpečné formy měla žáky připravovat, ale zase 
není nutné je vyhledávat v podobě různých tzv. adrenalinových zábav.

,,Adrenalinovou situací“ mohou být i konfl ikty odehrávající se ve školním prostře-
dí. K psychické zátěži učitele přispívá všeobecný shon, neúměrné požadavky na výkon 
jeho povolání nebo také neschopnost dané úkoly plnit. Zátěž se projevuje negativně hlavně 
proto, že na rozdíl od zvířat se snažíme své pocity skrývat, nedávat je prostě najevo. Ovšem 
1 Srov. RYBÁŘ, R. Harmonie, nebo chaos v učitelské profesi. In ŘEHULKA, E. (ed.) Učitelé 
a zdraví 4. Brno: Nakl. Pavel Křepela, 2002, s. 231–238, ISBN: 80-902653-9-4.
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zadržování citových reakcí po delší dobu se může negativně projevit prostřednictvím vege-
tativního nervstva ve formě žaludečních vředů, vysokého krevního tlaku apod. Ve všech 
těchto případech samozřejmě nemluvíme o duševní nebo psychické chorobě, ale pouze 
o nepřizpůsobivosti životním podmínkám. Konfl ikty se většinou nehromadí v samotném 
člověku, ale teprve v kontaktu s druhými. Bohužel, výhledově to vypadá tak, že budeme 
čím dále tím více žít ve společnosti sprostších, bezohlednějších a agresivnějších osamělých 
individuí. Tato atmosféra bude pravděpodobně chování většiny lidí značně ovlivňovat.

A právě škola a její učitelé budou muset svoje studenty na tuto zátěžovou situaci 
připravovat, ale nejprve se s ní budou muset vyrovnat oni sami. 

Učitelská profese sama patří v bodové škále frekvence stresů i konfl iktních situ-
ací k těm nejnebezpečnějším povoláním. Učitelé také patří mezi lidi, kteří večer co 
večer odkládají svoji nedokončenou práci na další den a tím jsou i méně šťastní než 
pracovníci jiných profesí, kteří vidí okamžitý dopad svojí práce. Pedagogická a vědec-
ko-výzkumná práce učitele je bez konce, nebo je to ,,běh na dlouhou trať“. Právě proto 
bývá učitel často trvale nespokojeným člověkem. Ale i tento negativní pocit může být 
rovněž motorem jeho další činnosti, skrytým impulzem, který ho tlačí stále dopředu. 
Zároveň si uvědomuje, že je jakýmsi optimistickým pesimistou. Z toho důvodu potře-
bujeme seberefl exi, každodenní chvilku klidu a ticha k usebrání. Jestliže dnes tak často 
voláme po ekologii přírody, musíme se naučit pěstovat na stejné úrovni také ekologii 
lidské duše.

Meditační praxe nám potom můžeš pomáhat k odplavení stresů a napětí. 
Pasivním pozorováním řečiště vlastních myšlenek necháme projevit vlastní nitro, tak se 
můžeme stát svobodnějšími, méně závislými na svých obavách. V případné terapeutic-
ké praxi můžeme vyjít z hypotézy, že nikoliv podvědomí, nýbrž vědomí ve skutečnosti 
řídí naše tělo. Můžeme se pokusit vědomě vstoupit pomocí kontemplace/rozjímání do 
relaxačního stavu nebo do jiných hladin vědomí. Když se nám podaří spojit všech-
ny kladné relaxační a hypnotické prvky dohromady pomocí neustálého přesvědčování, 
můžeme se naučit ovládat věci zdánlivě neovladatelné.

Jinou účinnou metodou může být trénink psychické odolnosti. Tento přístup 
by nám měl ukázat problémovou, stresovou situaci v širších, fi lozofi ckých souvislostech 
a podpořit i naši tvořivou fantazii. Měli bychom se pokusit reálně hodnotit každou situaci, 
rozlišit fakta od dohadů a navrhnout i nové možnosti řešení než ty, které se neosvědčily.
O konečném výsledku snažení ovšem vždy rozhoduje naše odhodlanost a množství 
vložené energie. Důležité je odhalit skutečné příčiny našeho znechucení nebo deprese. 

K rovnovážnému a harmonickému výkonu učitelského povolání je třeba si uvědo-
mit následující: 

 1)  z nás samotných musí vycházet iniciativa, musíme nejprve přesvědčit sami sebe 
o správnosti svého postupu; nesmíme nic dělat pod vlivem síly či na rozkaz;

 2)  pro každé své sdělení je třeba si vybrat správný čas; úspěch čehokoliv spočí-
vá ve schopnosti komunikace, v rychlém najití náhradního řešení podle danosti 
situace.2

2 RYBÁŘ, R. Hledání zdravé rovnováhy pro tvořivé a odpovědné učitelství. In In ŘEHULKA, E. (ed.) Učitelé 
a zdraví 5. Brno: Nakl. Pavel Křepela, 2003, s. 300–311, ISBN: 80-8669-02-5.
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 3)  musíme se naučit být aktivními posluchači svých studentů, tj. umět naslouchat 
i odpovídat na jejich aktuální problémy a dotazy; umět se na problém podívat 
také jejich očima;

 4)  je třeba neuspěchat dosáhnutí vytčeného cíle; rozdělit si svůj učební program na 
přehledné a logické úseky;

 5)  důkladně si ověřit, zda bylo dobře rozuměno našemu výkladu; důkladně analy-
zovat příčiny komunikačního šumu a jiných rušivých momentů;

 6)  opatrně zacházet s příkazy, lépe je požádat či poprosit, hledat spíše pozitivní 
stimuly, jak mobilizovat aktivitu studentů;

 7)  nikdy nešetřit chválou, ale být upřímný v uznání, žádné povrchní lichocení, 
nýbrž vždy volit laskavá slova, neboť cesta k bližnímu vede přes poctivé uznání, 
které jde přímo ze srdce; vždyť kdo dovede pochválit, s tím jde celý svět, kdo 
ne, ten jde světem sám;

 8)  dokázat uznat rychle vlastní chybu; dát zřetelně najevo, že mne mrzí, že jsem se 
spletl, ale zároveň zmínit i to, že nikdo není neomylný; 

 9)  nešetřit humorem; snažit se přistupovat ke všem překážkám vesele; častěji se 
smát, neboť humor je lék; vyhýbat se přílišné kritice, neboť budeme-li jenom 
pořád něco nebo někoho kritizovat, budeme i my často kritizováni;

10)  nikdy se nevzdávat, a to i v případě nezdaru; naučit se stále povzbuzovat sami 
sebe; nenechat se dočasnými nezdary odradit, ale naopak se snažit být ,,optimis-
tickým sangvinikem“, jenž se ale pevně drží jistých morálních principů.

3. Problematika zdraví a alternativní pedagogický proces
Problematika nemoci a zdraví by se dala vyjádřit slovy: uzdravit se znamená učinit 

se i morálně lepším. Uzdravení totiž hodně záleží na osobnosti nemocného, potom i na osob-
nosti lékaře, a až v nejmenší míře na použitém léčivém prostředku. Nemoc sama není jen 
souhrn náhod, ale má i hluboké kořeny v nejrůznějších sférách lidského bytí. A to v mnohem 
jemnějších, než je náš obvyklý materiální (fyzikálně chemický) svět kolem nás. 

Ve světě i v životě totiž vše souvisí se vším… Když si však řád přírody 
a hodnoty morálního chování, potažmo života, člověk-pacient uvědomí, najednou mu je 
spousta věcí jasnějších a přestane se zabývat podružnostmi, které doposud vyčerpávaly 
jeho mysl, vyjeví se mu věci zásadní a skutečně hodnotné. Tady se nám právě ukazu-
je souvislost morálky se zdravotním stavem. Povrchní, konzumní nebo i nemorál-
ní způsob života může být spouštěcím momentem každého závažnějšího onemocnění. 
Pocit radosti a štěstí spojený s přílivem pozitivní energie z naplňování přirozeného řádu 
života, který je vždy především stavem duše, může být naopak nejlepším obranným 
a imunitním prostředkem proti každému onemocnění. 

Povinností lidí na naší planetě je starat se o zdravější a šťastnější životní pod-
mínky a prostředí. Mohli bychom se proto v našem počínání řídit aspoň několika základ-
ními doporučeními ,,světské etiky“, zásad obecně lidského duchovna: 

 1) lidé a lidské hodnoty vždy stojí nad všemi materiálními zájmy a věcmi;
 2) peníze a konzumní způsob života nikdy nikomu nezaručují pokoj mysli;
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 3)  lidské city přímo nesouvisejí s nějakou konkrétní náboženskou vírou či ideologií;
 4) všechny tradice by nás měly vést k porozumění a lásce;
 5) každou nenávist či hrubost vytěsňujeme láskou a laskavostí;
 6) svět je mnohobarevný záhon, který je účelný a krásný;
 7) všechny lidi spojují zásady světské etiky neboli hodnoty lidství a lidskosti.

V souvislosti s výše uvedeným je pro nás důležitá rovněž problematika alter-
nativního pedagogického procesu. Učitel by měl na jedné straně vést svého žáka 
k sebekázni na úrovni fyzické existence a zároveň na něho působit v rovině mentální tím, 
že bude neustále narušovat všechny jeho ustálené představy o světě, včetně představy 
o své vlastní, tedy učitelově autoritě. Žák by měl sám dojít k poznání, že přimknutí se 
k nějaké autoritě je vždy pouhou iluzí, za kterou se platí vlastním nežitím. Učitel by měl 
svému žákovi naznačit, že ke skutečnému mezilidskému dorozumění nevede jenom něja-
ká znalost a perfektní používání užívaného jazykového kódu, nýbrž schopnost jej překro-
čit, resp. poznat jeho pouze služebnou, vzájemně se orientující funkci. Skutečné poznání 
a pochopení něčeho se děje během tzv. mentálního skoku, laterálního (bočního) pohledu 
na problém v aktu dekódování přijímané informace. Původně pouhý příjemce informace 
se náhle stává sám zdrojem informace, nikoliv pouze jednotkou komunikačního aktu.

V takovém pedagogickém procesu by měl učitel žáka vytlačovat ze sféry abstrakcí 
a pojmových formulací ke konkrétnosti vlastních prožitků. Je třeba si uvědomit, že osobní 
prožitek života a světa je komplexní, nedělitelný, individuální, ale i nesdělitelný. Každá pro-
mluva či výklad učitele je otevřeným systémem, který žáka pobízí ke stále novým a novým 
mentálním stavům, které rozbíjí každý uzavřený myšlenkový rámec a poznávací systém.

Od žáka to vyžaduje vnímat vše konkrétně a reagovat bezprostředně. Vyžaduje 
to, nenechat si vnutit nějakou neosobní soustavu představ a pravidel, které slouží 
k samoúčelnému ovládání druhých. Znamená to zacházet s každým jazykovým kódem 
pouze jako s kódem, a ne jako s realitou. Je důležité přijímat a formulovat pojmy 
a hodnoty jen jako orientační a dorozumívací značky, aby člověk nikdy nepropadl nekri-
tickému fanatismu a zachoval si schopnost objektivní refl exe a seberefl exe. 

Výsledkem takto pojatého pedagogického procesu znamená především mít 
určitý nadhled a odstup, smysl pro humor. Znamená to také, aby žák dokázal říct něco 
úplně svého, veskrze osobního, odnikud nepřevzatého. Ve vztahu učitele a žáka by tak 
vlastně mělo v metodické rovině jít o neustálou situační provokaci, při níž se odmítají 
všechny naučené formulace přijaté zvnějšku. Žák by neměl mít potřebu shody, potřebu 
vyhovět, jinak nemůže nic poznávat ve své individuálnosti, jinakosti. 

Tato alternativní metoda je vlastně tvrdošíjně opakovanou výzvou: být účasten dění 
světa, mít schopnost přímého vhledu do tajemství života a podstaty bytí. Vychází z hluboké-
ho osobního prožitku, který nestojí na nějakém intelektuálním sdělení či zasvěcení.

Některé pedagogy, včetně jejich žáků dnes prostupuje pocit bezmoci z toho, že ne-
jsou schopni provést nějakou skutečnou kvalitativní změnu svého života. Výše naznačené 
zásady zmíněného pedagogického procesu mohou nabídnout možnost kompenzace pocitu 
bezmoci a životní frustrace. Jako důsledku dvou dnes nejčastějších společensky negativ-
ních jevů: agrese a sobectví, které vážně narušují naše fyzické a duševní zdraví.3 

3 Srov. RYBÁŘ, R. Učitelé a zenistická pedagogická metoda jako prevence psycho-sociálního zdraví. In ŘEHULKA, 
E. (ed.) Učitelé a zdraví 6. Brno: Paido a MU, 2004, s. 679–685, ISBN: 80-7317-093-X.
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4. Filozofi e zdraví jako fi lozofi cký přístup k životu

I pro učitele je důležité, aby byl jeho postoj k sobě, k životním hodnotám a smyslu 
svého života v harmonické rovnováze. Pro zdravý a harmonický výkon učitelského povolání 
je totiž největším nebezpečím současný etický relativismus či dokonce proces dehuma-
nizace. Ne všechny lidské činnosti v naší současné společnosti jsou opravdu něčím přínosné 
a všeobecně prospěšné. Naopak se někdy zdá, že ovzduší postmoderního pluralismu a rela-
tivismu všeho a všech je častým zdrojem konfl iktů a frustrací. Život se tak začíná jevit jako 
jakási chaotická koláž. V takové situaci se všechny lidské pocity a hodnoty stávají navzájem 
nesouměřitelnými shluky rozdílností. Proto se stále více jeví jako potřebná nová životní kohe-
rence, vedená snahou a potěšením z hledání a nalézání hlubšího řádu a smyslu věcí. 

Pro učitele je tak stále více zapotřebí, aby se začali zabývat ,,naukou života“, 
resp. uměním žít, najít svůj životní úkol a smysl. Učitel by měl svého žáka vést k jem-
nějšímu a utříděnějšímu vnímání a myšlení, které by směřovalo k celkovému chápání 
života a světa, tj. k fi lozofi ckému postoji ke světu. Toto celostní chápání života a světa, 
pěstování syntetického pohledu, schopnosti klást si kardinální otázky dneška a hledat na 
ně relevantní odpovědi, přitom zvládat i reakce na nepředvídatelné situace a problémy, 
však také pomáhá při nalézání vnitřní harmonie a zdravého životního stylu.

Filozofi cký postoj k životu nám umožňuje vidět každou situaci v širších sou-
vislostech, z nadhledu či z odstupu a podporuje i tvořivou fantazii při řešení většiny 
problémů. Filozofi cký postoj spočívající v naplňování přirozeného řádu života spoje-
ného s pocitem radosti a pozitivních sugescí vede ke změně stavu duše, nikoli pouze 
k dosažení nějakého dočasného zlepšení zdraví nebo udržování přítomné kvality života 
podáváním umělých a drahých léčiv.

Učitel by měl při svém výchovném a vzdělávacím působení na žáka vést k hledání 
vlastního životního stylu. Neustálým rozrušováním ustálených představ o lidech, životě 
a světě. Pěstovat u žáka schopnost projevovat sám sebe ve své jedinečnosti. Dále pomáhat 
při hledání a vytváření podmínek pro ,,mentální skok“. To představuje zbavení se uza-
vřeného komunikačního a myšlenkového kruhu, což umožní vniknutí do vyšších pater 
vědomí a vidění. Výsledkem je potom obnovení přímého vztahu k životu na základě bez-
prostředního prožitku skutečnosti i schopnosti hlubinného osobního sdělení.

O vlastní psychiku můžeme pečovat i čtením a kontemplací nad vybranými 
fi lozofi cky či duchovně zaměřenými texty. Jestliže se s využitím racionálního myšlení 
naučíme naše vědomí řídit, budeme-li schopni dávat mu pokyny potom dokážeme ovlá-
dat věci zdánlivě neovladatelné. Pomocí neustálého přesvědčování sebe sama na zákla-
dě využití kladných prvků axiologicko-literárních a s metodou seberefl exe se můžeme 
dostat nad problém, podívat se na věci laterálně, z nového úhlu pohledu.4 

Četba fi lozofi ckých děl, např. Konfucia, Platona nebo Kanta nám může 
pomoci zbavit se pocitů úzkosti a poskytnout někdy i větší službu než antidepresiva. 
Např. kombinace kontemplace s kognitivní terapií, s využitím duchovně zaměřených 
výroků vedoucích k sebepoznání, snižuje u lidí s chronickou depresí návraty cho-
robného stavu. Lidé začnou svoje negativní pocity nahlížet jako pouhé stavy mysli, 
od kterých se lze odpoutat. Při výběru vhodných výroků: aforismů, přísloví, citátů 

4 Srov. RYBÁŘ, R. Úvodní poznámka k fi lozofi i zdraví. In ŘEHULKA, E. (ed.) Škola a zdraví pro 21. století. 
Brno: Paido, 2005, s. 106–112, ISBN: 80-7315-119-7.
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a pořekadel se můžeme řídit jednak podle různých oblastí života, jednak podle druhu 
terapeutického zaměření. 

Za jakési motto všech úvah o zdraví člověka si můžeme zvolit např. citát 
od německého iracionalistického fi lozofa Arthura Schopenhauera: ,,Zdraví převažuje 
zvláště všechny vnější statky tak výrazně, že zdravý žebrák je skutečně šťastnější než 
nemocný král.“5 

Při hledání tzv. kladných výroků, tj. s etickým a fi lozofi ckým poselstvím, můžeme 
postupovat např. podle oblastí života nebo myšlenkových témat. Vezměme si např. 
téma: život na podkladě citace z Hippokrata: ,,Smutný je život, jímž prospívá chtivost 
peněz jako ledový vítr.“6

Nebo můžeme také postupovat směrem k terapeutickému zaměření, např. 
v případě apatie či rezignace můžeme použít citát z  Konfucia: ,,Je lepší rozsvítit byť 
jen malou svíčku, než proklínat temnotu.“7 

A tímto způsobem můžeme postupovat dále, třeba můžeme začít i s tvorbou 
vlastních sentencí s terapeutickým účinkem. Ale o tom až někdy jindy, třeba příště…

NOTES ON THE PHILOSOPHY OF HEALTH 
Abstract: The teacher, particularly in the humanities and socio-scientifi c 

fi elds, can be characterised as a cultural-educational fi gure. In modern pedagogy, his 
principal goal in relation to his pupils is no longer to assist in the accumulation of 
knowledge, but rather to lead them towards more refi ned and orderly cognition di-
rected towards an overall understanding of the modern world. Another important task 
of the modern teacher is cultivation of the synthetic viewpoint and the ability to ask 
unusual questions and to control responses to unforeseeable situations and problems 
in life. Another important aspect of the performance of the teaching profession is to 
help young people seek and fi nd a healthy and sensible lifestyle and inner harmony 
with the use of philosophical consultation and various alternative methods.

Keywords: school, teaching, health, the philosophy of health, philosophical con-
sultation, value crisis, psychological diffi culties

5 FRANK, M. (ed.) Malý orloj moudrostí a bláznovství. Praha: Nakladatelství KMa s.r.o., 2007, ISBN: 978-
80-7309-530-7.
6 FRANK, M. (ed.) Malý orloj moudrostí a bláznovství. Praha: Nakladatelství KMa s.r.o., 2007, ISBN: 978-
80-7309-530-7.
7 FRANK, M. (ed.) Malý orloj moudrostí a bláznovství. Praha: Nakladatelství KMa s.r.o., 2007, ISBN: 978-
80-7309-530-7.
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Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví

APLIKÁCIA PRINCÍPOV POZITÍVNEJ 
PSYCHOLÓGIE V ŠKOLE

Andrea LEHENOVÁ

Abstrakt: Autorka príspevku v úvodnej časti vymedzuje novokoncipovaný smer 
v psychológii – pozitívnu psychológiu jej predmet skúmania, ciele a možnosti uplatne-
nia. Centrálna časť sa zaoberá možnosťami aplikácie niektorých princípov, poznatkov 
tohto smeru v školách. V závere vyjadruje presvedčenie o potrebe venovať väčšiu pozor-
nosť pozitívnym stránkam ľudského života.

Kľúčové slová: zdravie, škola, pozitívna psychológia, explanačný štýl, optimiz-
mus, pesimizmus

Teoretické východiska pri defi novaní zdravia
Aj keď sa v bežnom živote slovo zdravie často používa, je potrebné uvedo-

miť si, že má pre rôznych ľudí odlišný význam. Zaujímavú defi níciu zdravia ponúka 
Křivohlavý (2001), ktorý pojem zdravie chápe ako celkový (telesný, psychický, sociál-
ny a duchovný) stav človeka, ktorý mu umožňuje dosahovať optimálne kvality živo-
ta a nie je prekážkou tohto snaženia u druhých ľudí. Dôvodom nášho príklonu k tejto 
defi nícii je skutočnosť, že v tomto vymedzení sa operuje pojmom optimálne kvality 
človeka, berúc do úvahy individuálne rozdiely. Z uvedeného vyplýva, že dosahovanie 
istých kvalít u jedného človeka vzhľadom na vonkajšie i vnútorne determinanty jeho 
vývinu môže predstavovať zdravie, zatiaľ čo tie isté kvality u iného človeka nemožno 
považovať za optimálne.

Na zdravie vplýva mnoho faktorov, avšak my sa venujeme problematike toho, 
ako môže človek, konkrétne žiak dosahovať optimálne kvality v školskom prostredí 
a ako tieto nadobudnuté kvality prispievajú k jeho zdraviu počas jeho životnej cesty. 
Pýtame sa teda, kto, alebo čo môže prispievať k zdraviu žiakov v škole.

Škola ako spoločenská inštitúcia má svoje pravidlá, špecifi ckú hierarchiu rolí a jasne 
vymedzený obsah týchto rolí. Škola je prostredím, ktoré dieťa určitým spôsobom stimuluje 
a rozvíja, má svoje požiadavky a očakávania, ktoré pre niektorých žiakov môžu byť ťažko 
splniteľné. Hodnotenie výkonov detí a ich správania je určitým druhom spätnej väzby, ktorá 
vplýva na sebahodnotenie dieťaťa a jeho vzťah k sebe – sebaúctu (Vágnerová, 2004).
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Učiteľ môže dieťa rôznym spôsobom ovplyvniť. Pýtame sa, ako môže učiteľ 
napomôcť konkrétnemu žiakovi k tomu, aby dosahoval optimálne kvality vzhľadom na 
svoj vek a osobnostné predpoklady? Na danú otázku hľadali odpovede mnohí bádatelia 
z radov pedagógov, psychológov, sociálnych pracovníkov i iných pracovníkov pomáha-
júcich profesií. Nejeden z nich ponúkol efektívne stratégie, postupy, metódy či techniky 
v edukácii žiakov. Jedným z prístupov, ktorý sa v súčasnosti snaží svojou teóriou, prin-
cípmi prispievať v zvyšovaniu zdravia detí v škole je aj prístup pozitívnej psychológie, 
opisu ktorej sa budeme v nasledujúcej časti príspevku venovať.

Vymedzenie pozitívnej psychológie, predmet skúmania, ciele, 
možnosti uplatnenia, potreba záujmu o pozitívne stránky 
ľudského života

Pozitívnu psychológiu možno deklarovať za vedu o pozitívnych individuál-
nych rysoch, pozitívnych životných zážitkoch a skúsenostiach, pozitívne fungujúcich 
spoločenstvách a inštitúciách (Mareš, 2002). Pozitívna psychológia sa sama deklaruje 
ako rodiaci sa smer, ktorý sa naplno rozvinie až v 21. storočí. Pozitívna psychológia je 
vedecké skúmanie optimálneho ľudského fungovania a prosperovania. Namiesto za-
merania sa na model choroby, dôraz kladie na faktory, ktoré umožňujú jednotlivcom 
i spoločnostiam dosahovať úspech a budovať to najlepšie v ich životoch. 

Predmetom skúmania tohto psychologického smeru je široká paleta fenomé-
nov, ktoré možno rozdeliť do nasledujúcich skupín (Snyder, Lopez, 2002) kong-
nitívna oblasť: múdrosť, túžba poznávať, nádej, optimizmus, subjektívna pohoda, 
kreativita, sebaovládanie, sebakontrola a sebakontrola v emocionálnej oblasti: preží-
vanie šťastia, pozitívne emócie, vrcholné emocionálne zážitky tzv fl ow, emocionálna 
inetligencia, emocionálna nezdolnosť, húževnatosť, kladné sebahodnotenie, v oblas-
ti interpersonálnej sa pozornosť bádateľov zameriava na súcit, sociálnu blízkosť, 
odpúšťanie a zmierenie, vďačnosť, lásku, empatiu altruizmus, ďalšou oblasťou je 
téma, ktorá sa týka morálnej motivácie, spôsobov zvládania životných problémov, 
konfl iktov a distresov, hľadanie zmysluplnosti života, skúma sa humor, meditácia, 
spiritualita, spomínanie na kladné zážitky, rozprávanie a písanie kladných skúsenos-
tí, špeciálne osobné prístupy k životu, osobná pravosť autenticita, pokora, zaobchá-
dzanie s predstavami a ilúziami, osobná identita, cesta k sebarealizácii. Z hľadiska 
časovej dimenzie sa pozitívna psychológia zameriava na tri oblasti, a to na a) mi-
nulosť (napr.: subjektívnu pohodu well-being, spokojnosť s doterajším životom), 
b) súčasnosť (napr.: prežívanie šťastia (happiness) a vrcholného zážitku (fl ow)) a c) 
budúcnosť (napr.: nádej (hope), optimizmus (Seligman, Csikszentmahalyi, 2000). 
Na úrovni jednotlivca sa pozitívna psychológia zaoberá pozitívnymi fenoménmi: je 
schopnosť mať rád, odvahou, na úrovni interpersonálnych vzťahov, napr.: ochotou 
odpúšťať, na úrovni sociálnej skupiny sa pozitívna psychológia zaoberá charakteris-
tikami ľudských spoločností a inštitúcii, ktoré majú pomáhať človeku stať sa lepším, 
zodpovednosťou, altruizmom, zmyselom pre rodinu, zdvorilosťou, umiernenosťou, 
toleranciou, etickým jednaním a na úrovni populačnej sa zaoberá problematikou 
kvality prežívaného života u veľkých skupín osôb, prežívanie subjektívnej pohody 
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a šťastia jednotlivých národov, komunít apod. (Diener, 2000). Pozitívna psychológia 
sleduje štyri ciele: 1. rozpracovať dva vzájomne sa dopĺňajúce smery v teórii i pra-
xi. Jeden sa bude snažit o prevenciu výskytu resp. tlmenie, minimalizáciu výskytu 
negatívnych osobnostných vlastností, zážitkov a skúseností. Druhý bude podporovať 
výskyt subjektívnej pohody, prežívanie radosti a šťastia, 2. prostredníctvom psycho-
terapeutických postupov identifi kovať a rozvíjať klientove kladné vlastnosti, 3. vy-
tvoriť kurikulum pre výučbu pozitívnej psychológie na vysokých a stredných ško-
láchi, 4. rozvíjať empirické výskumy v daných oblastiach, 5. utvoriť fungujúcu sieť 
bádateľov, ktorí sa chcú zaoberať empirickým skúmaním tém pozitívnej psychológie 
(Mareš, 2001). Možnosti uplatnenia poznatkov pozitívnej psychológie sa ukazujú 
predovšetkým v podpore rodín, škôl, ktoré umožnia deťom prosperovať vo svete, 
v podpore pracovísk, ktoré by vytvárali uspokojujúce prostredie, umožňovali vysokú 
individuálnu produktivitu, podpora komunít, ktoré sa angažujú v občianskych zále-
žitostiach a v neposlednom rade v podpore terapeutov, ktorí sa starajú o silné stránky 
klientov (Solyi, 2003).

Prečo je potrebné zaoberať sa pozitívnymi stránkami života ľudskej bytosti? Iste 
neprekvapí ani táto otázka. Odpoveď je prekvapujúco jednoduchá. Pretože tieto oblasti 
ľudského života existujú. Samozrejme, že o ich existencii sa vedelo aj predtým, avšak 
pozornosť psychológov sa za posledných päťdesiat rokov sústreďovala častejšie na ne-
gatívne, resp. psychopatologické javy, ako napr. na úzkosť, strach, obavy, depresiu... 
Pozitívna psychológia chce zdôrazniť, že negatívne psychologické javy nie sú jedinými 
a okrem nich existujú aj javy pozitívne, provitálne, teda také, ktoré podporujú život 
a zdravie. Pozitívna psychológia sa nesnaží opájať v pozitívnych stránkach ľudského 
života a vnímať život cez ružové okuliare, ale snaží sa o vyrovnanie, harmonizáciu zá-
ujmov zo strany psychológov o obe stránky ľudského života. Nesnaží sa byť všeliekom, 
ale jej snahy sú upriamené na komplementarizáciu celkového obrazu ľudskej psychiky. 
Mnohé témy skúmania pozitívnej psychológie upútavali pozornosť ľudí od nepamäti, 
prvé záznamy siahajú do obdobia antiky (otázky múdrosti, cnostného života, morálky). 
Čo ale nové v pozitívnej psychológii zaručene je, je prístup, ktorý možno charakte-
rizovať snahou o systematickosť a empirické overovanie skúmaných javov. Tvrdenia 
a závery, ku ktorým dospeli predstavitelia toho smeru nebudujú na základe subjektív-
nych názorov, dojmov, domnienok a špekulácii, ale na základe sústavného empirického 
výskumu, využívajúc celú škálu metód počnúc pozorovaním končiac experimentova-
ním (Křivohlavý, 2004). 

Škola a pozitívna psychológia
Aplikáciou princípov pozitívnej psychológie do školy máme na mysli predo-

všetkým orientáciu pedagógov na pozitívne stránky žiaka a využívanie poznatkov, 
ku ktorým dospeli bádatelia v tejto oblasti v edukačnom procese v snahe prispieť 
ku zdraviu žiakov. So zdravím človeka sa bezpochyby spája spôsob, akým si človek 
vysvetľuje výskyt kladných i záporných stránok života. Taylor (1989, 1995) v tejto 
súvislosti rozlíšil dva typy ľudí: osobnosť s vyššou mierou zdravia (health – prone 
personality), ktorá sa prejavuje najmä predstavou o vlastnú schopnosť riadiť dianie, 
optimizmom a nezdolnosťou a osobnosť so sklonom k ochoreniam (disease-prone 
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personality), prejavujúci sa pesimistickým spôsobom vysvetľovania toho, čo sa deje, 
depresivitou, hostilitou a zlosťou. Na rozdiel od Tylora, Seligman, vedúci predstaviteľ 
pozitívnej psychológie vytvoril teóriu explanačných štýlov optimizmus verzus pesi-
mizmus, ktorá nie je stálou osobnostou dispozíciou, ale mentálnym procesom. Každý 
človek má vlastný explanačný štýl, spôsob myslenia o príčinách vecí ktoré sa odohrá-
vajú v jeho živote. Tento štýl sa vyvíja počas detstva a pokiaľ nie je zámerne zmenený 
pretrváva po celý život. Jednoznačne bola potvrdená kauzálna súvislosť medzi pesi-
mizmom a fyzickým ochorením. Ak si ťažkú životnú situáciu vysvetlíme pesimisticky 
privedie nás to k depresii. V stave depresie sa znižuje úroveň katecholamínov, vylu-
čuje sa menej endorfínov, nastáva potlačenie imunity a otvára sa cesta k chorobe. Pre 
pesimistický explanačný štýl je charakteristické: časté prežívanie depresie, znížená 
výkonnosť na pracovisku, častejšie zdravotné problémy, častejší výskyt problémov 
v partnerskom, rodinnom i osobnom živote (Seligman, 1998).

Na základe toho štýlu vysvetľuje človek sám pre seba prečo sa určité veci (dobré 
alebo zlé) stávajú. Existujú tri dimenzie, na základe ktorých interpretujeme udalosti 
v našich životoch a tieto dimenzie sú: permanencia, pervazívnosť a personalizácia. 

Permanencia verzus temporalita (Seligman & al., 1995, Seligman 1998) alebo po-
vedané jednoduchšie „vždy“ verzus „nie vždy“ je dimenziou, ktorá hovorí o tom ako 
dlho bude pretrvávať príčina problému. Ľudia s pesimistickým explanačným štýlom vy-
chádzajú z predpokladu, že ak sa raz stane niečo zlé, tak to sa to bude objavovať stále. 
Ľudia s optimistickým explanačným štýlom si pre seba povedia, že nabudúce sa to podarí, 
a lokalizujú zlyhanie v prítomnosti. Pri šťastných udalostiach je to naopak. Pesimista ich 
vníma ako prechodné, krátko trvajúce, optimista ako dlho trvajúce. Takže u žiaka, ktorý 
si povie: „Ach jaj, som obyčajný hlupák!“, ide o stanovisko vždy, pretože verí, že tento 
problém pretrváva stále, čo sa s veľkou pravdepodobnosťou aj stane skutočnosťou. Avšak 
žiak, ktorý tiež zlyhá a povie: „Ja som sa pred skúškou do toho ani nepozrel.“, vychádza 
zo stanoviska „nie vždy“, a preto je pravdepodobné, že má optimistické vyhliadky na 
dosiahnutie lepších výsledkov pri nasledujúcej skúške. Vníma situáciu ako takú, ktorá je 
lokalizovaná v prítomnosti a je možné ju zmeniť. Niekedy počuť výroky žiakov: „Všetci 
učitelia sú nespravodliví. Čítať je zbytočné.“ Takto prenášajú žiaci s pesimistickým expla-
načným štýlom jednu nešťastnú skúsenosť z jedného predmetu na všetky. Preto je potom 
ťažké pre pesimistické dieťa čítať zbytočné (Solyi, 2003).

 Ďalšou dimenziou je dimenzia pervazívnosť verzus globálnosť (Seligman & al., 
1995, Seligman, 1998), alebo povedané jednoduchšie „všetko“ verzus „nie všetko“. 
Ak sa veci vyvíjajú zle, pre pesimistu je to katastrofa, pretože vlastné zlyhanie vníma 
ako celkové. „Nikdy nebudem dobrý v matematike.“ Úplne som zlyhal ako hráč nášho 
družstva.“ „Nikto v triede má nemá rád.“ Ani optimista nemá rád zlyhanie, ale vníma 
ho ako špecifi ckú udalosť. „Neurobil som test z matiky, pretože som včera veľa času 
trávil pri telke.“ „ Skazila som celý koncert, pretože som sa nesústredila na to, čo hrám.“ 
Avšak opačný postup je v prípade dobrých životných udalostí. Pesimista vníma úspech 
ako čosi špecifi cké, výnimočné. „Mal som úspech v matike, len preto, lebo učiteľka 
mala dobrú náladu.“ Pesimisti nevidia seba samých ako ľudí, ktorí majú všeobecné atri-
búty, schopnosti a charakteristiky, ktoré sa prejavujú v každom okamihu života.

Treťou dimenziou je personálna dimenzia inernalizácia verzus externalizácia po-
vedané jednoduchšie „ja“ verzus „nie ja“. Táto dimenzia poukazuje na to, koho človek 
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obviňuje za to, že sa zlé veci stávajú. Pesimisti obviňujú seba samým takže problém in-
ternalizujú. Optimisti majú tendenciu obviňovať iných, alebo vonkajšie okolnosti, ktoré 
boli mimo ich kontroly takže externalizujú vinu. 

Pri jednoduchom zovšeobecnení možno vidieť rozdiel medzi žiakmi využívajú-
cimi rôzne explanačné štýly nasledovne: pesimistický žiak si šťastnú udalosť vysvetľuje 
ako takú, ktorá sa stala iba v danom prípade, iba v danom čase a spôsobili ju iní ľudia 
alebo okolnosti. Naopak nešťastnú udalosť si pesimista vysvetli nasledovne: „Vždy 
všetko pokazím, lebo som neschopný.“ Ak navyše vezmeme do úvahy výhody optimis-
tického explanačného štýlu v živote človeka (lepšie zdravie, dlhší život, šťastnejší život, 
menej stresu a úzkosti, úspešná kariéra, vyššie vzdelanie, reziliencia, ľahšie vyrovnáva-
nie sa so zlyhaniami) a stratami, ktoré prináša pesimistický explanačný štýl (depresie, 
úmrtie v nižšom veku, znížená imunita organizmu, zdravotné problémy fyzického i psy-
chického charakteru, nedostatočné výsledky v práci, časté zlyhania v kritických situáci-
ách, chudobnejšie vzťahy) nemožno tento fenomén v oblasti edukácie podceňovať. Ako 
možno poznatky o explanačných štýloch využiť v školskej praxi? 

Naše návrhy vychádzajú z výsledkov výskumov, ktoré potvrdzujú, že asi 
25–50 % našich osobnostných vlastností prechádza na nás od rodičov (pritom nemáme 
na mysli žiadne optimistické gény, ale skúsenosti z detstva, napodobňovanie rodičov-
ského explanačného štýlu (Seligman & al., 1995, Seligman,1998). Okrem rodičov aj 
pedagógovia môžu vo výraznej miere vplývať na utváranie explanačného štýlu žiakov 
v závislosti od toho, ako sa vysporiadajú s  úspechmi a zlyhaniami žiakov. A práve 
vzhľadom k tejto skutočnosti si myslíme, že tento poznatok pozitívnej psychológie na-
chádza široké možnosti uplatnenia v oblasti edukácie žiakov a otvára niekoľko oblastí, 
kde je vodné venovať načrtnutým otázkam pozornosť: 1. kedže pedagógovia nemalou 
mierou vplývajú na formovanie explanačného štýlu svojich žiakov hlavne v oblasti hod-
notenia ich úspechov i neúspechov je dôležité venovať pozornosť nasledujúcim otáz-
kam: Aký je vlastný explanačný štýl učiteľa? Aké výrazové prostriedky používa učiteľ 
pri slovnom, písomnom hodnotení výsledkov žiakov? V akej miere je učiteľ presvedče-
ný o nemennosti verzus možnej zmeny výsledkov žiakov? V akej miere zlyhanie žiaka 
v predmete jeho aprobácie, vníma ako celkové zlyhanie žiaka v akademickej oblasti? 

Ďalšia vynárajúca sa oblasť sa týka možnosti poznávania explanačných štýlov 
žiakov pedagógom, kde je oprávnené pýtať sa, či pedagóg má reálne možnosti tento 
štýl identifi kovať, akými prostriedkami, za akých okolností? Ako môže tento poznatok 
využiť pri motivácii žiakov k dosahovaniu školských úspechov, Aký je rozdiel v moti-
vovaní žiakov rozdielnych explanačných štýlov? Je vhodné učiť deti rozpoznať vlastný 
explanačný štýl? Aké sú výhody a aké nevýhody. Aký je rozdiel v motivovaní žiakov 
rozdielnych explanačných štýlov? 

Tretiu oblasť považujeme za najdôležitejšiu, pretože sa týka podstaty problému 
a my sa pýtame: „Ako môže pedagóg prispieť k zmene explanačného štýlu? Aké stratégie, 
techniky, postupy má použiť? Kde sa o nich dozvie, ako si ich osvojí? Ako by mal peda-
góg reagovať v prípade rozporu medzi explanačným štýlom rodičov a tým o čo sa snaží?

Načrtla som tu viaceré otázky, ktorým je potrebné venovať v praxi pozornosť. 
Keďže explanačné štýly sa týkajú myslenia, je možné ich meniť.

Snaha formovať utváranie explanačných štýlov prebieha prostredníctvom prog-
ramov zameraných na psychickú nezdolnosť resp. rezilienciu a optimistické zručnosti, 
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zmeny nastali hlavne v oblasti zvýšenia schopnosti zamerať sa na iné príčiny problému 
zvlášť na tie ktoré je možné meniť a sú lokálne.

Nick Baylist psychológ na Cambridge University, pomohol založiť Well-being 
Institute (Inštitút skúmajúci subjektívnu pohodu) a spolupracuje s Wellington college 
v Cowthorne, Berks, internátnou a dennou školou, na tom, ako možno aplikovať prin-
cípy pozitívnej psychológie do učebných osnov. V súčasnosti sa v tejto škole žiaci vo 
veku 14–16 zúčastňujú jednej hodiny raz v týždni, ktorá sa zaoberá témou subjektívnej 
pohody (well-being). Túto hodinu vedú učitelia trénovaní v novej akademickej discip-
líne. Najlepší študenti majú možnosť zúčastňovať sa hodín, ktorých obsahová náplň 
sa venuje problematike šťastia. Riaditeľ školy túto oblasť považuje za dôležitejšiu ako 
teoretické poznatky. V budúcnosti sa plánuje na tejto škole zrealizovať program, kde sa 
bude venovať pozornosť témam: šťastie, fyzické a mentálne zdravie, negatívne emócie, 
ako dosahovať ambície. Tieto hodiny sú navrhnuté pre žiakov vo veku 10–11 rokov. Nick 
Baylist sa snaží o to, aby mladí pochopili, že môžu šťastie vytvoriť a nie ho iba konzu-
movať. To, čo sa spája s príjemným prežívaním, ešte neznamená že je to aj prospešné. 
Na hodinách sa žiaci budú zaoberať aj so zlými skúsenosťami v živote, príkladmi ľudí, 
ktorí prekonali bolesť, zlosť a využili všetku emocionálnu energiu na niečo pozitívne. 
Dôraz v programe sa kladie aj na to, aby si žiaci uvedomili, že sláva, peniaze a majetok 
sa často stávajú životnými cieľmi ľudí, avšak nie sú zdrojom toho, kde sa šťastie ukrýva. 
Deti i dospievajúci potrebujú poznať, že aj keď sú naše spoločnosti bohatšie, nestávajú 
sa šťastnejšími, čo potvrdzujú výsledky výskumov (Botth, 2006). 

Veríme, že podobné projekty prinesú zaujímavé výsledky a nemalou mierou pris-
pejú k zdraviu žiakov

 Teší nás, že aj v našom prostredí existujú efektívne programy prispievajúce 
k zvyšovaniu zdraviu žiakov a verím, že pri tvorbe ďalších takýchto programov môžu 
byť poznatky pozitívnej psychológie inšpirujúce.

APPLYING PRINCIPLES OF POSITIVE PSYCHOLOGY 
AT SCHOOLS

Abstract In the introduction of this work the author sets a newly framed branch 
of psychology – positive psychology, its objects of examination, its targets and the 
possibilities when being applied. The middle part deals with some possibilities when 
applying some principles and perceptions of this trend at schools. Towards the ends it 
expresses a conviction to pay more attention to the positive aspects in human life.

Keywords: health, school, positive psychology, explanatory style, optimism, 
pessimism
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Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví

VĚDECKÉ, PEDAGOGICKÉ A PRAKTICKÉ 
ASPEKTY ROZVOJE VALEOLOGIE 

NA UKRAJINĚ 

Maria GONČARENKO 

Abstrakt: Příspěvek přibližuje situaci v péči o zdraví na Ukrajině, začleňuje 
valeologii do systému vzdělávání učitelů. Autorka popisuje představu katedry valeo-
logie o struktuře valeologického vzdělávání (bakalář-specialista-magistr) a do vzdě-
lávání zahrnuje i představitele městských zastupitelství. Ve článku Státní univerzita 
V. N. Karazina v Charkově, katedra valeologie, navrhuje: studium a specializaci uči-
telů zdravotní výchovy v těchto formách výuky: druhý stupeň univerzitního vzdělání 
na úrovni magistra (pedagog-valeolog); kurzy pro zvyšování kvalifi kace (na univer-
zitách a na školách); mistrovské kurzy, školení informující o nových valeologických 
technikách v rámci mezinárodních valeologických konferencí 

Klíčová slova: valeologie, péče o zdraví, systém vzdělávání v oblasti péče 
o zdraví, struktura valeologického vzdělávání, obsah valeologického vzdělávání, 
valeologické zdravotní diagnostika, specializace učitelů zdravotní výchovy, duchovní 
zdraví

Zdravotnická výuka během vývoje na Ukrajině za posledních 15 let prodělala 
důležitou transformaci. Zhoršení zdravotního stavu a zvýšení úmrtnosti způsobilo, 
že si společnost začala být vědoma nutnosti vytvoření individuální kultury péče 
o zdraví a odpovědnosti za vlastní zdravotní stav v rámci systému školského vzdě-
lávání. 

Vlastnosti hmotného světa jsou založeny na interakci mezi hmotou a energií, 
kterou popisuje Einsteinův zákon – E = mc². 

Vědecká zkoumání v oblasti fyziky, neurobiologie a fyziologie vedla k vytvoření 
nového názoru na energii a strukturu přenosu informací v lidském těle. 
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Koncepce strukturního uspořádání lidského těla

Starověké etnické koncepce Etoterická doktrína Moderní fi lozofi cké 
a valeologické koncepce 

3. Duch
7. Atmanické tělo (duchovní) Duchovnost 

6. Buddhistické tělo (duchovní) Hodnoty 

2. Duše 5. Příčinné tělo (duchovní intuice) Stvoření, příjemnost

 4. Duchoví tělo Intelekt

 3. Astrální tělo Emoce 

1. Tělo
2. Éterické tělo Imunitní systém, bioenergie 

1. Hmotné tělo Hmotné tělo

Člověk je harmonická struktura, spojení ducha, duše a těla (energie, informací 
a hmoty). Nový postoj ke struktuře lidského těla je základem technik péče o zdraví. 

Zdraví je proces interakce mezi duchovními, psychickými a fyzickými složkami zdraví.
Seriózní výzkum v oblasti teoretické valeologie, který vedl ke vzniku valeologie 

pedagogické, umožnil formulování valeologických zásad na základě přístupů:

• holistického (integrita); 
• systematického;
• holografi ckého;
• hierarchického.

Ve shodě s holistickým přístupem (obr. 1) zahrnutým do valeologie probíhá lid-
ské poznávání sebe sama odshora dolů, stejně jako řízení zdraví lidského těla. 

Obr. 1. Péče o zdraví ve valeologii 
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Tento vědecký výzkum umožnil vytvořit nový světový názor a určil vývoj valeo-
logického přístupu k systému vzdělávání v humanitních oborech na Ukrajině. 

Výzkum vyšel ze světových zkušeností a znalostí o zdraví člověka a metodách 
jeho udržování (Kanada, SSHA – zdravotní vzdělání). Ukrajinská vláda zavedla systém 
vzdělávání v oblasti péče o zdraví podle Boloňského vzdělávacího procesu. 

Poté, co se Ukrajina stala součástí jednotné Evropy, pojem valeologie začal být 
používán jako obecný pojem pro zdraví člověka. Součástí ukrajinského vládního pro-
gramu všeobecného vzdělání vytvořeného ministerstvem školství a vědy Ukrajiny je 
kurs o „lidském zdraví“. 

Výuka „základů péče o zdraví“ je realizována v souladu s přijatými normami 
ministerstva školství pro 1.–9. třídu základní školy a zahrnuje všechny konstitutivní 
složky zdraví: fyzickou, psychickou, duchovní a sociální. Výuka bere v úvahu zásady 
následnosti, kontinuity a významu poskytovaných vědomostí o lidském zdraví pro pre-
venci chorob. 

Tuto výuku povinně realizují specializovaní učitelé-valeologové a je vedena 
dvoustupňově. Tito specialisté jsou absolventy bakalářského studia v tomto oboru, které 
musí povinně absolvovat i členové městských rad. 

Podle pokynu Ministerstva školství a vědy Ukrajiny č. 277 ze dne 08.05.2003 je 
na seznamu specializací pro přípravu vedoucích kurzů zdravotní výuky uvedeno 0101 
Pedagogické vzdělání v oboru valeologie ve stupních: 

• 6.010100 – bakalář
• 7.010108 – specialista
• 8.010108 – magistr

V podobném seznamu pro období 2006-2007 byla uvedena oblast znalostí Vzdělání 
v oblasti fyzické, sportovní a zdraví člověka:

• 6.010201 – fyzické vzdělání
• 6.010202 – sport
• 6.010203 – zdraví člověka

Výuka na městské radě:

• 8.01020301 valeologie
• 8.01020302 fyzická rehabilitace
• 8.01020303 zdatnost a rekreace

Fyzické zdraví závisí na podmínkách životního prostředí a na přirozených a biologic-
kých rytmech. Duševní zdraví závisí na dodržování morálních zásad. Na tomto základě musí 
být struktura humanitního vzdělání založena na vědeckých poznatcích v oblasti poznávání 
člověka a světa, na znalostech a zavádění duchovních zákonů života pro vytvoření vysoké 
úrovně valeologické kultury a na proměně pedagogického procesu ve směru posílení důrazu 
na péči o zdraví a seberealizaci lidské osobnosti (obr. 2). Tento proces předpokládá aktivní 
a tvůrčí zapojení jak učitelů, tak rodičů i vědců do tvorby nového moderního vzdělání. 



32

Obr. 2. Struktura valeologického vzdělání

Další znalosti o zdraví člověka a zdravém způsobu života jsou poskytovány na 
univerzitách, kde studenti navštěvují kurzy Zabezpečení vitálních funkcí, Základy zdra-
ví a Základy valeologie. Tyto kurzy jsou zejména určeny studentům pedagogických spe-
cializací. 

Obsah valeologického vzdělání:

Formování nového světového názoru na základě fungování světa.
Formování nové představy o složité multidimenzionální holistické struktuře člověka.
Pochopení vůdčí úlohy duchovnosti v procesu tvorby lidského zdraví jako odra-
zu vyšších zákonů vesmíru.
Uvědomování si vnitřní harmonie fyzického, psychického a duchovního stavu 
člověka a rovněž harmonie s přírodním a společenským prostředím.
Stanovení priority opatření a odpovědnosti za péči o zdraví během celého lid-
ského života. 
Výuka nových technologií budování zdraví.
Učení se sebeuvědomění, vědomí a aspektu tvoření.

Zapojení vědy a zavádění nových vědeckých objevů do systému znalostí o zdra-
ví člověka a do vzdělávacího procesu má na starosti Ministerstvo školství Ukrajiny 
společně s mezifakultní výzkumnou laboratoří a katedrou valeologie Státní univerzity 
V. N. Karazina v Charkově za přispění veřejně prospěšné ukrajinské organizace Ukrajinská 
asociace valeologů. Za účelem představování a rozšiřování znalostí o lidském zdraví 
a rozvoje kultury zdraví pořádá katedra valeologie každoroční mezinárodní konferenci 
Valeologie: moderní stav, směry a vyhlídky vývoje.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Systém znalostí a dovedností v oblasti péče o zdraví
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Nové vědecké a praktické poznatky z valeologie vycházejí ve zvláštním vydání 
vědeckého Věstníku: Edice Valeologie Karazinovy státní univerzity v Charkově. 

Zaměstnanci Státní univerzity Karazina v Charkově během deseti let práce 
vytvořili různé metodické postupy diagnostického zkoumání duchovních, psychických 
a fyzických složek zdraví a monitorování zdravotního stavu. Značná pozornost je věno-
vána prostředkům výuky různých valeologických směrů. 

Výstupem z tohoto projektu byla rovněž sada vzdělávacích materiálů „Lidské 
zdraví“ pro školní knihovny, třídy a kabinety. 

Projektový tým se rovněž zabývá valeologickými sledováním zaručujícím zdraví 
školních dětí. 

Valeologická zdravotní diagnostika

Úroveň tělesné struktury Metody
Molekulární Obsah buněk
Buněčná Zkoumání lidských slin
Orgánová Určení srdečních rytmů
Systematická Indexy srdečního, duchovního a nervového systému
Organismus Biorytmy
Energicko-informační Aurografi e

Psychický stav Diagnostika rozumových kapacit člověka, poznávací 
testy 

Duchovní stav Testy

Diagnostika uplatňující Kirlianův efekt

Energicko-informační technologie uplatňující se ve vzdělávacím procesu:

• Kostky s runami 
• Kaleidoskop 
• Runové ornamenty pro oblast harmonizace ve třídě
• Runové vrstvy na školních lavicích
• Rouna se symboly 
• Harmonická zrcadla 
• Pracovní sešit pro malování run
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• Harmonizace (neutralizace) počítačového vyzařování 
• Harmonizace vody runami
• Práce se vzhledem 

Zvláštní pozornost je věnována varování před škodlivými návyky a také práci 
s dětmi s fyzickým nebo duševním handicapem. O této práci budou hovořit ve svých 
přednáškách zaměstnanci naší katedry. Na Ukrajině našly výsledky této práce široké 
uplatnění ve školském zdravotním systému, kde se výuka péče o zdraví kombinuje 
s valeologickým přístupem k pedagogickému procesu. Katedra valeologie zavádí ino-
vační technologie monitorování a posilování zdraví v rámci evropské sítě Pomoci škol 
v péči o zdraví a také ve středisku tvůrčí činnosti dětí a mládeže. 

Státní univerzita V. N. Karazina v Charkově, katedra valeologie, navrhuje: 

Studia a specializaci učitelů zdravotní výchovy:
- Dosažení druhého stupně univerzitního vzdělání na úrovni magistra (pedagog-

valeolog).
- Kurzy pro zvyšování kvalifi kace (na univerzitách a na školách).
- Mistrovské kurzy, školení informující o nových valeologických technikách 

v rámci mezinárodních valeologických konferencí. 

Valeologové Státní univerzity V. N. Karabina v Charkově vyvinuli 16 doplňků 
stravy ratifi kovaných ministerstvem zdravotnictví Ukrajiny a doporučených pro dět-
skou výživu a vlastní 19 patentů na techniky péče o zdraví.

Svědectví o uplatnění Doplňky stravy

Sezónní péče o zdraví Bylinný čaj podzimní věnec, zimní ráno, jaro, letní 
ochlazení, jarní sirupy, podzimní věnec

Varování před přepínáním, doporučení odstraňovat 
napětí, strach, harmonizovat nervový systém, eli-
minovat stres, normalizovat fungování centrálního 
nervového systému

Bylinný čaj sedativ, glycin-valeotonové bonbóny, 
glycinové tabletky

Varování před alergiemi bylinný protialergický čaj

Profylaxe v oblasti chorob břišních orgánů Bylinný čaj žaludeční

Spolupráce a vývoj nových paradigmat během vývoje valeologického přístupu 
se odrážejí ve vzdělávacím procesu: jedná se především o holistické a humanistické 
paradigma. 

Pokud holistické paradigma klade hlavní důraz na chápání moderního navzájem 
provázaného světa, ve kterém člověk žije, humanismus je orientován na odhalování 
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duchovnosti člověka žijícího v moderním neustále se měnícím světě. Humanistické ide-
ály – dobro, krása, pravda a spravedlnost, stejná práva ve vztazích mezi lidmi – se již 
dávno staly součástí zlatého fondu lidské kultury. 

Problém spočívá v uvědomování si humanistických ideálů v moderní masové 
škole a jejich fungování v dynamicky se měnícím světě se všemi jeho rozpory glo-
bálního charakteru, s hrozbou společensko-ekonomické krize, humanizace a odcizení 
osobnosti a celospolečenského vývoje a pracovní oblasti. 

Skutečným úkolem moderního vzdělání není jen rozšiřování zkušenosti huma-
nistického vzdělání, ale také rozvoj jeho koncepcí, pochopení perspektivy teoretických 
prezentací a nových myšlenek a jejich odrazu v práci učitelů. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat rozvoji kvalit a dovedností člověka, které 
charakterizují rozvoj duchovního a duševního zdraví, jako jsou:

• schopnost duchovní komunikace a spolupráce;
• humanistická orientace na harmonický rozvoj a sebezdokonalování;
• rozvoj charakterových vlastností člověka jednajícího účelně, tvůrčím způsobem 

a na vysoké morální úrovni,
• rozvoj odpovědného postoje k vlastnímu organismu

Rozvoj duchovnosti je nutnou součástí dokonalého vzdělávacího procesu. 

Cesty duchovního rozvoje lidstva musí zahrnovat:
Převážně duchovní orientaci všech druhů vzdělávání; sebezdokonalování a vlast-
ní rozvoj jsou tvořeny několika po sobě jdoucími fázemi morální transformace 
vlastní osobnosti. 
Pojem tvorby duchovna zahrnuje sdělování pozitivních myšlenek a jejich spojení 
s pozitivními činy, moudrostí, vůlí a láskou. 

Duchovní zdraví se realizuje

 Vysokou úrovní světového názoru.
 Formulováním životních cílů.
 Formulováním zásad a hodnot.
 Rozvojem intelektuálních schopností prostřednictvím vývoje logického myšlení 

a chápání věcí, které jsou podmíněny poznáním sebe sama.
 Tvorbou emocionální kultury, kultury chování a svobody svědomí, znalostmi 

dovedností péče o zdraví a valeologické kultury osobnosti. Duchovní činnost 
člověka má dvě úrovně: úroveň vlastního rozvoje člověka a úroveň rozvoje spo-
lečenské morálky. Obr. 3 ukazuje, jak společnost, rodina a lidstvo tvoří valeolo-
gickou kulturu každého člověka. 
 

–

–
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Duchovní činnost lidstva

Úroveň duchovního rozvoje osobnosti      Úroveň morálního rozvoje společnosti

Lidské zdraví je řízeno efektivní kontrolou a strojovou kontrolou. 

 Formování morálních a duchovních kvalit člověka je hlavním cílem vzdělání. 
Dynamiku tohoto vývoje ukazuje další obrázek. 

Humanizace vzdělání znamená reformu strategie vzdělávání směrem k vytváření 
podmínek pro rozvoj schopností studentů. 

Složky řízení lidského zdraví

Efektivní kontrola Strojová kontrola

Metody 
duchovní 
regulace

Metody 
psycho-
fyziologic-
ké kontroly

Metody 
duševní 
regulace

Fyziologické 
a hygienické 
metody

Léky a léčiva

Diagnostika indexů duševního zdraví

Defi nování 
hodnot

Analýza společensko-
psychologických podmí-
nek tvořících duchovno 
člověka

Chování osobnosti

Defi nování struktury 
péče o zdraví a har-
monického rozvoje

Úroveň vlastního 
rozvoje

Úroveň dosažené valeo-
logické kultury
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Tento cíl může být vyjádřen jako vytváření podmínek pro profesní a osobní roz-
voj osobnosti. Symbolické větve duchovního rozvoje (katedrála Sv. Sofi e v Kyjevě). 

Scientifi c, pedagogical and practical aspects of development 
valeology in Ukraine

Abstract: This report outlines the current situation of healthcare in Ukraine 
and places valeology in the system of pedagogical education. The author describes the 
concept which the Department of Valeology has in terms of the structure in valeolo-
gic education (bachelor-expert-Master) and includes the representatives of Municipal 
Corporation into education too. In the article “State University V. N. Karazina in 
Charkov”, the Department of Valeology suggests studies and specialization of teachers 
in the area of health education in the following forms of education: second grade in 
education in Master degree (pedagogue-valeolog); courses for requalifi cation (universi-
ties and schools); master courses, trainings providing information about new valeologic 
techniques in terms of international valeologic conferences.

Keywords: valeology, healthcare, education system in the area of healthcare, 
structure of valeologic education, education, content of valeologic education, valeologic 
health diagnosis, specialization of teachers of health education, mental health
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Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví

NĚKOLIK ÚVAH O ŠKOLNÍ HYGIENĚ
NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ

František ČAPKA, Jaroslav VACULÍK

Abstrakt: V posledních desetiletích 19. stoletní se mezi pedagogy i lékaři v čes-
kých zemích zvýšil zájem o otázky školní hygieny. Tribunou úvah a zamyšlení tímto 
směrem se stávaly zejména lékařské a pedagogické časopisy. Z diskuse vyplynul jed-
noznačný závěr – potřeba vytvoření instituce školních lékařů. V krátkém přehledu je 
přiblížena situace v jiných zemích, zejména pak v rámci tehdejšího Rakouska-Uherska. 
České země patřily k těm, které sice potřebnost školních lékařů nijak nezpochybňovaly, 
avšak jejich zavádění postupovalo dosti pozvolna. Nejdříve se s nimi setkáváme ve vět-
ších městských lokalitách (zejména v Praze, Brně, Karlových Varech, Opavě atd.), a to 
ještě zlomkovitě. V příspěvku je pozornost věnována situaci v Praze, která je přiblížena 
i dvěma přílohami.

Klíčová slova: školní hygiena, dějiny zdravotnictví

V posledních desetiletí 19. století se mezi pedagogy i lékaři v českých zemích 
zvýšil zájem o otázky školní hygieny. Tribunou úvah a zamyšlení tímto směrem se stá-
valy vedle lékařských a pedagogických časopisů také periodika politicky a beletristicky 
zaměřená; největší frekvenci příspěvků zaznamenal časopis „Zdraví“, vycházející od 
roku 1895.

Z diskuse probíhající na stránkách těchto listů jednoznačně vyplynulo, že „dozor 
na zdraví dítek náleží jedině lékaři školnímu, jenž by se již z povinnosti úřední mohl 
zabývati zdravotnictvím školním a chorobami školní mládeže“. Jako argument bylo 
uváděno, že „některé děti, místo aby byly vychovávány na užitečné členy společnosti, 
padají, jsouce od přírody slabší, a třeba i doma nepřiměřeně pěstovány, za oběť škole 
buďto předčasně umírají anebo tělesně schátralé kráčejí vstříc životu neblahému, osudu 
smutnému a těžkému, stávají se břemenem společnosti, která sice honosně pronáší hesla 
o veřejné výchově příštích občanů, ve skutečnosti však k tomu účelu málo pracuje“.

K podpoře snah o vytvoření instituce školních lékařů měl u rakouských úřadů 
posloužit stručný historický pohled do „prehistorie“ (počátků) snah uplatňování zásad 
školní hygieny. V této souvislosti se jako nejstarší „školněhygienická“ nařízení uvádějí 
direktiva z roku 1595 ze švýcarského Luzernu, která reagovala na výskyt moru ve měs-
tě, už k roku 1563 však najdeme náznak podobných nařízení v německém Würzburgu. 
Od konce 18. století se frekvence hlasů z řad lékařů a učitelů požadujících změny ve 
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školách zvyšuje; k roku 1793 je uváděna kolektivní práce pěti autorů (Franka, Heben-
streita, Schmidtmüllera, Schmerlera a Fausta) s názvem „Katechismus zdraví pro školy 
a kostely“. Polemiku vyvolal také Lorinsenův článek „V zájmu zdraví žactva“ z roku 
1836, podobně jako úvaha Schrebera a Pappenheima (1858), požadující stálou lékař-
skou ochranu nad školami. Přitom je třeba přihlédnout k tehdejší úrovni školního vzdě-
lávání jako celku, což však není v tomto příspěvku předmětem našeho zájmu.

Sledujeme-li historii fungování školních lékařů, setkáváme se s nimi v řadě evrop-
ských států od 80. let 19. století, zejména pak v severských zemích, v Norsku, Švédsku a 
Dánsku. Sporadicky by bylo možné je zaznamenat v Belgii a Holandsku, poněkud zaostá-
vala Anglie. Naopak ve Francii byla zákonem z roku 1886 zavedena na školách lékařská 
inspekce; její realizace však narážela na řadu problémů. Ve stejném desetiletí 19. stole-
tí se také prezentovaly dva jihoamerické státy – Argentina (roku 1883 zde byl zaveden 
lékařský dozor na školách) a Chile (roku 1888 byla jmenována nejvyšší rada pro veřejné 
zdravotnictví, které bylo uloženo provádět hygienický dozor na školách). 

Poněkud specifi cky probíhal vývoj v sousedním Německu. Státní i městské orgá-
ny mnohých místních lokalit se začaly touto otázkou zabývat o něco později než v uve-
dených státech, o to však důkladněji. Tak například berlínská městská rada vypracovala 
návrh, který stanovil, že při každé obecné škole má být ustaven školní lékař (okruh jeho 
působnosti zahrnoval šest škol). Povinností školního lékaře mělo být: 1. vyšetřit děti 
přicházející do školy, jejich předpoklady k zvládnutí školních povinností; 2. speciálněji 
prohlédnout ty děti, které jsou přihlášené k tzv. vedlejším předmětům; 3. vyšetřit žáky, 
kteří se nedostavili k vyučování; 4. jedenkrát za 14 dnů ordinovat 1 hodinu na každé 
z přidělených škol. Školní lékař měl mít rovněž za povinnost sledovat stav školní budo-
vy a jednotlivých tříd a upozorňovat vedení školy na zjištěné nedostatky. V podobném 
duchu se nesla ustanovení městských rad mnohých dalších německých měst, z nichž 
zvláště z Wiesbadenu bylo označováno jako „příkladné“. Podobně tomu bylo ve slezské 
Vratislavi (Breslau), kde již roku 1882 žádala městská rada zavedení lékařského dozoru 
na školách; zajímavě zní přitom argumentace slezské lékařské společnosti, že „vzdělání 
a vědomostí nelze docíliti bez jistého poškození těla“. O tom, jaký význam přikládali 
zdejší lékaři školní hygieně, svědčí skutečnost, že 57 vratislavských lékařů vyslovilo 
ochotu provádět funkci školního lékaře bezplatně.

A nyní si ve stručnosti přibližme situaci v rakousko-uherské monarchii. V Uhrách 
byl základní kámen ke školní hygieně položen v roce 1885, kdy byla při středních ško-
lách zřízena instituce školních lékařů; k této zákonné normě byly o dva roky pozdě-
ji vydány podrobné instrukce, které se týkaly povinnosti lékařů (jako zkoumání stavu 
ovzduší, dostatečného osvětlení ve třídách, nezávadnosti pitné vody, sledování výuky 
tělocviku a zpěvu, vyšetření zdravotního stavu žáků, zjišťování případného přetěžování 
žáků učivem apod.). Školní lékaři měli za povinnost absolvovat tříměsíční speciální 
kurs na univerzitě v Budapešti, ukončený závěrečnou zkouškou.

V Rakousku byla otázka školních lékařů upravena výnosem ministerstva kultu
a vyučování č. 4816 ze dne 19. června 1873, který ukládal povinnost „bdít nad školní 
hygienou lékařům úředním, okresním i obecním a volal je jako poradní orgány do zem-
ských, okresních, obecních (městských) rad školních“. Skutečnost se však značně roz-
cházela s představou státních orgánů; většinou zůstával výnos mrtvou literou na papíře.
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V českých zemích platil statut pro obecné a obvodní lékaře ze dne 8. února 1889, 
který jim nařizoval dbát „o zdravotnictví ve školách“ (bez přesnější specifi kace) a sou-
časně jim doporučoval, aby působili v místních školních radách coby poradní orgán. 
S takto obecně formulovaným postojem se však nemínili smířit mnozí lékaři zabývající 
se problematikou školní hygieny. Vedle již uvedeného časopisu „Zdraví“ se koncem 
19. století objevily v dalších periodikách odborné studie k dané tematice; jednalo se
o „Časopis pro veřejné zdravotnictví“, „Časopis českých lékařů“ nebo „Lékařské roz-
hledy“. Mnohé diskutované otázky se staly předmětem zájmu odborných spolků, jaký-
mi byly „Česká společnost pro veřejné zdravotnictví“, „Klub přátel veřejného zdra-
votnictví“ a „Spolek českých lékařů“. Uvedené problémy se rovněž dostaly na jednání 
III. sjezdu českých lékařů a přírodníků, který se konal v květnu 1901 v Praze. Vedle 
lékařských kruhů se ozývali i pedagogové. Požadavek zřízení instituce školních lékařů 
se objevil na sjezdech učitelů v roce 1894 a 1903.

Iniciativou hýřili zejména lékaři v Praze. Navazovali na usnesení prezidia měst-
ské rady ze dne 24. ledna 1883 a z 24. března 1885, v němž se přikazovalo, aby měst-
ští okresní lékaři nejméně jedenkrát měsíčně navštěvovali pražské městské obecné
i měšťanské školy, opatrovny a také mateřské školy i jesle a prováděli zde vyšetření dětí včet-
ně zjišťování hygienického stavu budov a tříd. Souběžně s tím nařídila c. k. okresní školní rada 
již 20. února 1883, aby byla na každé pražské obecné a měšťanské škole zavedena zvláštní 
„kniha přání a stížností“, do níž by učitelé zapisovali své připomínky a žádosti vztahující se 
k problematice školní hygieny. Uvedené opatření se však velmi složitě uplatňovalo v praxi. 
Proto byla 8. února 1902 iniciována ze strany pražského magistrátu, školských i lékařských 
zástupců porada, na níž došlo k přijetí „instrukcí pro městského školního lékaře“.

První školní lékaři se v českých zemích objevili (mimo Prahu) v Karlových 
Varech, Teplicích, Kolíně, Brně, Ústí nad Labem, Opavě a Lounech, následně pak 
v Roudnici, Pardubicích a Hradci Králové, přičemž v každé uvedené lokalitě měl orga-
nizační systém své specifi kum (dle místních poměrů). Snahou státní správy tehdejších 
centrálních úřadů bylo vytvořit alespoň základní obecně fungující strukturu, v níž by byl 
integrující složkou právě školní lékař.

K tomu, abychom si učinili alespoň přibližný obrázek o počátečním stavu zavá-
dějícího systému školních lékařů, nám poslouží těchto několik čísel z pražského prostře-
dí: v roce 1901 vykonávali „dozor“ městští lékaři v 46 veřejných obecních a měšťan-
ských školách, ve 26 soukromých školách, v 19 veřejných a 6 soukromých opatrovnách. 
Lékařsky bylo prohlédnuto z 19 755 školních dětí jen 1 628 klientů (8,2%). Přesto musí-
me konstatovat, že to byla právě Praha, kde rada královského hlavního města uvedla
1. prosince 1904 do života instituci školních lékařů s roční odměnou 1 000 K. Každý 
jmenovaný školní lékař obdržel současně s jmenovacím dekretem „Prozatímní instruk-
ce“ schválené městskou zdravotní komisí 19. června 1904; jejich znění uvádíme v pří-
loze (č. 1), stejně jako „Poučení pro školní lékaře“ (č. 2).

Součástí lékařské dokumentace byly i tzv. vzorce (dotazníky) k provádění výzku-
mu na přidělených školách. Vzorec I. zjišťoval základní zdravotní údaje o žákovi v I.
a II. třídě (vzrůst a vývin těla, hlava, oko, nos, dutina ústní, řeč, držení těla, chůze, páteř, 
nemoci, duševní schopnosti) a do vzorce II. byly lékařem zaznamenávány hygienické 
nedostatky školy (infekční nemoci, závady ve stavu vzduchu, pitné vody, vnitřní teplo-
ty, světelnost, sociální vybavenost apod.).
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Příklad situace v Praze bývá uváděn jako „vzorový“ pro jiné, zejména městské 
aglomerace v českých zemích. Situace v menších lokalitách čekala teprve na řešení.

Příloha č. 1 – Prozatímní instrukce
 I.  Školní lékař vyšetřuje děti co do zraku, sluchu, chrupu, řeči, duševní schopnosti, 

způsobilosti k tělocviku, ručním pracem a kreslení, co do celkového stavu zdraví
a ošklivost vzbuzujících chorob mimo čas vyučovací ve zvláštní místnosti školní.

 II.  Je-li podezřelý případ infekční choroby ve škole, přeruší školní lékař návštěvu 
dítěte ve škole a oznámí věc úřadu zdravotnímu.

 III.  Podává ve případech naléhavých nedostatků zdravotních zprávu ihned fysikátu 
(zdravotnímu úřadu), jinak zprávy periodické.

 IV.  V prvním roce své činnosti prohlédne především všecky děti prvních dvou tříd 
a založí katastr listový, v ostatních třídách pak prohlédne postupně ty děti, u 
kterých učitel neb okresní lékař již dříve nějakou vadu pozorovali, pak ty, na 
kterých sám při svých návštěvách něco nepravidelného seznal; v dalším letech 
prohlédne všechny děti do školy vstupující, zanese je v katastr, kontroluje děti 
v dřívějších seznamech zanesené a podává hlavní zprávu o své činnosti koncem 
školního roku fysikovi a okresní školní radě.

 V.  Veškerá agenda okresních lékařů, pokud tato není zákonem okresním lékařům 
vyhrazena, ohledně dětí školních a školy, přenáší se na lékaře školního (vide § 
12. schválené instrukce pro okresní lékaře).

 VI.  Školní lékař nemá práva přímo posuzovati ani kvantity ani kvality látky vyučo-
vací, může však svá pozorování a posudky sděliti s úřadem příslušným.

 VII.  Činnost školního lékaře ve školní budově nesmí rušiti vyučování; v nutných pří-
padech má školní lékař právo vstoupiti do třídy v čas vyučování, nesmí však do 
vyučování zasahovati a učitelstvu přímo rozkazů udíleti.

 Rada královského hlavního města Prahy.
 15. listopadu 1904
 Starosta Dr. Srb. 

Příloha č. 2 – Poučení pro školního lékaře
1.  Školní lékařové pro obecné a měšťanské školy jsou stálými dozorčími orgány na 

zdravotní nedostatky škol a zdraví žactva. Podřízeni jsou radě městské a v oboru 
odborném městskému fysikovi. Jim náleží stálý dozor na nedostatky zdravotní 
ve školách a zdraví školních dětí a podávání zpráv městskému fysikovi.
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2.  Výsledek přehlížení školních budov během školního roku sděliž školní lékař 
správci té které školy a městskému fysikovi.

3.  Prohlížení dětí děje se s přiměřenou šetrností mimo čas vyučovací v době se 
správcem školy smluvené ve zvláštní místnosti školní, dle možnosti za přítom-
nosti učitele, a jde-li o děvčata, vždy za přítomnosti učitelky nebo na zvláštní 
přání za přítomnosti rodičů.
Bližší prohlídky těch dětí, jejichž rodiče neb zástupcové u třídního učitele po řád-
ném odůvodnění za upuštění od prohlídky před termínem k prohlížení určeným 
žádali, nebuďtež konány, ač nejedná-li se o podezření přenosné neb nakažlivé 
nemoci nebo choroby, jež zvláštních opatření vyžaduje (slabomyslnost a p.).

4. Lékařské ošetřování churavých dětí školních není věcí školního lékaře.

5.  Při svých návštěvách školy nemá školní lékař rušiti vyučování, nýbrž má se 
omeziti na tiché pozorování dětí, ponechávaje-mimo případy nebezpečí hrozící 
z prodlení-potřebný snad hovor s učitelem, udělení rady, smluvení náprav men-
šího dosahu na konec vyučování.

6.  Do vyučování zasahovati a učitelstvu neb školníkům rozkazy udíleti není školní 
lékař oprávněn.

   Své posudky o množství a kvalitě látky vyučovací může sděliti s úřadem přísluš-
ným.

7.  Školní lékař nechť si počíná ve škole v dohodnutí se správcem školy.
   Jestliže by došlo k neshodám mezi lékařem a učitelem, obrátí se ten či onen na 

své představené.

8.  Co se opatření zdravotnických týče, dlužno šetřiti platných předpisů o úřední 
příslušnosti lékařů úředních.

SEVERAL THOUGHTS ON SCHOOL HYGIENE AT THE 
BREAK OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES

Abstract: Educationalists and doctors in the Czech Lands began to take an 
increasing interest in matters of school hygiene during the last decades of the 19th cen-
tury. The principal forum for thought and deliberation in this regard were medical and 
educational journals. A clear conclusion was reached from discussions on the topic – 
the need for the establishment of the institution of the school doctor. This article gives
a brief indication of the situation in other countries, and in the Austro-Hungarian 
Empire in particular. The Czech Lands were among those that did not question the 
need for school doctors, though their introduction proceeded relatively slowly. They 
were fi rst seen in larger towns and cities (notably in Prague, Brno, Karlovy Vary, 
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Opava, etc.), and even there on a rather fragmentary basis. This article is devoted to 
the situation in Prague, and includes two appendices giving an insight into the situa-
tion at that time.

Keywords: school hygiene, the history of public health
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140. VÝROČÍ NAROZENÍ 
PROF. MUDR. FRANTIŠKA HAMZY, 

ZAKLADATELE SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ
A PROTITUBERKULÓZNÍCH 

DĚTSKÝCH LÉČEBEN

Marie MAREČKOVÁ 

Abstrakt: Věhlasný lékař, zakladatel a budovatel Ústavu sociálního lékařství 
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, budovatel protituberkulózních dětských léčeben 
prof. MUDr. František Hamza (1868–1930), byl průkopníkem integrálního sociálního 
lékařství a preventivní medicíny. Významně se podílel na organizaci československého 
zdravotnictví a konkrétní aplikaci moderních komplexních léčebných metod, prevence 
a hygienických opatření v praxi. Závažné místo v praktické orientaci Františka Hamzy 
patřilo školní zdravotní péči a proklamaci společné cesty ke zdraví.

Klíčová slova: Prof. MUDr. František Hamza, sociální lékařství, protituberku-
lóznídětské léčebny, preventivní medicína, komplexní léčebné metody, organizace čes-
koslovenského zdravotnictví, škola a zdraví

Rozsáhlé organizační aktivity a medicínské dílo spisovatele a lékaře, zakladatele 
sociálního lékařství a protituberkulózních léčeben, prof. MUDr. Františka Hamzy (1868-
1930) prohloubilo poznatky o sociální zdravotní péči v našich zemích nejen vlastním 
Hamzovým badatelským přínosem, ale i jeho novátorským podílem na organizaci čes-
koslovenského zdravotnictví a konkrétní aplikací moderních komplexních léčebných 
metod, prevence a hygienických opatření v praxi. Na pozadí širšího evropského vývoje 
zdůrazňoval vliv sociálního prostředí, životního stylu, hygieny a osvěty při boji s tuber-
kulózou a rakovinou. Jeho životní úsilí a osobní angažovanost, orientující se tímto smě-
rem, položily základy moderního pojetí sociálního lékařství v teorii i praxi a komplexní 
péče o pacienty, zejména děti a mládež.

Badatelský, praktický a organizační přínos Hamzova díla k modernizaci českého 
zdravotnictví a zdravotní kultury obyvatel je stále aktuální. Tento medailón je současně 
poctou k letošnímu 140. výročí narození Františka Hamzy, přednosty Ústavu sociálního 
lékařství na Lékařské fakultě MU v Brně, od jehož založení uplynulo 85 let. 
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František Hamza patřil k věhlasné generaci pokrokových českých studen-
tů, která se po roce 1882 formovala kolem Spolku českých mediků na Lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy. Proto se po promoci 15. 7. 1897 rozhodl především 
pro systematický postup při léčbě rozšířené a tehdy neléčitelné sociální nemoci 
– tuberkulózy. Roku 1900 v Luži-Košumberku vybudoval u nás první ústav pro 
postižené nebezpečnou tuberkulózou dětského věku – skrofulózou (tzv. krtična-
tostí). Protože k morbiditě tuberkulózy jako bacilární nákazy nesporně přispívaly 
nevyhovující sociální podmínky, usiloval František Hamza nejen o jejich zlepšení, 
ale především prosazoval důslednou profylaxi a prevenci podmíněnou systematic-
kou zdravotní výchovou. 

Roku 1918 ho jeho přítel ze studií, tehdejší ministr veřejného zdravotnictví 
a tělesné výchovy Vavro Šrobár, pověřil funkcí sekčního šéfa odboru sociálních věcí. 
František Hamza měl své zkušenosti uplatnit při spolupráci na formování sociální 
zdravotní péče v Československu. Kromě zajištění povinného očkování proti nešto-
vicím a zřízení odborného ústavu pro léčbu vztekliny se bezprostředně podílel se na 
budování nových státních léčebných ústavů, zejména Státního léčebného Šrobárova 
ústavu ve Vysokých Tatrách, pro který vypracoval důsledný ústavní řád. Úspěšné bylo 
prosazení dispenzářů, tedy protituberkulózních poraden a zdravotních ústavů, jejichž 
efekt se projevil již v dalším desetiletí.

Na žádost děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně Jana 
Babáka byl František Hamza v únoru 1922 jmenován mimořádným profesorem 
sociálního lékařství této fakulty, která zaváděla systematickou výuku tohoto ak-
tuálního oboru. 

Kromě založení a vedení Ústavu sociálního lékařství Lékařské fakulty MU, kte-
rý jako nejstarší v našich zemích oslaví 85 let plodné a podnětné činnosti, František 
Hamza bezprostředně přispěl k rozvoji brněnského zdravotnictví zřízením protituber-
kulózní poradny a ošetřovny pro železničáře a budováním Studentského zdravotního 
ústavu. Zapojil se i do řešení současných pedagogických a psychologických problémů 
dětí a mládeže, do aplikace zásad zdravého bydlení a bytové hygieny a podílel se na 
přípravě Masarykova onkologického ústavu.

Vědecký i pedagogický význam Františka Hamzy je v poslední době zkoumán 
a hodnocen zásluhou pracovníků Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která 
dále podnětně rozvíjí odkaz svého učitele a zakladatele Ústavu sociálního lékařství. Na 
dosavadní poznatky o životě a díle této osobnosti může navázat další výzkum.1

Hamzovo celoživotní úsilí je podnětné i v rámci problémů současné zdravotní 
politiky. Dochází totiž k proměnám jak role státu, tak aktivní úlohy občana v systému 
péče o zdraví. O zdravotním osudu každého člověka rozhoduje soustavná výchova ke 
zdraví, které se stává významnou společenskou i osobní hodnotou a součástí celospole-
čenské strategie ke zdraví i pro 21. století. 

1 LINHARTOVÁ, V. Skutkem a pravdou milovat lidi. Prof. MUDr. František Hamza (1868–1930). 158 s. 
Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2008.
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THE 140TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH 
OF PROF. MUDR. FRANTIŠEK HAMZA, 
THE FOUNDER OF SOCIAL MEDICINE AND CHILDREN 
ANTI-TUBERCULOSIS MEDICAL INSTITUTIONS

Abstract: Vast organisational activities and medical-science works of an author 
and physician, founder of social medicine and anti-tuberculosis medical institutions, 
Prof. MUDr. František Hamza (1868–1930), deepened the knowledge on social health 
care in our countries not only by his own investigational contribution but also by his 
innovator share in the organisation of the Czechoslovak healthcare and by a concrete 
application of modern complex curative methods, prevention and hygienic measures 
in real life. On the background of the European development he emphasised the infl u-
ence of social environment, life style, hygiene and further education in the fi ght against 
tuberculosis and cancer. His whole-life effort and personal engagement oriented in this 
direction laid the foundations of a modern conception of social medicine in theory and 
practice and of a complex care in patients, particularly in children and youth.

Key words: Hamza František, social medicine, anti-tuberculosis medical institu-
tions, health service organisation
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POHLEDY NA ŠKOLNÍ HYGIENU 
V MEZIVÁLEČNÉM POLSKU

Jaroslav VACULÍK

Abstrakt: Příspěvek se zabývá školní hygienou v polských školách na přelo-
mu 19. a 20. století. Mapuje podněty ke zlepšení hygieny v polských školách, posuzuje 
tehdejší architektonické, fyziologické a psychologické podmínky výuky na škole. Autor 
článku se věnuje i problematice tělesné výchovy na škole, která se z původních gym-
nastických cviků převzatých z kasáren proměňovala v množství zimních sportů, letních 
sportů, gymnastiky a skautingu.

Klíčová slova: hygienické podmínky, školní hygiena, fyzické a duševní síly, 
nemocnost, tělesná výchova, prostor školní třídy, školní sprchy, školní lékař, zdraví 
žáka

Pozornost k hygienickým podmínkám vzrostla na přelomu 19. a 20. stole-
tí. Novým impulsem pro dodržování hygienických zásad byla první světová válka. 
Poválečná lékařská věda usilovala o prodloužení lidského života, odstranění nebo zmen-
šení nemocnosti a utrpení, zesílení fyzických a duševních sil člověka, aby si zachoval 
plné zdraví, sílu a spokojenost. Hygiena byla považována za jeden z nejdůležitějších 
úkolů sociální politiky.

Zájem projevovala lékařská věda také o školní hygienu. Hlavní pozornost měla 
být věnována všeobecně vzdělávacím školám, kterými procházela většina dětí, které 
byly náchylné k různým nemocem. Pod pojmem školní hygiena viděla polská medicína 
souhrn zdravotních opatření týkajících se školy, tj. povinnosti školy ve vztahu ke zdraví 
žáka. Terén školní hygieny byl ale rozšířen o: a) rodinu, která má aktivně pomáhat při 
výchově k hygienickým návykům; b) sociálně-zdravotní instituce, které mají ulehčit 
náležitou péči o zdraví dítěte. Z didaktického hlediska byla rozlišována: a) hygiena pro-
středí; b) hygiena výuky; c) boj s nemocností; d) tělesná výchova; e) výchova k dodržo-
vání hygienických zásad.

Hygienické podmínky polských škol po první světové válce nebyly nejlepší. 
Ještě v roce 1927 v některých vojvodstvích třetina škol neměla záchody, existovaly 
školy bez podlahy, na žáka připadaly 2–3 m3 vzduchu a někdy ještě méně, v mnoha ško-
lách okna v době zimy nebyla vůbec otevírána, podlaha byla myta jen několikrát ročně. 
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U žáků byly zjištěny různé fyzické vady a nemoci, přičemž více nemocí bylo zjištěno 
u starších žáků. Tyto vady údajně šly na vrub školy. Ve skutečnosti již před vstupem do 
školy děti měly mnoho fyzických nedostatků a tyto s věkem rostly, škola jen ulehčila 
jejich odhalení.

Do hygieny prostředí patřilo zaopatření školy vodou, koupelny, sprchy, hygiena 
oděvu a obuvi, odpočinková místnost, čistota a pořádek ve školní budově a jejím okolí. 
Problémem byly nedostatečné fi nance, které často znemožňovaly realizaci potřebných 
opatření.

Hygiena výuky se opírala především o fyziologii a psychologii. Zahrnovala psy-
chiku žáka, její rozvoj, závislost na dynamice života rostoucího organismu, vliv výuky 
na fyzický a duševní rozvoj dítěte. Podle Marcina Kacprzaka, sezení v určité pozici, bez 
pohybu, pozorně, mnoholetá kultivace jen jednoho orgánu – mozku nejsou přirozené: 
„Dosahujeme kulturní zisk, ale ani strana fyzická, ani morální, nemohou být zanedbané.“ 
Školní program by měl především odpovídat fyzickým a intelektuálním silám žáka, aby 
ho nezatěžoval nad normu, aby pobyt ve škole přinášel jeho zdraví co nejmenší škody.

Tělesná výchova ve škole dříve sehrávala velmi skromnou roli a obsahovala 
gymnastické cviky převzaté hlavně z kasáren. Každý volnější pobyt dítěte byl traktován 
jako svévole a trestán. V meziválečném období byly v Polsku zaváděny místo nudné 
gymnastiky různé sporty, hry, výlety, které měly doprovázet žáka od nejmladšího do 
staršího věku a zpříjemňovat mu pobyt ve škole. Po první světové válce sport přestal 
být privilegiem zámožných a zahrnul obě pohlaví. Někteří autoři zastávali krajní názor, 
že je lepší hřiště bez školy než škola bez hřiště. Připomínali francouzského fi lozofa 
Michela de Montaigna, že „ne duši, ne tělo, ale člověka vychováváme“. Dobrá polská 
škola musela mít místa pro hry, zábavu, mládež již nestála před alternativou sport či 
kniha. Fyzická cvičení a sport měly obrovský význam pro zdraví žáků. Fyzická výchova 
měla zahrnovat harmonický rozvoj všech orgánů a mít velký význam jak pro jednotliv-
ce, tak pro celek.

Ve 20. letech 20. století byl ve varšavském školním okruhu proveden průzkum 
stavu školní hygieny a tělesné výchovy. Jen jedna třetina škol působila ve vlastních 
budovách, a to ne vždy odpovídajících z hygienického hlediska. Zbývající dvě třetiny 
škol byly v pronajatých bytových prostorách, úplně nevhodných nebo málo přizpůso-
bených pro školní potřebu. Nicméně přes těžkou ekonomickou situaci měst a obcí bylo 
se státní pomocí postaveno mnoho nových školních budov. Zanikly třídy s hliněnou 
podlahou, snížil se počet tříd s malými okny, která se nedala úplně otevřít, školní míst-
nosti byly prostornější. Velký byl stupeň zatížení místností, na jednu třídu připadlo ve 
školním roce 1927–1928 ve Varšavě 80 dětí, ve varšavském vojvodství 60 žáků. Velké 
množství tříd sloužilo dvousměnnému provozu, některé ve třetí směně kursům pro mlá-
dež a dospělé. Chyběly odpočinkové místnosti a šatny. Výše nákladů na úklid třídy se 
pohybovala od 180 zlotých ročně po pouhých deset zlotých.

Myšlenka hygienické-lékařské péče o dítě se v Polsku datuje od počátku 19. sto-
letí, kdy už v roce 1805 lyceum v Křemenci na Volyni zřídilo funkci školního lékaře, 
a to jako první v Evropě. Teoretický rozvoj přírodních věd, všeobecné hygieny a školní 
hygieny ve druhé polovině 19. století vedl k tomu, že školní lékař se měl stát spolupra-
covníkem učitele, dohlížet na fyzický rozvoj dítěte a bránit vzniku a vývoji jakýchko-
liv odchylek od normy. Funkci školního lékaře začali zavádět nejprve v Německu, ve 
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Francii a v Anglii a poté v jiných vyspělých státech světa. V Japonsku už v roce 1903 
každé město s více než pěti tisíci obyvateli muselo zorganizovat hygienicko-lékařský 
dozor na školami. V roce 1902 bylo v Japonsku 4 580 školních lékařů. V Německu bylo 
v roce 1908 okolo 1 600 lékařů, v Anglii v roce 1923 bylo 1 751 školních lékařů, z toho 
819 na plný úvazek. V Paříži pracovalo v obecných školách 120 školních lékařů, v Ant-
verpách šestnáct a v Amsterodamu patnáct.

V Polsku se otázka hygienicko-lékařské péče o školní děti stala aktuální na konci 
19. století. Iniciovaly ji soukromé střední školy v bývalém ruském záboru, v roce 1898 
se připojil také Lvov a 1910 Krakov. Koncem 20. let 20. století téměř 90 % středních 
škol, učitelských ústavů a odborných škol bylo pod lékařskou péčí. Stálou lékařskou 
péči mělo také půl milionu z 3,5 mil. dětí v obecných školách. Hygienicko-lékařská péče 
o školní děti byla zajištěna ve 28 % měst a městeček meziválečného Polska. Z celkového 
počtu 275 okresů byla lékařská péče zajištěna ve venkovských obecných školách 
60 okresů.

Hygienicko-lékařskou péči o děti zajišťovalo tisíc polských lékařů. Věnovali se 
dozoru nad sanitárním stavem školních budov, zdravotnímu stavu žáků a hygieně výuky. 
Nejlepší péče byla na středních školách, zvláště státních, a ve státních učitelských ústa-
vech, kde školní lékaři věnovali 2,5 hodiny denně práci ve škole. Kontrolovali sanitární 
stav místností, sledovali případy vážnějších nemocí a začátek školní docházky dětí.

Cenný materiál byl shromážděn v dotazníku, který obsahoval 36 otázek: kolik 
místností má byt, počet dětí v rodině, kolik dětí chodí do školy, kolik osob spí v míst-
nosti, zda má žák svou samostatnou postel, v kolik hodin chodí spát, v kolik vstává, 
kolik osob je v místnosti, když se učí, jaké má osvětlení, dodatečná zaměstnání (hudba, 
jazyky, gymnastika), výdělečná činnost, pomoc rodině, které předměty ho baví, které 
předměty jsou nejobtížnější, zda se pohybuje na vzduchu, kolikrát denně jí, jak často 
pije alkohol, jak často se koupe, zda mají vanu, zda má noční prádlo, kde byl o prázd-
ninách, kdo se o něj stará.

Ve zdravotní kartě se uváděl stav čistoty žáka v jednotlivých měsících, např. zda 
se v příslušném měsíci koupal. Školám bylo doporučeno zřizování školních sprch.

Velká pozornost byla věnována školní budově: umístění školy, rozmístění budov, 
uspořádání budovy, architektuře budovy, velikosti třídy, osvětlení, podlaze, stěnám, roz-
měru školních lavic a jejich konstrukci, komunikačním a odpočinkovým prostorům, 
tělocvičně a hřišti, jídelně a kuchyni, shromažďovacímu sálu, způsobům odstraňová-
ní nečistot, vnitřnímu zařízení klozetů a pisoárů, umývárnám a školním koupelnám, 
zajišťování vody, vytápění, větrání a školnímu internátu.

Velikost třídy podmiňoval počet dětí tak, aby na každého žáka připadal dostateč-
ný objem vzduchu. Podmínkou bylo dobré osvětlení. Délka třídy neměla překračovat 
devět metrů, aby žáci dobře viděli na tabuli. Šířka místnosti závisela na dobrém osvět-
lení míst nejvíce vzdálených od oken. Ve vzdálenosti čtyři metry od okna představovala 
síla osvětlení jen 40 % jeho intenzity u okna, v pěti metrech jen 10 %. Výška třídy sou-
visela s objemem vzduchu na jednoho žáka. Množství kysličníku uhličitého ve vzduchu 
třídy rychle vzrůstalo v souvislosti s počtem dětí.

Učebnice školní hygieny, která byla určena ředitelům škol, učitelům a školním 
lékařům, vyšla ve Varšavě již v roce 1921. Celkem 819 stran textu bylo připraveno 
polskými lékaři v obtížné dob konstituování samostatného státu. Věnovala pozornost 
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školní budově, fyzickému a psychickému vývoji dítěte, školám pro zanedbané děti, dět-
ským nemocem, lékařské péči ve škole, sociální péči, hygieně v mateřských školách 
a internátech, výuce hygieny ve škole a hygieně školské profese.

Pozornost byla věnována tělesné výchově a jejím cílům: zdravotním, výchov-
ným, estetickým a praktickým. Doporučovány byly pohybové sporty: výlety, jezdecký 
sport, cyklistika, vodní sporty (plavání, veslování), zimní sporty (sáňkování, bruslení, 
lyžování), lehká atletika, bojové sporty (box, šerm), moderní gymnastika a skauting. Do 
školních programů měly být zařazovány zábavy, hry a výlety. Cvičení měla být indivi-
dualizována podle věku, pohlaví a vyspělosti žáků.

VIEWS OF SCHOOL HYGIENE IN POLAND 
BETWEEN THE WARS 

Abstract: The paper deals with school hygiene in Polish schools at the turn of 
the 19th and 20.stolletí. Maps initiatives to improve hygiene in Polish schools, it was 
architectural, physiological and psychological conditions of teaching at škole.Autor ar-
ticle addresses the issue of physical education at school, which is from the original gym-
nastics exercises taken from barracks varied in the quantity of winter sports, summer 
sports, Gymnastics and Scouting.

Keywords: health conditions, school hygiene, physical and mental strength, 
morbidity, physical education, area school classes, school showers, school doctor, stu-
dent health
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Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví

HISTORIE A SOUČASNOST KARIÉROVÉHO 
PORADENSTVÍ NA ZÁKLADNÍCH 

A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ČESKÉ REPUBLIKY 

Rudolf KOHOUTEK

Abstrakt: Je prezentována informace o vývoji kariérového poradenství, které se 
zabývá odbornou poradenskou podporou při volbě povolání a studia. Dobře realizova-
né poradenství má kladný vliv na duševní pohodu a osobní spokojenost žáků a studentů 
základních a středních škol České republiky. Příspěvek popisuje základní teorie, vyhláš-
ky a směrnice podle kterých současné pedagogicko-psychologické kariérové poraden-
ství postupuje při své poradenské práci.

Klíčová slova: kariérové poradenství, výběr a volba povolání a studia, tradice, 
psychotechnika, profesiografi e, poradci.

Poradenství při výběru a volbě povolání a studia i při adaptačních obtížích na 
studium či povolání se v současné době zkráceně nazývá kariérové poradenství.

V Evropské unii je (jak vyplývá z dokumentů s poradenskou tématikou) zájem 
o kariérové poradenství a jeho rozvoj značný, protože se předpokládá, že ekonomický 
a sociální dopad poradenských služeb se projeví v optimálním rozvoji a uplatnění před-
pokladů a talentů na trhu práce, v zaměstnavatelnosti a v přístupu k produktivnímu 
a placenému trhu práce všem práceschopným občanům.

Z rezoluce ministrů školství Evropské unie z roku 2004 vyplývá, že kvalitní 
celoživotní poradenská péče je klíčovým prvkem strategií v oblasti vzdělávání, odborné 
přípravy a zaměstnanosti pro dosažení strategického cíle Evropy stát se do roku 2010 
nejdynamičtější společností založené na znalostech. 

V kariérovém poradenství jde především o zjišťování vlastností psychiky 
a osobnosti člověka vzhledem k predikci úspěšnosti jeho činnosti studijní či pracovní 
a k pomoci efektivně volit vzdělávací a karérovou cestu jednotlivců. Má dlouhou 
tradici. Správná volba povolání rovněž úzce souvisí se zdravím, protože je zdrojem 
duševní pohody a spokojenosti.

Již ve starověku bylo známo, že každý člověk není stejně uzpůsoben k vykoná-
vání jakékoliv práce, jak vyplývá z výroku fi lozofa z prvního století našeho letopočtu 
stoika Epikteta (56–136 n. l.): 
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,,Člověče, nejprve uvaž, jaká věc je to: potom vyšetři i vlastní přirozenost, jsi-
li s to. Chceš-li býti pětibojcem nebo zápasníkem: pohlédni na své paže, na své nohy, 
pozoruj své kyčle. Každý zajisté je k jinému uzpůsoben.“ Epiktetos vlastně svým způ-
sobem anticipuje současnou moderní tendenci, aby každý člověk před volbou povolá-
ní poznal, zda jsou jeho vlastní možnosti v souladu s požadavky zvoleného povolání. 
Můžeme dokonce říci, že Epiktetos vyslovil jeden ze základních teoretických problémů, 
kterým se současné kariérové poradenství zabývá. Je to problém optimálního souladu 
mezi člověkem a jeho činností. 

Ve starověku se však povolání většinou řídilo rodovou příslušností a bylo více 
či méně předepsáno společenskými zvyklostmi. Tato omezení vlastně platila i pro vlád-
noucí vrstvy, jejichž příslušníci nemohli přijmout povolání, které by sice bylo v souladu 
s jejich potencionalitou a schopnostmi, ale bylo by v rozporu s jejich postavením ve 
společnosti.

Soulad mezi člověkem a jeho činností není odvislý pouze od schopností a doved-
ností člověka a jeho možností vůbec. Je závislý také na jeho motivaci, zaměření, tj. na 
jeho potřebách, zájmech, tendencích, sklonech apod..

Souvisí to s požadavkem, aby činnost člověka nebyla pouze objektivně efektivní, 
ale aby vyvolávala také subjektivní pocity uspokojení a pohody a tím přispívala k zdra-
vému životnímu stylu člověka. Vždyť zdraví je defi nováno nejen jako fyzická pohoda, 
ale i pohoda psychická a sociální.

S požadavkem vyšetřit nejprve schopnosti, možnosti, vlohy, potenciality a ostatní 
vlastnosti člověka, tedy jeho subjekt možný a teprve poté volit studium či povolání – se 
setkáváme už ve středověku a ovšem i v novověku. Např. španělský lékař Juan Huarte 
y Navarro (1530–1592) ve své knize Examen de los ingenios para las scienzias z roku 
1575 o zkouškách způsobilosti pro vědecké obory uváděl dokonce pravidla, jak by se 
mělo provádět zkoumání schopností v různých svobodných povoláních a navrhoval vlá-
dě, aby se každý věnoval povolání (zaměstnání), které je v největším souhlase s jeho 
přirozenými vlohami. Šlo pravděpodobně o první učebnici diferenciální psychologie. 
K tomu co J. Huarte navrhoval je ovšem třeba nejprve exaktně stanovit požadavky, které 
klade povolání či studium na psychiku a osobnost.

Roku 1708 se objevuje v novohumanistické univerzitě v Halle přípis z Berlína, 
který jakoby nabádal k výběrovému řízení v oblasti profesní a studijní : ,,ony elementy, 
které se na základě duševních předpokladů nehodí ke studiu na univerzitě, by měly být 
spíše využity v manufakturách, řemeslech, ve vojenských službách, dokonce i v země-
dělství“.

Významné názory pro budoucí kariérové poradenství vyslovil Jan Ámos 
Komenský (1592–1671), který ve své Velké didaktice uvedl: ,, Práce akademie půjde 
snáze a s větším úspěchem, předně, budou-li tam posíláni pouze jinoši vyhraněnějšího 
nadání, výkvět lidstva, kdežto ostatní budou odkázáni k pluhu, k řemeslům a k obchodu, 
každý k čemu je zrozen.“ 

V 18. stol. Emmanuel Kant (1724–1804) anticipoval do jisté míry současný 
názor, že k vykonávání různých povolání je třeba i různých kvalit (,,stupňů“) duševních 
vlastností, jež se dnes zahrnují do pojmu obecné a speciální schopnosti. Kant rozlišuje 
tři poznávací schopnosti: Verstand, Urteilskraft a Vernunft. Verstand, tj. schopnost před-
stavit si něco pod konkrétními pojmy, stačí např. sluhovi, kdežto důstojník, kterému 
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jsou předpisována jen obecná pravidla, potřebuje již Urteilskraft, samostatné usuzová-
ní, protože musí sám rozhodnout, zda v daném pokynu jde či nejde o případ pravidla. 
Konečně generál, má-li odvodit z obecného zvláštní a sám vymyslet pravidla, musí mít 
Vernunft. Kant také svým učením, že ,,mnohý, který na nejvyšším stupni se stává nevi-
ditelným, září na druhém stupni,“ je v souhlase s uznávaným současným názorem, že 
lidé s nižšími schopnostmi a možnostmi se nemohou dobře uplatnit ve vyšší kategorii 
povolání (jde o tzv. Peterův syndrom).

Poznatky starších myslitelů však nepronikly obecně, a tak dokonce ještě dnes 
často platí konstatování B. Pascala (1623–1662), že ,, o nejdůležitější záležitosti v živo-
tě – volbě povolání – rozhoduje náhoda…“, i když jsou stále více patrny ekonomické, 
zdravotní a morální ztráty z nesprávné volby povolání a studia jak pro jednotlivce, tak 
pro národní hospodářství.

Nahodilý či protekční výběr povolání, který umožňuje neschopným lidem zau-
jímat postavení, jehož požadavkům naprosto nedostačují, a naopak mnohdy odsuzuje 
k jednoduché a monotonní práci lidi s vynikajícími schopnostmi, znamená nebezpečné 
plýtvání intelektuálními silami národa.

Na základě potřeby adekvátního odborného výběru lidí pro určité profese se 
v důsledku technického pokroku, který vyžadoval stále větší nároky na lidského čini-
tele, začalo od 20. let 20. století vyvíjet nové odvětví užité či praktické psychologie, 
psychotechnika, se svými specifi ckými pracovními metodami. Postupovala podle hesel: 
,,Pravý člověk na pravé místo.“ ,,Přispěj k hospodaření s přirozeným nadáním obyva-
telstva.“

Myšlenka profesního (nyní kariérového) poradenství vznikla již před začátkem 
20. století a získávala na intenzitě v době, kdy se ve světě ukázaly první možnosti dife-
rencovaného psychologického studia psychiky a osobnosti člověka a kdy se formovala 
obecná kriteria kvalitativního a kvantitativního hodnocení individuálních rozdílů mezi 
lidmi, tzn. koncem 19. století našeho letopočtu.

Poradny pro volbu povolání a také pro volbu studia jako instituce vznikly však 
teprve ve 20. století a rychle pronikly ke všem kulturním národům.

První poradna pro volbu povolání vznikla na popud Franka Parsonse (1854–
1908) v roce 1908 v Bostonu a stala se spoluiniciátorkou pozdějšího mezinárodní-
ho hnutí, jehož vědeckou základnu budoval hlavně profesor harvardské univerzi-
ty Hugo Münsterberg, který je rovněž spolu autorem pojmu psychotechnika (s W. 
Sternem). 

Frank Parsons navrhl vytvořit také zvláštní povolání ,,poradců“ a začal pro ně orga-
nizovat kurzy. Mimo ovládání technik a metodiky poradenské práce kladl důraz i na zvlášt-
ní profi l osobnosti poradce, v kterém vyzdvihl charakterové vlastnosti, bystrost v postřehu 
a úsudku, vysokoškolské vzdělání a několikaletou praxi ve vyučování, sociální práci nebo 
v jiném obdobném povolání, věk nad 25 roků a široký přehled ve společenskovědních dis-
ciplinách (ekonomie, historie, sociologie apod.). Základními principy Parsonsova modelu 
bylo poznání člověka (sebe) a poznání dané profese. Výsledkem správné konfrontace pozná-
ní člověka (sebe sama) a profese mohla být adekvátní volba povolání nebo studia. Vztah 
osobnost – povolání se tedy Pardon snažil vysvětlit a poradensky ovlivnit konfrontačním 
mechanismem. Jeho kniha Choosing and Vocation vyšla rok po jeho smrti, tedy v roce 1909 
v Bostonu v nakladatelství Hougton Morfi n.
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Konkrétním podnětem pro práci H. Münsterberga (1863–1916) se stala skuteč-
nost, že ve velkých městech USA byla před první světovou válkou zaznamenána vzrůs-
tající tendence v počtu nehod na tratích elektrických tramvají. Majitelé drah požádali 
zmíněného německého psychologa žijícího v USA, aby prozkoumal lidského činitele 
těchto tramvajových nehod.

Münsterberg postupoval tak, že modeloval některé komponenty pracovního 
procesu řidičů elektrických tramvají, přičemž kladl důraz na změny pracovních situací 
a studoval příslušné duševní reakce řidičů. Závěry z tohoto výzkumu pak uplatňoval 
při psychologickém výběru uchazečů o povolání řidičů tramvají. Porovnávání nehodo-
vosti řidičů vybraných psychologem (psychotechnikem) a nehodovosti řidičů kontrolní 
skupiny, kteří neprošli psychologickým testováním, ukázala efektivnost psychologické 
porady při výběru uchazečů o povolání řidiče tramvaje.

Později Münstenberg zkoumal práci telegrafi stek a další profese. Na základě 
výsledků těchto zkoumání pak formuloval některé vědeckopraktické závěry, např. že: 

 pro uplatnění se v řadě profesí musí člověk disponovat komplexem duševních 
vlastností, přičemž každá z nich musí být v určitých mezích či hranicích (nedo-
statek i přebytek je nežádoucí), 
 na tyto profese je potřebné (žádoucí) vykonávat povinný výběr s uplatněním tzv. 
malých psychologických experimentů, poněvadž tradiční způsoby výběru při 
posuzování žádoucích vlastností psychiky a osobnosti byly bezmocné.

Předpokladem rozvoje psychotechniky bylo podle Münsterberga na jedné straně 
vytvoření a propracování nauky o povoláních (Berufskunde), tj. profesiografi cké určení 
těch vlastností, které jsou důležité pro povolání, na druhé straně konstruování a zave-
dení zkoušek pro určení způsobilosti pro povolání. Poukázal dále na nutnost zkoumat 
nejen obecnou inteligenční úroveň, ale též paměť, pozornost, motoriku a další funkce 
člověka.

Metody psychologického výběru se velmi rychle rozšířily v letech první světo-
vé války. V armádách se vytvořily speciální psychologické služby pro psychologický 
výběr. První z nich vznikla patrně ve Francii pro výběr letců. Analogické služby byly 
vytvořeny v Anglii, Německu, Itálii a v USA. V USA se podrobilo testovým zkouškám 
pro gramotné i negramotné (army alfa, army beta) jeden milion a sedmsettisíc vojáků 
a čtyřicet tisíc důstojníků. Efekt výběru psychologem mnohokrát převýšil náklady, které 
s tím byly spojeny.

První česká poradna vůbec vznikla na Moravě, a to 15. XI.1919 při českém odbo-
ru zemské rady živnostenské v Brně. Stojí jistě zamínku, že psychotechnické oddělení 
této poradny budoval pozdější akademik Otakar Chlup (1875–1965). Při této poradně 
byla vybudována také zprostředkovatelna učňovských míst. V Čechách vznikla první 
poradna v roce 1920, a to při Zemské centrále práce v Praze. V roce 1921 byl V ČSR 
založen Také Psychotechnický ústav Masarykovy akademie práce, který především 
zkoumal otázky fyziologie a psychologie práce v průmyslu. Později se tento ústav osa-
mostatnil a jako Ústřední psychotechnický ústav se věnoval otázkám volby povolání 
u dospělých osob. Ředitelem psychotechnického ústavu v Praze byl tehdy František 
Šeracký (1891–1942).

1.

2.
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Akademik Vilém Chmelař (1892–1989) už v roce 1932 charakterizoval tuto 
novou situaci takto: ,,Teprve 20. století přichází s jasně formulovanou a proto průboj-
nou ideou, aby rozhodnutí o volbě povolání a dosavadní jen na rozhovoru založené 
porady, přičemž validita rozhovoru je příliš závislá na osobnosti vyšetřujícího, opíraly 
se o vědecké poznatky, aby mládež i dospělí nebyli zařazováni do pracovního procesu 
většinou hlavně pod vlivem sociálních poměrů a pracovního trhu, nýbrž dle svých vloh 
a sklonů (tedy psychologického zřetele), zdravotního stavu a účelné distribuce pracov-
ních sil v národohospodářském celku, aby se zamezilo nejen náhodě, ale i jiným škodli-
vým vedlejším vlivům při volbě povolání.“ 

Poradny pro volbu povolání vznikaly v ČSR nejčastěji při úřadech pro péči 
o mládež, ale i jiné instituce se počaly zajímat o toto poradenství. Byly to zejména 
ústavy pro zvelebování živností, ústavy sociálně zdravotní a jiné. Mimoto byly zřizo-
vány i jinak specializované poradny, např. studentské (akademické), vojenské a jiné. 
Také některé závody si zřizovaly svoje poradny (např. Elektrické podniky pražské, 
které z psychologických důvodů nedoporučovaly asi 30 % uchazečů), dále Vítkovické 
železárny apod.

V Čechách se zabýval zjišťováním způsobilosti mládeže pro výkon vybraného 
povolání či studia např. Rudolf Mudroch (nar. 1904). Věnoval pozornost učňům, stře-
doškolským i vysokoškolským studentům a snažil se vyloučit ty jedince, kteří nedis-
ponovali adekvátní inteligencí, tedy potřebnými rozumovými schopnostmi. Postupoval 
ve shodě s tehdy propagovanou psychotechnikou a psychometrikou. Zabýval se mj. 
i sníženou kvalitou posluchačů vysokých škol. 

V roce 1930 uveřejnil studii Otázka výběru studovaného dorostu. Porovnával 
výsledky sedmdesátiminutového psychologického vyšetření se školním prospěchem 
a dospěl k závěru, že jeho prognóza se kryla s výsledky celoročního klasifi kování. 
Přesto však uznával, že nemáme bohužel objektivní metody, jež by se stoprocent-
ní spolehlivostí zjišťovaly způsobilost vysokoškolských posluchačů ke studiu. Tyto 
metody ještě nemáme ani nyní. Ale již 75 % spolehlivost diagnostických psychologic-
kých metod je lepší než laický výběr. 

Je pozoruhodné, že již v roce 1933 vyšetřily poradny pro volbu povolání lékař-
sky a psychologicky na Moravě 24 % všech hochů a 11,5 % dívek z celkové populace 
čtrnáctiletých českých dorostenců. Akademik Vilém Chmelař (1892–1989) již tehdy 
doporučoval zajistit každoročně přesnou statistiku poptávky a nabídky mládeže pro 
všechny obory na celé Moravě a sledovat v hrubých rysech hospodářskou perspektivu 
toho kterého oboru.

Skupinové a hlavně individuální vyšetření uchazečů bylo přitom prováděno na 
Moravě podle metod, testů a diagnostických zkoušek doporučených Zemským ústře-
dím pro volbu povolání v Brně. Materiál získaný vyšetřením uchazečů byl v poradnách 
zpracován vždy do konce května, aby mohl být červen věnován vhodnému umístění 
a rozmístění schopných uchazečů. Mnohé školy i mnohé řemeslnické obory nepřijaly 
uchazeče, kteří by předem neprošli psychotechnickým vyšetřením a nebyli uznáni pro 
zvolené povolání za způsobilé.

České poradny řídilo Ústředí poraden pro volbu povolání, které mělo sídlo v Pra-
ze. Moravské poradny pro volbu povolání však českým ústředím řízeno nebylo (osobní 
sdělení brněnského psychotechnika S. Štecha, 1967).
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V roce 1939 prošlo 59 poradnami na Moravě 11363 dorostenců, tj. 34,6 % všech 
žáků opouštějících povinnou školní docházku. České i moravské poradny zastavily svou 
činnost během druhé světové války (v roce 1941).

Pokud jde o vlastní vyšetřování v poradnách pro volbu povolání, celé vyšetření 
jednotlivce tehdy trvalo průměrně 5–6 hodin.

Diagnostických zkoušek se používalo několik desítek. Hromadná šetření se 
prováděla často přímo na školách. Tato šetření byla doplňována individuálním šet-
řením v poradně. Mnohé diagnostické zkoušky měly značnou validitu a byly stále 
prověřovány.

Porada se podávala důvěrně a většinou jen ústně buď uchazečům nebo jejich 
rodičům. Závodům, s kterými bylo smluvní ujednání, se doporučení dávalo písemně.

V jednotlivých zemích ČSR se užívalo v podstatě stejných principů vyšetřování 
v poradnách pro volbu povolání, rozdíly byly jen v menším nebo větším zdůrazňování 
jednotlivých metod. Většinou se vyšetřovala všeobecná i praktická inteligence, defekty 
smyslů (zejména zraku, sluchu, hmatu), úroveň pozornosti, paměti, prostorové předsta-
vivosti, technického nadání, pracovní rychlosti, jistoty pohybů ruky a manuální zruč-
nost, úroveň základních početních úkonů a některých speciálních vlastností, potřebných 
pro výkon jednotlivých povolání.

Za jistý nedostatek v práci těchto poraden pro volbu povolání můžeme považovat 
tendenci diagnostikovat psychiku a rozhodovat o člověku na základě jednorázového či krát-
kodobého vyšetření a předpoklad, že mnohé psychické vlastnosti jsou velmi málo měnitel-
né. Rovněž fakt, že poradny byly z velké části obsazeny nepsychology se zájmem o tuto 
problematiku, mohl vést k vědecky a odborně nedostatečně fungovaným postupům, i když 
se pracovníci poraden většinou opírali o tehdejší Ústřední psychotechnický ústav v Praze. 
Speciální individuální psychologické vyšetření se konalo pouze v některých případech.

Na rozvoj i profesněporadenských služeb měli nesporně výrazný podíl pracov-
níci Psychotechnického ústavu, později Ústavu lidské práce, a poté Československého 
ústavu práce. Pracoval zde např. J. Doležal (1902–1965). Byl ředitelem až do zrušení 
ústavu 30. 6. 1951, dále J. Čepelák (1915–1989), L. Stejskal aj. Odborných pracovníků 
měl údajně (podle ústního sdělení L. Stejskala) ústav přes sto.

Po 2. světové válce, přesněji v 50. letech, bylo poradenství pro volbu povolání 
mylně považováno za instituci bránící rozvoji ekonomiky. Pracovníci odborů pracovních 
sil uváděli, že poradenství by jim komplikovalo práci. Psychologické poradenství bylo 
kritizováno především z ideologických pozic. Základem protiporadenské argumentace 
bylo tvrzení, že po porážce vykořisťovatelských tříd vznikla beztřídní společnost, v níž 
nebudou problémy s výchovnými nesnázemi, s kriminalitou dětí a mládeže, s volbou 
povolání a studia. Tato argumentace v různých podobách navzdory statistickým zjiště-
ním přežívala až do šedesátých let. Pedagogika byla jakoby bez dítěte, tj. bez znalosti 
jeho psychiky, bez psychologie. Psychologové byli ve výchovném procesu považování 
za cizí prvek, za „trojského koně“. Extrémisty byli dokonce označováni za „černokněž-
níky imperialismu“.

Jemnější diferenciace lidí, stejně jako zřetel k individuálním zvláštnostem jed-
notlivců, nebyly v totalitním období žádoucí.

Po roce 1948 se podle nového školského zákona zabývaly poradenstvím pro volbu 
povolání pouze školy a ty preferovaly ekonomicko-náborové momenty a administrativně 
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organizační metody práce. Byl podceněn vztah mezi společenskou, ekonomickou a indi-
viduální, subjektivní stránkou profesionálního poradenství.

Teprve od konce 50. let začala být znovu otázce profesního a výchovného pora-
denství u nás i v zahraničí věnována pozornost. Nejpohotovější v rozvíjení poraden-
ských institucí byly Polsko, Jugoslávie a Československo. V Polsku byly založeny první 
psychologické poradny už v roce 1957.

Vývoj poraden pro volbu povolání byl u nás přerušen prakticky od druhé světové 
války až do roku 1957, kdy začaly jako zařízení národních výborů vznikat dětské psy-
chologické poradny, psychologické výchovné poradny a kliniky (Bratislava 1957, Brno 
1958, Košice 1959).

První česká poválečná dětská psychologická poradna byla zřízena v r. 1958 
v Brně. Jejím kladem bylo, že navázala na dobrou tradici široké spolupráce učitelů, 
lékařů a psychologů (včetně spolupráce na výzkumu). Od svého založení byla poradna 
současně výukovým zařízením katedry psychologie a pedagogiky Filozofi cké fakulty 
Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Původně byla tato poradna ekonomicky a provozně 
přičleněna k záchytnému dětskému domovu v Brně, později přešla pod odbor školství 
NV města Brna. Po stránce odborné a metodické ji řídili Vilém Chmelař (1892–1989) 
a Boleslav Bárta (1929–1991) z katedry pedagogiky a psychologie Filozofi cké fakul-
ty UJEP1 v Brně.

Poradna měla od svého vzniku široký záběr. Zabývala se dětmi, mládeží (i vyso-
koškoláky) a dospělými osobami. Ve spolupráci s katedrou pedagogiky a psychologie 
Filozofi cké fakulty UJEP realizovala (v letech 1959–61) poměrně rozsáhlou výzkumnou 
práci na úseku výchovy k povolání a jeho volby (výzkumem byla např. potvrzena úspěš-
nost nápravy výchovných nesnází rozvíjením zájmové činnosti zaměřené k profesní ori-
entaci, byla vypracována metodika ke zjišťování postojů k povolání atd.). Cenné byly 
i zkušenosti s poskytováním praktických rad k volbě povolání na základě psychologické-
ho vyšetření. Brněnská poradna pomáhala také rozvíjet obdobné poradny na území celé 
Moravy.

Poradny se také vždy zabývaly pedagogickou činností (konaly se odborné 
přednášky a semináře pro výchovné poradce, rodiče, učitele, vychovatele i spolu-
pracovníky v poradnách). Bohatá vždy byla také popularizační a publikační čin-
nost v tisku, v rozhlase i televizi. Nárazově, podle potřeb praxe, byla prováděna 
i výzkumná činnost v oblasti aplikovaného výzkumu, a to nejen v problematice pro-
fesní orientace. Byl např. objektivně a exaktně sledován vliv kolektivní výchovy na 
duševní vývoj dítěte v předškolním věku.

Od roku 1959 se kolegium ministerstva školství a kultury ČSR několikrát 
zabývalo přípravou mládeže pro volbu povolání. Na základě usnesení 21/60 Kolegia 
ministerstva školství bylo pokusně započato ve školním roce 1960/61 s rozvíjením 
výchovy k povolání, a to na 30 vybraných školách v ČSR. Ke zhodnocení pokusu 
došlo na poradě 10.–11. dubna 1961 v Bratislavě.

Porady se zúčastnili psychologové, pedagogové a lékaři. Zvláštní pozornost 
byla věnována profesní orientaci. Experiment provedený na vybraných školách potvr-
dil správnost myšlenky pověřit koordinací výchovného poradenství k volbě povolání 

1 Hovoříme-li o brněnské univerzitě před r. 1990, užíváme její tehdejší název UJEP (Univerzita J. E. Purkyně), 
který dnes nese univerzita v Ústí nad Labem.
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specializovaného pracovníka ve škole. Měl to být pracovník s novým typem kvalifi ka-
ce – výchovný poradce (původně výchovně psychologický poradce či psychologický 
poradce). Současně byl navržen předběžný plán studia výchovných poradců na univer-
zitních katedrách psychologie.

Rezoluce z této pracovní porady vyslovila požadavek: „Současně s rozšiřováním 
počtu psychologických poradců budovat v jednotlivých okresech psychologické porad-
ny podle zkušeností již existujících psychologických výchovných klinik a dětských 
psychologických poraden.“ Účastníci porady dospěli k závěru, že pracovní porada byla 
zdařilým počátkem spolupráce psychologů s učiteli a lékaři i zástupci průmyslu v otáz-
kách výchovného poradenství.

V roce 1961 zřídilo ministerstvo školství ústřední komisi pro výchovné pora-
denství. Pozornost začala být věnována i výchově talentovaných žáků (i když součas-
ně zaznělo varování před elitářstvím), zaostávajících žáků a mládeže s výchovnými 
obtížemi.

Výsledkem jednání komise bylo vydání směrnic o budování soustavy výchovné-
ho poradenství na ZDŠ (1962) a na středních školách (1963) a některá opatření na úseku 
vědecké a vědecko-výzkumné práce.

Experimentální postgraduální studium výchovných poradců ze škol I. cyklu bylo 
zahájeno na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Psychologic-
kým ústavem Univerzity Karlovy ve školním roce 1965/66.

V téže době bylo zavedeno studium výchovného poradenství rovněž na katedře 
psychologie Filozofi cké fakulty UJEP v Brně. Toto studium mělo charakter postgraduál-
ního studia pro ty, kteří měli vysokoškolské učitelské vzdělání, a charakter vysokoškol-
ského kursu pro ty, kteří neměli vysokoškolské učitelské vzdělání.

Pro další rozvoj psychologického výchovného poradenství mělo velký 
význam založení Výskumného ústavu psychológie a patopsychológie dieťaťa 
v Bratislavě r. 1964. Vznikl jako rezortní ústav poverenictva (později ministerstva) 
školství. Okruh působnosti ústavu byl regionálně určen v oblasti psychologie dítěte 
pro SSR a v oblasti patopsychológie dítěte pro celou ČSSR. Vznik ústavu souvisel 
rovněž s rozvojem činnosti Psychologické výchovné kliniky v Bratislavě, která od 
svého založení v roce 1957 se nejenom stala centrem psychologické, diagnostické 
a poradenské péče o rodinu a školu, ale postupně ve stále větším rozsahu přebírala 
řešení vědeckých otázek vývoje normálního i narušeného dítěte. Nový ústav posky-
toval rovněž metodickou pomoc vznikajícím psychologicko-výchovným zařízením. 
Výzkumný ústav psychologie a patopsychologie dítěte vydával také významný 
odborný a vědecký časopis s celostátní působností Psychológia a patopsychológia 
dieťaťa.

Na určitou výměnu praktických odborných zkušeností a na získávání teore-
tických poznatků poradců měl vliv fakt, že roku 1964 začalo vycházet periodikum 
Výchovný poradce. Iniciativa k založení tohoto časopisu vznikla v Bratislavě (zásluha 
patří Oskáru Blaškovičovi), avšak v průběhu přípravy prvního čísla bylo jeho vydává-
ní ministerstvem školství a kultury přesunuto do Prahy. Prvním vedoucím redaktorem 
časopisu Výchovný poradce byl J. Doležal (1902–1965), tehdejší vedoucí katedry psy-
chologie na Filozofi cké fakultě Karlovy Univerzity. Po jeho smrti (15. 1. 1965) se stala 
hlavní redaktorkou časopisu Marta Klímová.
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Organizátoři psychologického poradenství (J. Koščo, V. Chmelař, O. Blaškovič, 
J. Hvozdík, M. Bažány, B. Bárta a jiní) měli zájem na vybudování jednotné soustavy 
institucí psychologického poradenství, tedy takové soustavy, jejíž vnitřní struktura by 
v horizontálním průřezu biodromálně pokrývala celý rozsah psychologické proble-
matiky. Jeden ze stimulů uplatnění psychologie v praxi byla idea vývoje. Vývojové 
koncepce uplatňovali ve svých psychologických teoriích např. Levitov, Vygotskij, 
Rubinštejn, Wallon, Piaget, Super, Stavěl, Chmelař aj. Nosným východiskem zde byla 
teorie vývojových úloh, která vymezuje základní okruhy problémů, s nimiž se střetává 
prakticky každý člověk: vstup do školy, vzdělávání a výchova (včetně vysokého škol-
ství), volba povolání, volba partnera, profese, kariéra v povolání, volný čas, rodičov-
ství, penzionování, úsilí o činorodé stáří, příprava na smrt atp.

Ve vertikálním průřezu by soustava představovala různé úrovně náročnosti psy-
chologických služeb. 

V roce 1967 vyšla první instrukce MŠ ČSR (29. 3. 1967 pod č. j. 4685/67-I/2) 
„O zřizování krajských odborných psychologických výchovných pracovišť“. Instrukce 
vedla ke vzniku celé řady nových poraden, zejména v Čechách (včetně Prahy, kde 
působil jako první ředitel městské poradny Vladimír Hrabal.

V roce 1967 vznikla v Praze při Pedagogické fakultě UK Laboratoř sociální-
ho výzkumu mládeže a výchovného poradenství, v jejímž čele stál původně František 
Kahuda (později Marta Klímová). Z této laboratoře byl vybudován Ústav sociálního 
výzkumu mládeže a výchovného poradenství.

V roce 1968 vznikl na Filozofi cké fakultě University Komenského v Bratislavě 
Ústav psychológie profesionálneho vývinu a poradenstva (řídil jej Josef Koščo), který 
byl v roce 1970 opět včleněn jako jedno oddělení do Psychologického ústavu Univerzity 
Komenského.

Ústav psychológie profesionálneho vývinu a poradenstva v Bratislavě metodicky 
usměrňoval a odborně školil pracovníky krajských středisek pro volbu povolání a jejich 
prostřednictvím i výchovné poradce na školách I. a II. stupně. Do této doby spadají také 
počátky vysokoškolského poradenství.

Představitelkou ofi ciální české koncepce poradenství byla profesorka Pedagogické 
fakulty KU v Praze Marta Klímová. Zastávala názor, že od ustavení ústřední komise 
pro výchovné poradenství při MŠ ČSR (v 60. letech) existovaly zásadní rozpory mezi 
českými a slovenskými odborníky, pokud jde o koncepci poradenství. Projevovalo se to 
spory o název poradenského systému, nešlo však pouze o otázku terminologickou, ale 
o otázku koncepční.

Marta Klímová prosazovala vždy název výchovné poradenství, označují-
cí společenskou praxi, tj. výchovu, jíž poradenský systém má sloužit, kdežto její 
odpůrci (zejména na Slovensku a v Brně) prosazovali název psychologická výchov-
ná pracoviště kvůli zdůraznění hlavního vědního oboru tohoto systému. Klímová 
považovala za pochybené zdůrazňovat případovou práci psychologů a výlučné užití 
kazuistické či klinické metody. Poukazovala také na nevhodnost tendence koncepčně 
i organizačně odtrhnout profesní orientaci od celkového procesu utváření osobnosti 
dítěte, jak se to podle ní dělo na Slovensku. Domnívala se, že od počátku 70. let 
vedlo zdůrazňování významu psychologie ve výchovném poradenství k nadřazo-
vání principů psychologie nad specifi cké úkoly různých oblastí společenské praxe, 
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které využití psychologie potřebují. Kritizovala slovenský návrh vládního orgánu, 
který by řídil poradenskou práci s člověkem. Na Slovensku existovala totiž vládní 
komise pro otázky poradenství, jejímž tajemníkem byl K. Adamovič (1934–1996). 
To podle M. Klímové odporovalo základním principům fi losofi e a věd o společnosti 
i o člověku a bylo to podle ní i politicky a věcně nesprávné. Záporem koncepce 
Klímové byl také ústup od biodromální a nadrezortní orientace původní psycholo-
gické výchovné péče.

Nová terminologie v názvech poradenských pracovišť ve školství se poprvé 
objevila v ofi ciálních českých materiálech zpracovaných F. Zemanem z ministerstva 
školství ČSR v roce 1972. V příloze usnesení vlády ČSR č. 27/72 k návrhu na vybudo-
vání soustavy poradenské péče o děti, mládež a rodinu se poprvé hovoří o pedagogic-
ko-psychologických poradnách, ne již o psychologických výchovných pracovištích, 
resp. o pracovištích psychologické výchovné péče.

Ofi ciální instrukce z 2. 4. 1976, která tuto novou terminologii kodifi kovala, 
byla vydána 28. května 1976 pod názvem Instrukce o soustavě výchovného poraden-
ství v oboru působnosti ministerstva školství ČSR (čj. 8172/76-201). Tato instrukce 
znamenala větší prosazení pedagogů ve výchovném poradenství. Pedagogové začali 
působit v poradnách v řídících funkcích.

 Nepovažujeme např. za správné, když se nepsychologové zabývají aplikací 
psychologických diagnostických metod, bez ohledu na fakt, že někteří z nich údajně 
dosahují při této aplikaci dobrých výsledků. Laické nahrazování psychologů v praxi 
totiž vždy s sebou nese značná rizika. Vyskytl se dokonce nesprávný názor, že aplikovat 
psychologické metody mohou i „cvičené opice“ a že by proto pro práci s psychologic-
kými metodami stačili i středoškolsky vyškolení laboranti.

Považujeme také za nesprávné, že někteří nepsychologové ve funkci ředitelů 
pedagogicko-psychologických pracovišť a jiných např. speciálně pedagogických škol-
ských pracovišť mají tendenci překračovat své kompetence a nařizují kvalifi kovaným 
psychologům, kterými metodami mají pracovat, a dokonce opravují či upravují závěry 
jejich odborných nálezů.

Poradny v podstatě zůstaly vědecko-praktickými, operativními, rutinními, meto-
dickými a průzkumnými jednotkami, které poskytovaly konkrétní službu, a to primár-
ně školským a mimoškolním výchovným zařízením a rodinám. Zpracovávaly rovněž 
výzkumně výsledky vlastní rutinní práce. Pracovaly také na rozvoji diagnostických 
a nápravných metod a na prevenci poruch chování. Fakt je, že mnohé poradenské služby 
pracovaly na základě zobecnění klinické (kazuistické) praxe. (Neplatí to pouze o psy-
chologickém poradenství, ale i o poradenství ve zdravotnictví: pediatrickém, interním, 
onkologickém atd.).

Hlubší proniknutí do daného okruhu problémů umožňuje specializace poradců 
v jednotlivých odděleních poradny. Prostorová blízkost a těsná pracovní spojitost s ostat-
ními, jinak specializovanými pracovníky instituce, zajišťuje možnost konzultace a také 
společného týmového vedení případu, eventuálně jeho pružného převedení k jinému spe-
cialistovi, ukáže-li se taková potřeba. Ústřední jednotná dokumentace případů, která je 
pro takovou péči nezbytná, poskytuje právě svou komplexností zároveň bohatý výzkumný 
materiál významný jak pro praktický výchovný proces, tak pro teorii a pro řízení společ-
nosti.
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Mimořádnou důležitost mají otázky poradenství u problémové mládeže. Máme 
tu na mysli různorodou skupinu dětí a mládeže, jejichž společným jmenovatelem je, že 
jejich sociální začlenění působí společnosti problémy a že vyžadují zvláštní přístup, odliš-
ný od přístupu k většině populace. Řadíme sem děti a mladistvé intelektově opožděné 
nebo defektní, děti a mladistvé s lehkými mozkovými dysfunkcemi při normálním intelek-
tu, děti a mladistvé s disociálním, asociálním a antisociálním chováním, děti a mladistvé 
se změněnou pracovní schopností. U mládeže postižené nějakým trvalým somatickým 
defektem, který vede ke změněné pracovní schopnosti, není předmětem psychologova 
zájmu sám defekt, ale psychická adaptace na něj a zvláštnosti psychické reaktivnosti osob-
nosti dítěte, které jsou handicapem podmíněny. V případě trvalého mentálního defektu jde 
především o psychologické „změření“ defi citu a o důsledky z něho vyplývající pro školní 
a profesionální zařazení. Cesta k výraznému snižování různých maladaptací vede jedině 
přes vědecké poznání zákonitostí jejich vzniku a průběhu a na něm založené prevenci.

Sjednocení problémů volby povolání i problémů výchovných a výukových 
je v souladu s úzkou problémovou souvislostí všech pedagogicko-psychologických 
aspektů výchovy dětí a mládeže. Ať již psycholog řeší s dítětem nebo mladistvým kte-
rýkoliv momentálně dominující dílčí problém, musí jej řešit v souvislosti s ostatními 
problémy a se zřetelem k celkové struktuře a dynamice osobnosti konkrétního dítěte 
nebo mladistvého i se zřetelem k celému psychosociálnímu kontextu jeho dosavadní-
ho a perspektivního vývoje.

Kooperace a koordinace činnosti školského poradenství se zdravotnickými 
složkami (školní zdravotní služna, dětská psychiatrie, dorostové lékařství), se složkami 
ministerstva práce a sociálních věcí (ekonomika práce, mobilita, fl exibilita pracovních 
sil, otázky zprostředkování pracovních sil a sociálního zabezpečení), s plánovacími 
orgány a dalšími zainteresovanými složkami (ministerstva spravedlnosti aj.) je doposud 
obtížným problémem.

Funkčně integrovanou poradenskou péči měly zajistit koordinační sbory pora-
denské péče o děti, mládež a rodinu, které byly ustaveny MŠ ČSR dne 13. 3. 1973 pod 
č. j. 7758/73-210. Nepodařilo se však překonat v nich autonomistické tendence jednotli-
vých zúčastněných rezortů. Činnost těchto sborů byla postupem času utlumena.

Poradenství samo má řadu složek, které by měly být ve vztahu funkční koordi-
nace a kooperace. 

 
Jsou to především poradenské činnosti:

zdravotnická;
sociálně právní;
zaměstnanecko-informační;
psychologická;
speciálně pedagogická;
sociálně pedagogická;
pedagogická.

Poradenské činnosti pedagogické jsou především úzce spjaty se školou a ústřed-
ní úlohou učitele ve výchovně-vzdělávacím procesu. To ovšem nevylučuje podíl dílčích 
pedagogických činností a podíl pedagogiky v systému poradenských pracovišť (např. 

–
–
–
–
–
–
–
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didaktické diagnózy a náprava didaktických defi citů, porada týkající se konkrétních 
metod domácí přípravy dítěte, nápravy dyslexie a dysgrafi e, logopedické péče – využití 
tréninkových i léčebně pedagogických metod při poruchách řeči, metodického vedení 
výchovných poradců, metodických návštěv na školách, spolupráce na vedení psycho-
korektivních a ortopsychagogických skupin, spolupráce při výchově a léčbě uměním, 
při arteterapii, biblioterapii, muzikoterapii, spolupráce při vedení prázdninových táborů 
pro problémové děti atp.).

Problémové okruhy, kterými se poradensky zaměřená pedagogicko-psycholo-
gická pracoviště od počátku svého vývoje zabývala, můžeme rozdělit na čtyři skupiny:

psychodidaktické problémy;
psychosociální maladaptace;
problémy psychosociálních vztahů;
problémy výchovy k povolání a studiu.

Do okruhu psychodidaktických problémů patří otázky zjišťování školní připrave-
nosti, učebních a studijních stylů, problematika parciálních závad a poruch gnostických 
funkcí, didaktické opožděnosti z mimointelektových i intelektových důvodů, zjišťování 
příčin neprospěchu (i na středních a vysokých školách), problematika péče o talenty, 
diferenciace žáků ve výuce, psychologické hodnocení efektivnosti vyučovacích metod, 
vedení k optimálnímu sebevzdělávání.

Korelace mezi studijními výsledky a výší inteligence je poměrně málo těsná. 
Zejména pro vysokoškoláky zřejmě mají velký význam mimointelektové faktory. 
M. Hradecká a G. Valová (1974) zjistily na Pedagogické fakultě UJEP v Brně (N = 
182; mužů 38, žen 144) průměrný IQ v Amthauerově TSI 103,4. Přitom v Ravenově 
zkoušce progresivních matric mělo 83,5 % souboru IQ nad 110. 

Do okruhu psychosociálních maladaptací patří difi cility, neurózy, psychopatie, 
disharmonie osobnosti, selhání v povolání nebo ve studiu spočívající např. v nedosta-
tečné identifi kaci se studovaným oborem a následné intelektuální pasivitě. Hradecká 
a Valová (1974) zjistily průměrný neuroticismus u posluchačů Pedagogické fakulty 
UJEP v Brně 12,01. L. Míček (1966) zjistil dotazníkem MMQ Eysencka u 113 studentů 
a 324 studentek Filozofi cké, Přírodovědecké a Pedagogické fakulty UJEP v Brně v prů-
měru 11,3 neurotických příznaků. Průměrná univerzitní vysokoškolačka měla 12,4 neu-
rotických příznaků. 

Do okruhu problémů v psychosociálních vztazích patří poznávání a formování 
vztahů ve studijní skupině a vztahu učitel-žák, vztahů mezi členy učitelského sboru 
z hlediska jejich vlivu na žáky, vztahů mezi rodinou a školou, vztahů mezi sourozenci, 
mezi studenty a rodiči, vztahů mezi rodiči z hlediska výchovných důsledků. Patří sem 
též sociálně psychologické aspekty řídicí práce ve škole z hlediska školní „atmosféry“ 
a jejího působení na žáka, studenta i posluchače.

Do okruhu psychologických otázek výchovy k povolání a jeho výběru patří 
dlouhodobé sledování vývoje vlastností osobnosti žáka se zřetelem k jeho budoucímu 
uplatnění ve studiu nebo v povolání, zjišťování a formování individuálních zájmů 
o povolání. Katamnesticky se sleduje průběh adaptace na zvolené studium a pozdější 
uplatnění v povolání.

–
–
–
–
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Každý člověk má tendenci preferovat určitou skupinu podobných činností, a tím 
vlastně inklinovat k odpovídajícímu seskupení, trsům příbuzných povolání. Někdy je 
člověk k této preferenci přinucen svým postižením: smyslovým, tělesným atd.

Pracovní činnost má vliv na vývoj a zrání celé řady osobnostních vlastností (např. 
na pracovitost, ochotu, iniciativnost, snaživost, přesnost aj.).

Většina lidí může zastávat celou řadu různých povolání, neboť existují rozsáhlé 
možnosti kompenzace, vyrovnávání nedostatků přednostmi a zejména možností výcvi-
ku specifi ckých profesionálních dovedností a návyků.

• Teoretická východiska v současnosti uznávané Hollandovy teorie v mno-
ha směrech navazují na předchozí obecné principy teorie profesního vývoje Donalda 
Edwina Supera (1910–1994), které byly v roce 1953 formulovány v následujících deseti 
tezích:  

Lidé se liší ve svých schopnostech, zájmech a osobnostních charakteristikách.
 Lidé jsou na základě těchto charakteristik kvalifi kováni pro celou řadu povolá-
ní. 
 Každé z těchto povolání vyžaduje určitý soubor schopností, zájmů a osobnost-
ních charakteristik (profesní profi l). Ten se vyznačuje poměrně vysokou mírou 
variability umožňující profesní uplatnění v celé řadě profesí. 
 Profesní preference a kompetence lidí se mění pod vlivem času a životních zku-
šeností. Tyto faktory pak významným způsobem ovlivňují výběr budoucí profese 
a počáteční adaptaci v povolání.
 Proces výběru konkrétního povolání se skládá z několika životních etap, které 
mají svůj vývoj a dynamiku: (a) fantazijní stádium; (b) fázi předběžné volby; (c) 
etapu realistické předprofesní volby povolání ; (d) fáze adaptace v povolání.
 Povaha profesního vývoje jedince je ovlivňována zejména: (a) socioekonomic-
kou úrovní rodičů, (b) rozumovými schopnostmi, (c) osobnostními charakteristi-
kami jedince; (d) možnostmi, ve kterých se jedinec ocitne. 
 Profesionální orientace jedince může být v jednotlivých etapách jeho vývoje 
významným způsobem usměrňována systematickým ovlivňováním jeho schop-
ností, aspirací, zájmů a individuálního sebevědomí.
 Proces profesního vývoje je procesem postupného sebeuvědomování. 
 Je to vlastně kompromisní proces utvářený sebehodnocením a hodnocením 
jiných lidí, kompromis mezi pojetím sebe sama a realitou, se kterou se stále 
vyrovnáváme. 
 Profesní a životní uspokojení je závislé na rozsahu uplatnění vlastních schopnos-
tí, zájmů, osobnostních charakteristik a hodnot v povolání a osobním životě. 

Jsou cenné teorie, které rozlišují typy osobnosti pracovníků ve vztahu k hlav-
ním druhům pracovního prostředí. Je to např. teorie J. L. Hollanda, který rozlišuje 
prostředí:

motorické – patří sem zemědělští pracovníci, strojníci, letci, řidiči nákladních 
aut, tesaři, maséři, opraváři, švadleny, malíři a natěrači, zedníci, slévači, bagristé, 
elektroinstalatéři, topenáři atd.;
podpůrné – suportivní – patří sem např. učitelé, poradci, sociální pracovníci, 
diplomaté;

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

–

–
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konformní – administrativní pracovníci, účetní, sekretáři aj.;
přesvědčující – persuasivní – patří sem např. státní funkcionáři, řídící pracovníci, 
úředníci pojišťoven, právníci, obchodníci;
estetické – patří sem hudebníci, výtvarníci, aranžéři, sochaři, malíři, spisovatelé, 
básníci aj.;
intelektuálníí – matematici, chemici, fyzici, biologové, kybernetici atd..

Nedomyšlené přesuny jednotlivce mezi pracovními prostředími může mít zápor-
ný dopad na osobnost a psychiku pracovníka.

Vždy je třeba přihlížet ke vzdělání (základní, vyučen, středoškolské a vysoko-
školské) , délce praxe, věku, dosavadnímu příjmu a k dalším kompetencím.

Každý z nás má podle své hierarchie hodnot sklon preferovat povolání patřící do 
jedné z těchto šesti velikých skupin pracovního prostředí. Tento sklon se projevuje již 
v době první volby povolání. Každý člověk je podle této teorie orientován především 
motoricky nebo intelektuálně, supportivně, konformně, persuasivně nebo esteticky.

Modální orientace mohou být u dané osobnosti zařazeny v jakési hierarchii pod-
le své relativní síly. Hlavní směr volby povolání nebo úsilí člověka jsou pak určovány 
životním stylem, který je v čele hierarchie. Tato intropersonální hierarchie může být 
defi nována kódovanými „zájmovými inventáři“.

Každý člověk je jiný než jsou ostatní lidé. Ke každému proto musíme volit indi-
viduální přístup, má-li být naše komunikace úspěšná.

Hollandovy typy modálních orientací osobnosti lze připodobnit k typologii 
německého duchovědného psychologa Eduarda Sprangera (1882–1963), který rozlišu-
je rovněž šest typů osobnosti (náboženský, teoretický, sociální, estetický, ekonomický 
a mocenský).

Nyní k podrobnější charakteristice modálních orientací osobnosti podle J. L. 
Hollanda:

Typ motorické orientace – realistický typ

Lidé patřící k tomuto typu orientace milují aktivity, které vyžadují fyzickou 
sílu, maskulinní až agresivní akci, motorickou koordinaci a obratnost, preferují tedy 
tzv. mužské role. Dávají přednost konkrétním dobře defi novaným problémům před abs-
traktní problematikou. Raději úkol manuálně „dělají“, provedou, vyřeší, než aby o něm 
přemýšleli. Vyhýbají se situacím, které vyžadují verbální a interpersonální obratnost, 
protože jim často chybí. Jsou často ohrožováni blízkými vztahy k jiným, nebo to tak 
alespoň pociťují.

Chápou sami sebe většinou jako agresivní, silné a maskulinní typy s konvenč-
ními politickými a ekonomickými hodnotami. Jsou tedy typizováni svou mužností, 
fyzickou silou a obratností, konkrétními a praktickými způsoby, jak jednají s životní-
mi problémy a nedostatkem sociální obratnosti a vnímavosti. Do povolání, která patří 
pod povolání v motorickém prostředí (jde např. o zemědělství, stavebnictví a řemes-
la), by pak měli být vybíráni ti jedinci, kteří jsou motoricky orientovaní.

–
–

–

–
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Typ intelektuální orientace – kognitivní typ

Lidé patřící k tomuto typu jsou zaměřeni spíše na to, aby problémy teoreticky 
promýšleli, než aby je řešili v praxi. Mají výrazné sklony pochopit a myšlenkově orga-
nizovat tento svět. Mají rádi nejasné, obtížné úkoly a introceptivní činnosti a jsou jim 
vlastní poněkud nekonvenční hodnoty a postoje. Vyhýbají se zhusta interpersonálním 
problémům, které vyžadují častý kontakt se skupinami lidí a s mnohými lidmi vůbec. 
Je pro ně typická abstrakce v protikladu ke konkrétnosti, analýza v protikladu k verba-
lizaci, „oralitě“, introcepce v protikladu k extracepci, asociálnost v protikladu k socia-
bilitě. Hlavní rysy tohoto zaměření připomíná také Sternovo pojetí intelektuálního typu. 
Horneyová v tomto smyslu hovoří o odtažitém typu.

Typ suportivní, podpůrné orientace – sociální typ

Lidé tohoto typu mají rádi učitelské nebo terapeutické role. Jsou verbálně a inter-
personálně obratní. Jejich orientace patrně odráží jejich touhu po socializaci a přesně 
defi novaném, a proto běžném zázemí a po pozornosti ostatních lidí. Jsou zodpovědní, 
sociálně orientovaní, mají tendenci přijímat ženské impulsy a úkoly. Hlavní hodnoty 
v jejich osobním hodnotovém systému jsou hodnoty humanistické. Cítí se ohrožováni 
situacemi, které vyžadují intelektuální způsob řešení problematiky nebo fyzickou obrat-
nost, činnostem se vyhýbají. Dávají přednost řešení problémů vysoce řízenou interper-
sonální manipulaci. Obdoba tohoto typu je receptivní orientace u Fromma a poddajný 
typ Horneyové.

Existují již seznamy povolání vhodných pro sociální typ osobnosti, např.: asis-
tentka hygienické služby, ošetřovatel/ka, dětská sestra, dietní sestra, fyzioterapeut/ka, 
hosteska, instruktor autoškoly, kastelán/ka, klinický psycholog, knihovník (knihovnice), 
knihkupec, kurátor/ka, lektor/ka, letuška, masér/ka, pedagog, pečovatel/ka, personalis-
ta, porodní asistentka, psycholog, recepční, rehabilitační pracovník, sanitář/ka, sociální 
pracovník,  street worker, trenér/ka, učitel/ka, zdravotní sestra.

Typ konformní orientace – konvenční, přizpůsobivý typ

Lidé tohoto typu dávají přednost stabilizovaným a přesně defi novaným struk-
turálním a verbálním administrativním činnostem a podřízeným rolím. Docilují 
svých cílů komformitou. Tímto způsobem získávají uspokojení a vyhýbají se kon-
fl iktům a úzkostem, které vyplývají z nejasných situací nebo problémů, které jsou 
spojeny s interpersonálními vztahy a činnostmi vyžadujícími fyzickou obratnost. 
Podřízenost jejich osobních potřeb je patrně činí zvlášť vhodnými pro práci na dob-
ře defi novaných a více méně automatizovaných úkolech. Charakterizuje je extra-
cepce. Pro své zhusta úplné přijetí kulturních hodnot a postojů posuzují svůj život 
podle toho, jak je soudí jejich okolí, což je u nich spojeno s nadměrnou sebekont-
rolou. Vyvíjí se v nich potřeba po konformnosti, mají zájem o pravidla a regulace 
pro život. Stern nazývá tento typ stereopatickým. Můžeme sem zařadit např. práci 
úředníka, sekretářky, tajemníka.
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Typ estetické orientace – umělecký typ

Lidé tohoto typu dávají přednost nepřímým vztahům k ostatním lidem. Řeší si své 
problémy pomocí sebevyjádření uměleckým způsobem. Vyhýbají se problémům vyžadu-
jícím interpersonální interakci, vysoký stupeň „strukturnosti“ nebo fyzické obratnosti. 
Připomínají osoby s intelektuální orientací ve své introceptivitě a nedostatku sociability. 
Liší se však od nich tím, že mají větší potřebu pro individuální vyjádření, jsou feminněji 
založeni a zdají se mít méně sebekontroly a větší potřebu přímého emočního vyjádření 
a pravděpodobně trpí víc emočními poruchami. Špatně adaptovaní studenti měli tendenci 
k většímu skóre v uměleckých, literárních a hudebních škálách. Šlo o škály Kudera. Tuto 
orientaci obráží také komplexní osoba na dimenzi komplexnost – jednoduchost.

Typ persuasivní – přesvědčující, motivační, podnikavý typ

Lidé tohoto typu preferují použití svých verbálních obratností v situacích, kte-
ré poskytují příležitosti pro ovládání druhých. Jde o osoby, které rovněž často usilují 
o všechny možné typy změn u lidí na jejich pracovištích, např. o změny poznatků, změny 
v přístupu k pracovní činnosti (tj. změny v motivaci), změny v chování jednotlivců (např. 
aby přestali kouřit) i změny v chování skupin. Usilují o překonání odporu lidí ke změnám, 
o překonání tendence k setrvačnosti. Lidé persuasivní modální orientace osobnosti míva-
jí silné dominantní, mocenské a maskulinní tendence. Vyhýbají se přesně defi novanému 
jazyku nebo jednostranným a přesně defi novaným pracovním situacím, jakož i situacím, 
které vyžadují dlouhá a vytrvalá období, ve kterých je nutno vyvinout intelektuální úsilí 
koncentrované na dílčí problematiku; ačkoliv se s konformním typem lidí podílejí o spo-
lečnou extraceptivní orientaci, liší se od lidí konformní orientace ve své potřebě obtížných, 
náročných a nejasných verbálních úkolů a jim příbuzných dovedností svou sociabilitou 
a svým větším zájmem o sebeuplatnění, o moc, význačné společenské postavení a vůdčí 
roli vůbec. Tento typ je přiléhavě určen Weinsteinovým souslovím: „člověk s orálně agre-
sivní orientací“. Weinstein toto terminologické spojení užil ve své studii o právnících. 
Fromm hovoří o tržní, prodejní orientaci a Hornby o agresivním typu. Patří sem manaže-
ři všech typů, a to od nejvyšších, tzn. top manažerů (ti se zabývají převážně strategií, pak 
taktikou a velmi málo operativou), přes střední (middle) manažery (ti se zabývají nejvíce 
taktickými přístupy, méně strategickými záležitostmi a operativou) k manažerům první 
(lower) linie (ti se zabývají převážně operativou, méně taktikou a nejméně strategií).

Persuasivní typ se dobře uplatňuje při řešení procesů personálního managemen-
tu, tj. při vyhledávání, náboru, přijímání a rozmisťování pracovníků, při řešení otázek 
pracovní a sociální adaptace, výchově a vzdělávání, motivaci a stimulaci, hodnocení, 
profesní kariéře a uvolňování pracovníků.

Základní cíle, zásady, formy a metody personálního managementu přitom určuje 
podniková kultura.

Personální management se v rámci náboru, výběru a přijímání pracovníků zabý-
vá také problematikou zjišťování pracovní způsobilosti a kompetence pracovníků.

Všimněme si nyní metodického postupu při vyšetřování osob z hlediska předpo-
vědi úspěšnosti v určitých povoláních. J. L. Hollandovi vlastně jde o to, aby v tomto 
směru nalezl stupně podobnosti zkoumané osoby k jedné ze šesti jeho modálních orien-
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tací. Rozvinul teorii, podle které jsou lidé přímo determinováni a poháněni k preferová-
ní jedné z jeho modálních orientací. Hovoří se proto vtipně o teorii či hypotéze „vrána 
k vráně sedá“.

Pokud jeden typ modální orientace u člověka výrazně převládá nad ostatními, je 
profesní orientace jednoduchá. Pokud však dochází k rovnováze dvou nebo více orien-
tací, dochází ke kariérovým rozporům a konfl iktům.

Holland proto používá jako hlavní metodu svůj inventář preference povolání 
a Strongův seznam zájmů. Nabádá k dalšímu rozšíření vyšetřování ve směru zjišťo-
vání zájmů a hodnot. Hollandův test profesního typu byl publikován např. v příručce 
Osobní kariéra od Františka Bělohlávka. Vydala ji Grada v Praze 1994. Jako další 
metody doporučuje Holland zkoušky inteligence, vyšetření sebehodnocení a pojetí 
sebe sama a testy vědomostí, informovanosti o povoláních, které vlastně budou také 
obrazem o síle zájmů a úrovně selektivní percepce informací v oblasti jednotlivých 
povolání. Mezi výsledky jednotlivých metodických postupů pak chce Holland hledat 
příslušné vztahy.

Na základě svých dosavadních šetření vyslovil Holland několik hypotéz: osoby 
s větší informovaností o pracovních prostředích si lépe volí povolání než lidé s men-
ší informovaností. Adekvátnost volby povolání je částečně funkcí věku, protože čas 
sám poskytuje více příležitostí pro shromažďování informací. Osoby s adekvátnější 
volbou povolání mají diferencovanější a organizovanější vědomosti o povoláních než 
osob s méně adekvátní volbou povolání. Množství vědomostí o zaměstnáních bude 
pozitivně korelovat s vývojovou hierarchií člověka.

Člověk bude více vědět o povoláních, která jsou v čele jeho vývojové hierar-
chie, než o povoláních, která jsou vespod, na dně jeho osobní hierarchie hodnot. Právě 
tato vývojová hierarchie je zkoumána pomocí kódovaných zájmových inventářů. Lidé 
s nepřesnou znalostí sebe sama, zahrnujíce v to i sebehodnocení, mohou dělat neade-
kvátní rozhodnutí vzhledem k rozsahu i úrovni volby. Osoby, jejichž znalosti o sobě 
jsou omezeny v rozsahu, směru i úrovni (např. v relativní úrovni inteligence), budou 
představovat extrémy v neadekvátní volbě povolání; naproti tomu osoby s relativně 
přesnou znalostí sebe sama budou dělat adekvátnější volby.

Spojitost mezi typologickými zvláštnostmi lidí a typy lidské činnosti se považuje 
za teoretický základ profesijního či kariérového poradenství.

Pro profesijní poradenství je optimální přístup kazuistický, strukturální, který 
zevrubně, všestranně a dlouhodobě studuje jednotlivé případy z kauzálního a prognos-
tického hlediska a srovnává je s profesiografi ckými rozbory. Je třeba poznávat člověka 
komplexně, týmově, integrovat jednotlivé poznatky o jeho organismu a o složkách tvo-
řících strukturu jeho osobnosti a předvídat i další vývoj – perspektivu jeho zdravotního 
stavu, osobnostních rysů a jeho chování včetně výkonnosti.

Při výběru a rozmisťování lidí na pracoviště bychom např. neměli člověka nestá-
lého a neklidného (cholerika) přidělovat na pracoviště s převážně monotónní prací, 
vyžadující velké soustředění a houževnatost nebo naopak člověka vytrvalého, ale poma-
lejšího bychom neměli pověřovat prací vyžadující velkou přizpůsobivost (adaptabilitu) 
a distributivní pozornost.

Zakladatel tzv. technokratické školy americký sociolog a ekonom Thorstein 
Veblen (1857–1929) viděl rozvoj společnosti v aplikaci sociálně psychologických 
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poznatků. S rostoucím významem techniky vzniká nová sociální skupina – technokraté. 
Ovládají technické a administrativní řízení výroby. Docenění psycho-sociálních podmí-
nek nacházíme u teoreticko-praktického směru nazvaného human relation, který založil 
profesor harwardské univerzity Elton Mayo (1880–1949).

Problémové okruhy poradenství jsou vnitřně spjaty kauzální souvislostí, která 
je skryta za jevovou souvislostí problémů. Např. neurotické rysy osobnosti, závady či 
poruchy osobnosti nebo povrchní zájem o povolání, který se ještě nestal složkou žákovy 
osobnosti, vede často k maladaptaci na povolání, k selhání v povolání nebo ve studiu. 
Naproti tomu může být difi cilita napravena pomocí zájmové činnosti orientované na 
adekvátní volbu povolání nebo studia.

V roce 1994 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zřízen Institut 
pedagogicko-psychologického poradenství České republiky. Řeší aktuální otázky peda-
gogicko-psychologického poradenství, zajišťuje koordinaci poradenského systému, dal-
ší vzdělávání poradenských pracovníků a přenos odborných a metodických informací 
z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství. Informace o problematice pora-
denských služeb jsou publikovány i ve zpravodaji Institutu pedagogicko-psychologic-
kého poradenství České republiky s názvem Výchovné poradenství.

Současný systém pedagogicko-psychologického poradenství je tvořen nejenom 
výchovnými poradci a státními, církevními a soukromými pedagogicko psychologickými 
poradci, ale od r. 1990 také speciálně pedagogickými centry se zaměřením na péči o děti 
a mladistvé se smyslovým, tělesným a mentálním postižením a o děti a mládež s vadami řeči 
a tzv. středisky výchovné péče, zajišťujícími prevenci a terapii sociálně patologických jevů 
u dětí a mládeže a poradenství v této oblasti, a to nejen ambulantní, ale i internátní formou. 

S účinností od 1. 4. 1998 byly poskytovány poradenské služby na školách 
a výchovných zařízeních podle metodického listu Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy č. j. 13409/98-24.

Od 9. února 2005 platí pro školské poradny Vyhláška č. 72 / 2005 Sb. o poskyto-
vání poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

V současné době používají psychologové při své práci v poradnách podle svého 
založení v různém rozsahu jak psychometrický, tak klinicko-psychologický (kazuistic-
ký) přístup. 

Hlavní metodou při tvorbě psychologické případové diagnózy by podle našeho 
názoru měla být metoda kazuistická. V konkrétních jednorázových akcích by mohla 
převládat metoda poradenská. Vedle kazuistického vedení a porad (konzultací) by při-
tom měla mít všechna poradenská zařízení k dispozici řadu dalších technik, včetně labo-
ratorních pomůcek. 

Odborná porada (konzultace) přitom musí splňovat několik nezbytných předpokla-
dů, má-li být efektivní a mít praktický význam: především předpokládá někoho, kdo o tako-
vou radu skutečně stojí, dále předpokládá, že je schopen radu správně pochopit a má snahu 
i dovednost ji realizovat a konečně předpokládá, že radu dokáže důsledně realizovat. 

Psychologové pracující ve školském poradenství musí vedle psychologie 
znát i pedagogiku a příslušnou školu, podobně jako psychologové ve zdravotnictví 
musí mít orientační informace o medicíně a zdravotnickém zařízení.

Od února 2005 pracují pedagogicko-psychologické poradny podle Vyhlášky 
č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb na školách a školských zařízeních.
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Mezi současné postmoderní psychology významné pro poradenství lze zařadit kri-
tika hlavního proudu klasické a tradiční psychologie anglického fi lozofa a sociálně kon-
strukcionistického psychologa  Roma Harré, který vydal s P. F. Secordem v roce 1972 
knihu  Výklad sociálního chování a od té doby ještě řadu publikací, v nichž  se snaží 
navrhnout zcela novou, tzv. etogenickou psychologii či etogeniku, která navazuje např. na 
mikrosociologii zkoumající mikrostruktury, např. rodinu, školní třídu, pracovní skupinu, 
partu, klan, etnometodologickou školu Harolda Garfi nkela (nar. 1917), dramaturgický 
interakcinonizmus kanadského sociologa Ervinga Goffmana (1922–1982), který použí-
vá na vysvětlování sociálních interakcí teatrologických pojmů a analogií mezi psychoso-
ciálním životem a divadlem a na teorii bipolárních personálních konstruktů amerického 
psychologa George Alexandra Kellyho (1905–1967), který upozornil na subjektivní, indi-
viduální a specifi cké vnímání, představování, myšlení a cítění jednotlivých osob, jejichž 
náplň i běžných osobních pojmů (termínů, konstruktů) a jejich protikladů se často liší od 
náplně těchto pojmů a jejich protikladů u druhých lidí. R. Harré zejména kritizuje tato 
východiska psychologie: mechanistický model člověka, humovskou koncepci příčinnosti 
a pozitivistickou metodologii. 

Doporučuje poradcům respektovat jeho antropomorfní model člověka, který pří-
stupuje k jedinci jako k autonomní lidské bytosti (ne jako ke stroji, mechanismu či počítači 
nebo jako ne-lidskému živému organismu), která žije v určitém ne vždy sociálně spraved-
livém ekonomickém, sociologickém a politickém systému. Postmoderní psychologové 
(např. Erica Burmanová, 1997)  mají také mimořádný zájem na emancipaci mužů a žen 
a mají dojem, že tradiční psychologie byla příliš patriarchální  (androcentristická) a dehu-
manizovaná. Jde také o to, aby psychologie byla sociálně užitečnější a zvyšovala  osobní 
potenciály jednotlivců v daném sociálním a kulturním kontextu a  v případě nutnosti, aby 
přispívala i ke změnámi sociálně-ekonomických a mocenských  systémů.

Tradiční psychologie je kritizována  za preferování pozitivistických a kvan-
titativních přírodovědných metod, za údajně nedostatečný respekt  k  rozmanitým 
kulturním a  sociálním kontextům daných skupin a společenství, k úrovni sociální 
a politické spravedlnosti, za malý důraz na úsilí o sociální užitečnost a případně i změ-
nu sociálních systémů. 

Postmoderní psychologové doporučují odklon od tradičních kvantitativně zamě-
řených  poznávacích metod psychologie a příklon k novému, a to kvalitativního  pohledu 
na  sociální život lidí a na  využívání imetody diskurzivní analýzy (popisování a vysvět-
lování konkrétního  sociálního chování, jednání, stavu věcí a jevů)  a k semiologickému  
využití narativ (příběhů, vyprávění), k intenzivnímu  zkoumání přirozených sociálních 
interakcí, každodenních konverzací na pracovištích i v rodinách. Mají pozitivnější vztah 
k dosavadní praktické psychologii než k psychologii teoretické.

K pozitivnímu sebepojetí a rozvoji sebe sama, uvědomování si svých limitů 
i možností, formování schopností, využití osobních kapacit a zkušeností, nacházení 
správného životního stylu, sociálních kontaktů, systému žádoucích osobních hodnot 
ve všech životních etapách vede koncepce týmového, komplexního a biodromálního 
rozvíjejícího poradenství. 

Zdá se, že se rozšiřuje zóna těch profesí, jejichž psychické i somatické nároky 
zvládne každý průměrně zdravý člověk, pokud má o danou profesi zájem (Bureš, 1982). 
Výchovu k většině takových povolání budou provádět hlavně školy.
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Speciální psychologická diagnostika a speciální pychologické poradenství bude 
mít prvořadý význam jenom u některých skupin z celkové populace mládeže.

THE HISTORY AND PRESENT IN CAREER 
COUNSELLING AT ELEMENTARY AND SECONDARY 
SCHOOLS IN THE CZECH REPUBLIC

Abstract:  Gives information on the development of career counselling which 
deals with professional counselling and guidance in the choice of career and studies. 
Sound counselling has a positive effect on the person’s peace of mind and personal 
satisfaction of pupils and students of elementary and secondary schools in the Czech 
Republic. Described are the basic theories, regulations and directives on which the ac-
tivities of the present educational and psychological career counselling are based.

Keywords: career counselling, choice of career and studies, tradition, psycho-
technics, professiography, counsellors
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PSYCHOLOGICKÉ A VALEOLOGICKÉ 
METODY FORMOVÁNÍ KULTURY ZDRAVÍ 

MLADÉ GENERACE

Nataliia SAMOILOVA

Abstrakt: V dnešní době se problém zdraví mladých lidí stává předmětem výzku-
mu v mnoha teoretických a praktických oblastech. Během období výuky na universitách 
se zvyšuje počet studentů s chronickými chorobami. V rámci struktury nemocí lze vysle-
dovat významný nárůst v poměru funkční a chronické patologie zraku, pohybového sys-
tému, trávení. Výsledky psychodiagnostických vyšetření ukazují určité negativní faktory 
psychického a emocionálního stavu: vyšší úroveň úzkosti a neurotizace, nižní úroveň 
sebeúcty, která může rozptylovat pozornost, snižovat pracovní schopnosti, způsobovat 
únavu vedoucí k různým dysfunkcím a přispívající k vytváření psychické a somatické 
patologie. Negativní tendence ve formování somatického psychologického a duševní-
ho zdraví, psychického vývoje, funkčního stavu a v adaptivních rezervách studentů za 
stávajících podmínek indikují nepřítomnost nebo nedostupnost valeologických znalos-
tí, neúčinnost praktického úsilí učitelů formovat harmonickou osobnost, a to navzdory 
modernizaci vzdělávání, aplikace nových metod, forem, způsobů vzdělávání a školení. 
Z tohoto důvodu musí být pro zajištění zdraví mladé generace hlavním úkolem vzdělává-
ní na univerzitách vytváření (spolu se studenty) celého komplexu sociálně smysluplných 
norem, hodnot, ale v první řadě hodnoty lidského zdraví. Výsledky našeho výzkumu 
naznačují negativní tendenci ve vývoji zdraví studentů během výuky. Z tohoto důvodu 
je cílem našeho výzkumu souhrnná studie stavu zdraví studentů v prvním ročníku, a to 
s cílem stanovit hlavní důvody jeho zhoršování a rozvinout program školení o kultuře 
zdraví studentů.

Klíčová slova: kultura zdraví, program školení

V dnešní době se problém zdraví mladých lidí stává předmětem výzkumu 
mnoha teoretických a praktických oblastech, protože se za posledních 10–15 let pro-
gresivně zhoršuje zdraví studentů, stejně jako zdraví celé populace na Ukrajině. Během 
studia na univerzitách se počet zcela zdravých studentů snižuje a počet studentů s chro-
nickými chorobami se pozitivně zvyšuje [1, 2]. V rámci struktury chorob je možné 
pozorovat výrazný nárůst v poměru funkční a chronické zrakové patologie, patologie 
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pohybového systému a trávení. Výsledky psychodiagnostických vyšetření ukazují na 
určité negativní faktory psychického a emocionálního stavu: vyšší úroveň úzkosti a neu-
rotizace, nižní úroveň sebeúcty, která může rozptylovat pozornost, snižovat pracovní 
schopnosti, způsobovat nepatřičnou únavu, vedoucí k různým dysfunkcím a přispívající 
k vytváření psychické a somatické patologie [3].

Negativní tendence ve formování somatického psychologického a duševního 
zdraví, psychického vývoje, funkčního stavu a adaptivních rezervách studentů za stá-
vajících podmínek indikují nepřítomnost nebo nedostupnost valeologických znalostí, 
neúčinnost praktického úsilí učitelů formovat harmonickou osobnost, a to navzdory 
modernizace vzdělávání, aplikace nových metod, forem, způsobů vzdělávání a školení. 

V moderní vědě je toto téma komplexně zkoumáno pedagogy, psychology, vale-
ologie a lékaři, což naznačuje, že se negativní stav zdraví mladých lidí váže první řadě 
na neuspokojivý systém vzdělávání a výchovy.

Nedostatek kultury zdraví, vědomí vlastního života, neschopnost přijmout odpo-
vědnost za vlastní kroky a myšlenky a neschopnost racionálně organizovat vlastní aktivity, 
nedostatek pozitivního myšlení jsou v první řadě hlavními faktory způsobujícími špatné 
zdraví studentů. Z tohoto důvodu musí být pro zajištění zdraví mladé generace hlavním 
úkolem vzdělávání na univerzitách vytvořit celý komplex sociálně smysluplných norem, 
hodnot, ale na prvním místě hodnoty lidského zdraví a zdraví studentů. Tento postoj je 
nutné propagovat v životě studentů, je nutné je učit metody sebepochopení, sebevnímání, 
seběvedomí, sebeovládání a nutnost podnikat ochranná opatření, a to na základě pochope-
ní mechanismu růstu nebezpečí a zajištění prevence. Studenti musí rozvíjet kulturu zdraví 
navrženou k dosažení maximální seberegulace [4].

Analýza vědeckých prací prokazuje, že problém vytváření kultury s mladými 
lidmi je multidiametrální a je spojen s celou řadou komplexních problémů: otázkou har-
monického fyzického, duševního (psychického), kulturního, spirituálního rozvoje osob-
nosti; otázkou dodržování denních režimů v oblasti vzdělávání a odpočinku, výživy, 
osobní hygieny, pohybových činností, které jsou optimální pro zdraví; otázkou opuštění 
špatných zvyků, formování pozitivního myšlení; otázkou duchovnosti [5, 6].

Ochrana zdraví dětí a mladých lidí je jedním z nejdůležitějších problémů dneš-
ka, který vyžaduje systematický výzkum a interdisciplinární řešení. Proto je jedním 
z urgentních a prioritních úkolů pedagogiky, psychologie, valeologie rozvoj technologií 
navržených k formování osobních sestav zdravého životního stylu, uvědomění si hodnot 
zdraví a role duševního potenciálu člověka v této formaci. 

Výsledky našeho výzkumu ukazují negativní trend zdraví studentů během proce-
su studia. Z tohoto důvodu je cílem našeho výzkumu souhrnná studie stavu zdraví stu-
dentů v prvním ročníku, a to s cílem stanovit hlavní důvody jeho zhoršování a rozvinout 
program školení o kultuře zdraví studentů.

Podle našeho názoru pomůže vytváření kultury zdraví mladých lidí s pomocí 
valeologických a psychologických metod vyřešit problém zhoršování stavu zdraví stu-
dentů [5]. Takže cílem naší práce je rozvíjet nácvik týkající se vytváření kultury zdraví 
studentů v prvních ročníku a prozkoumat vliv těchto výukových lekcí na ukazatel poten-
ciálu adaptibility.

Lidský organismus je komplexním biosociálním systémem, který má široké 
schopnosti adaptace na prostředí. Pokud se organismus přizpůsobí, potom je jednodušší 
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snášet negativní vlivy tohoto prostředí. A pokud je zde enormní snaha, emoční napětí 
a vysoce motivovaná činnost, potom může organismus vykázat funkční aktivitu, která 
není přístupná v klidném stavu. Prokazuje to, že člověk má velké skryté rezervy způso-
bené adaptací a vysoká adaptace člověku umožňuje překonávat různé negativní faktory 
a je jedním z nejdůležitějších kritérií fyzického zdraví [7]. 

Cílem našeho výzkumu je tedy prozkoumání vlivu těchto výukových lekcí na 
ukazatele potenciálů adaptace (АP) [7, 8].

Cílem našeho výzkum jsou studenti v prvním ročníku 

Celkem 73 studentů se experimentu účastnilo ve formě experimentální skupiny 
(EG) a 30 studentů představovalo kontrolní skupinu (CG). Výsledky jsme získali ve 
formě zpracování statistických údajů. Část studentů EG odpovídala 57,5 %, část stu-
dentů CG představovala 33,3 % s upokojivou adaptací, část studentů EG představovala 
42,5 % a část studentů CG se stavem napětí při mechanismu adaptace představovala 
66,7 % na začátku experimentu (Obr. 1). Toto dosvědčuje, že studenti EG vykazují lepší 
ukazatele.

Obr. 1. Indexy skupiny studentů před a po experimentu v EG a CG (%)

Indexy potenciálu adaptability v EG se po experimentu prakticky nezměnily. 
Počet studentů s uspokojivou adaptací se tedy snižuje o 3,4 % a počet studentů reagují-
cích napětím na mechanismus adaptace se zvýšil, zatímco indexy potenciálu adaptabi-
lity v CG se zhoršily. Počet studentů s uspokojivou adaptací se snižuje o 10 % a podle 
toho se zvyšuje o 10 %.

Porovnání indexů studentů obou pohlaví odhalilo, že jsou tyto indexy téměř 
identické: většina studentů má uspokojivou adaptaci (Obr. 2, 3). Většina studentů žen-
ského pohlaví v CG (58,3 %) reagující napětím na mechanismus adaptace, zatímco 
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u mužských studentů tento faktor odpovídá 72,2 %. Studenti ženského pohlaví v obou 
skupinách prokázali nevýznamné zlepšení těchto indexů (2,5 % u EG a 16,6 % u CG). 
Studenti mužského pohlaví vykazovali opačné údaje. Indexy AP se snížily o 22,3 % 
v EG a o 27,8 % v CG.

Obr. 2. Indexy ve skupině studentů ženského pohlaví (%)

Obr. 3. Indexy ve skupině studentů mužského pohlaví (%)
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Závěr

1)  Problém formování zdraví mladých lidí je v moderním systému vzdělávání veli-
ce důležitý 

2)  Výsledky našeho výzkumu naznačují negativní tendenci stavu zdraví studentů 
během vzdělávacího procesu.

3)  Nedostatek kultury zdraví je v první v řadě hlavních faktorů způsobujících špat-
né zdraví studentů.

4)  Výsledky našeho výzkumu ukazují, že výukové lekce pozitivně ovlivňují indexy 
potenciálu adaptability v experimentální skupině studentů.

5)  Porovnání indexů studentů obou pohlaví odhalilo, že studenti ženského pohlaví 
vykazují nevýrazné zlepšení těchto indexů, ale že studenti mužského pohlaví 
měli snížené ukazatele.

PSYCHOLOGICAL AND VALEOLOGICAL 
METHODS OF FORMING HEALTH CULTURE 
OF YOUNG GENERATION

Abstract: Senior teacher Psychological and valeological methods of forming 
health culture of the young generation. Nowadays the problem of health of young peo-
ple is becoming an object of research in many theoretical and practical fi elds. During 
the period of learning at the universities the number of students with chronic diseases 
is positively increasing. Within the structure of diseases there can be observed a sig-
nifi cant increase in the rate of functional and chronic eyesight pathology, locomotive 
system, digestion. The results of psychodiagnostic examination indicate some nega-
tive factors in psychic and emotional state: higher level of anxiety and neurotizatin, 
low level of self-esteem, which may distract attention, reduce working capacity, cause 
undue fatigability, resulting in various dysfunctions and contributing to forming psy-
chic and somatic pathology. Negative trends in the formation of somatic psychological 
and spiritual health, psychical development, functional status and students adaptive 
reserves under present conditions indicate the absence or inaccessibility of valeological 
knowledge, ineffi ciency of teachers practical efforts to form a harmonic personality, 
despite the modernization of education, application of new methods, forms, means 
of educating and training. That’s why to ensure health for young generation, the main 
task of teaching at a university must a formation with students the whole complex of 
socially meaningful norms, vales, but fi rst of all, the value of human health. The results 
of our research indicate a negative trend in the students´ health state during the learning 
process. That’s why the aim of our research is a comprehensive study of the fi rst-year 
students health state to determine main reasons of its deterioration and to further de-
velop a training program of students´ health culture.

Keywords: health culture, health of students, train program
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IDEA POSVÁTNOSTI PŘÍRODY
PŘI UTVÁŘENÍ LIDSKÉ ONTOGENEZE

Božena ŠMAJSOVÁ-BUCHTOVÁ

Souhrn: Článek pojednává o důležitosti pozitivního vlivu přírody na první fáze 
lidské ontogeneze. Popisuje negativní důsledky současné globalizované kultury na psy-
chické a fyzické zdraví člověka, zejména dětí. Naznačuje cestu návratu k přírodě.

Klíčová slova: příroda, lidská ontogeneze, psychické a fyzické zdraví

Zatímco před padesáti lety žili lidé na venkově a starali se o půdu, v globalizující 
se spotřební společnosti, kde většina lidí planety bude brzy žít bez možnosti tradiční 
fyzické práce ve městech, se objevuje ohrožení, před kterým lidstvo doposud nestálo. 
Dochází ke změnám v procesu, kterému říkáme socializace dítěte, procesu, v němž se 
člověk postupně stává příslušníkem lidského společenství. Tento proces učení a zrání, 
včetně kultivace zejména citové složky psychiky, je poznamenán deprivací, strádáním 
z nedostatku podnětů pro zdravý osobnostní rozvoj. Poprvé však nejde o nedostatek 
evolučně mladých podnětů ze sféry kultury, tj. rodiny, školy, společnosti, které rozvíjejí 
zejména šedou kůru mozkovou – neocortex. Jde o strádání prožitků a tělesných vlivů 
ze strany původní přírody, které rozvíjejí celou psychiku. Tyto kulturou nenahraditelné 
prožitky a vlivy, očekávané konzervativním programem lidské ontogeneze, spolurozho-
dují o normální emocionální struktuře osobnosti, o kvalitě jejího smyslového vnímání, 
životní orientaci a hodnotách (J. Šmajs, 2003: 99)1.

Jak uvádí J. Šmajs (2005: 93), příroda na rozdíl od kultury působí na psychiku 
člověka i zvířat svými tvary, procesy a uspořádáním2. Struktura lidské psychiky, která je 
1 Člověk je pozdně třetihorním biologickým druhem, který byl při svém vzniku funkčně vřazen do systému 
biosféry, do přirozených ekosystémů. Lidé se nejméně 40 000 let rodí se stejnou biologickou výbavou, tj. se 
stejnou psychikou, která musí být ve své obecné struktuře přibližně tak stabilní, jako je stabilní lidská mor-
fologie a fyziologie. Lidé kulturu rozvíjejí a ontogeneticky se na ni adaptují pouze menší částí své psychiky, 
hlavně její kognitivní složkou, evolučně nejmladší šedou kůrou mozkovou. Jejich vysoce stabilní genom (lid-
ská přirozenost) může být sice jednou z příčin dnešních civilizačních problémů, a to včetně obecného nezájmu 
o jejich řešení, ale na druhé straně nemůže svým zvláštním neverbálním způsobem neprotestovat proti ztrátě 
přirozeného životního prostředí. Zvýšený výskyt civilizačních chorob, neurotických potíží, stresu, drogové 
závislosti a zločinnosti může být formou takového protestu. (J. Šmajs, 2005: 93).
2 Přírodní prostředí poskytuje dítěti široké podnětové pole, které má pozitivní vliv na jeho vývoj. Zatímco 
v přírodě například existuje velké množství pachů, hmatem vnímáme tvar, teplotu, vlhkost, drsnost, struktu-
ru… většina věcí, které byly vytvořeny uměle a jsou tvarově „dokonalé“, postrádají chuť, zápach a studí…. 
(V. Kulhavý, 2006: 50, upraveno). 
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rámcově geneticky předepsaná ve specializovaných nervových buňkách i mozkové tká-
ni, se dotváří a dozrává až působením vnějších podnětů po narození. A protože vývojově 
mladé kulturní podněty, především symbolického charakteru, příliš neovlivňují starší 
struktury mozku, vzniká nová nebezpečná dysfunkce: raná ontogeneze, která tradičně 
zakládá zdravý vývoj jedince, se v technicky rozvinutých společnostech postupně mění 
v období nevratné celoživotní deformace osobnosti. 

Společenské vědy sice uznávají tzv. mimoproduktivní funkci přírody, tj. její 
ozdravný účinek na člověka v rovině terapeutické, relaxační a rekreační, ale její roli tím 
fakticky podceňují. Nenahraditelnost přírody pro člověka totiž nespočívá jen v tom, že 
zajišťuje jeho biologickou integritu a fyzickou reprodukci. Příroda, aniž si to většina 
z nás uvědomuje, zajišťuje i naši integritu a reprodukci duchovní, psychickou. Stará se 
nejenom o zdravé tělo, ale i o zdravou duši: spolu s přiměřeně rozsáhlou kulturou rozvíjí 
to, co je potenciálně obsaženo v lidském genomu – biologicky předurčenou lidskost.

Proces socializace musí, zejména v raném senzitivním období lidské ontogene-
ze, zahrnovat celou strukturu vnějšího prostředí člověka. I když je dnes volná příroda 
pozměněna a překryta kulturními výtvory působí jako skrytý, málo prozkoumaný a tím 
také nedoceněný faktor utváření zdravé lidské osobnosti3.

Příroda se na procesu formování lidské osobnosti podílí zejména tím, že lidský 
genom (to je obsah naší druhové paměti) očekává (předjímá) přiřazení každého nově 
narozeného jedince k určitému typu přírodního prostředí, k jakési „archetypální“ eko-
logické nice. Děje se tomu tak nezávisle jak na existenci té které kultury, tak i na místě 
konkrétní rodiny. Podaří-li se toto rámcové přiřazení v první senzitivní fázi lidské onto-
geneze, s velkou pravděpodobností pozitivně ovlivní formování dalšího osobnostního 
vývoje jedince4.

Způsob dotváření psychosomatické struktury jedince jeho přírodním a kulturním 
prostředím je podobný způsobu formování mláďat jiných biologických druhů, jejich 
přirozeným „domovem“ v hostitelském ekosystému přírody. Lidský vývoj je však spe-
cifi cký tím, že trvá mnohem déle, je otevřený vnějším podnětům a jeho genetický pro-
gram očekává vhodnou strukturu kulturních vlivů, včetně podnětů verbálních. Tento 
proces se však neobejde, nemá-li dojít k poruchám v raném rozvoji osobnosti, ani bez 
pevné citové vazby dítěte alespoň k jedné dospělé osobě, většinou k matce5, ani bez 
3 Co se děje s mozkem, když vyrůstá v podmínkách, kde existuje jen málo problémů a výzev, mohli neuro-
logové dobře prokázat u oslů, a sice u jihoamerických oslů domácích. V Chile a Peru totiž vedle normálních 
domácích oslů, kteří vyrůstají ve stájích na statcích a později jsou zapřahováni do povozů, existují i takoví, 
kterým se od sedláků nějak podařilo uprchnout a kteří se připojili k volně žijícím stádům zdivočelých oslů 
domácích. Oslíci, kteří se tak narodí, vyrůstají v úplně jiných podmínkách než jejich příbuzní narození doma. 
Jejich život je těžší, je v něm víc problémů, je plný výzev a v každém ohledu nejen rozmanitější, ale i nepo-
hodlnější. Důsledky jsou nasnadě: jejich mozek je nejen komplexněji vystavěný a silněji zesíťovaný, ale je 
dokonce viditelně větší než mozek jejich „kolegů“ ze stájí. (Prekop, J.; Hüther, G., 2008: 76).
4 Dítě na počátku svého života má všechny psychické i fyzické předpoklady pro vývoj takového způsobu 
života, který bude v souladu s udržitelným rozvojem (přírodou). Tyto předpoklady však nejsou kvalifi kovaně 
využívány a rozvíjeny. Výsledky výzkumu prokázaly, že počátky odcizování přírodnímu prostředí byly roze-
znatelné už u dětí mladších tří let. (Strejčková, E., 2005).
5 „…v moderní civilizaci zřejmě přibývá faktorů, které brání harmonickému rozvoji osobnosti, a ubývá podně-
tů, které ho podporují. Jednu z těch okolností pojmenoval už před půl stoletím klasik dětské psychologie René 
Spitz. V závěru své knihy o prvním roce života píše. „Z dětí vychovávaných bez lásky vyrůstají dospělí jedinci 
plní nenávisti.“ … nenávist se nemusí vždy projevit aktivní destruktivitou. Může mít podobu zlověstného zla 
v duši. Myslím, že je to závažný společenský problém. Jeho vahou i tou nevšímavostí, s jakou je přehlížen, 
bych ho přirovnal k ekologické hrozbě. (Příhoda, P., 2006). 
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přehlíženého formativního vlivu přirozeného přírodního prostředí, tj, bez druhé „matky 
přírody“. 

Pedagogové a psychologové vedou sice diskuse o tom, zda při utváření člověka 
musí socializace předcházet jeho individualizaci, ale neuvádějí, že socializace je z hle-
diska lidské fylogeneze druhotná, že ji musí předcházet a neustále doplňovat starší natu-
ralizace, neverbální kontakt a rozvíjení schopností člověka adaptovat se na geneticky 
naprogramovaný přirozený svět – na volnou přírodu. Zdůrazňují pouze, že dítě musí 
být velmi dlouho v rodičovské péči a že by mělo vyrůstat ve vhodném společenském 
prostředí; na přírodu se v antropocentrické výchově zapomíná.

Příroda však byla tím, co po stovky generací spolu rodičovskou péčí nejvýrazně-
ji utvářelo duchovní kostru lidské osobnosti. Učila člověka správně vnímat, poznávat, 
hodnotit, respektovat spolupracovat i bojovat. Patřila k tomu, co si lidé nikdy neosvo-
jovali pouze verbálně, četbou či obrazovým záznamem jako dnes, ale fyzickým hmato-
vým kontaktem, zážitkovým vztahem k přírodě6.

U sociálně žijících druhů, k nimž patří i člověk, má svoji nezastupitelnou roli 
i „třetí matka“ – strukturovaná a funkčně spolupracující animální societa. Druhou a třetí 
matku však městské dítě dnešní informační společnosti téměř ztratilo.

Vedle funkční rodiny tvoří i „ funkční“ příroda, krajina a fyzické prostředí vůbec 
dodnes to, co dítěti nelze poskytnout žádným náhradním způsobem, a to ani později, 
například ve škole, nebo dokonce až v dospělosti. Prvotní krajinu i rodinu si osvojujeme 
nejtrvalejší formou neuronální paměti vůbec – vtištěním, imprintingem. Prvotní vtištění 
rodného místa si neseme po celý život jako skryté tajemství vlastní osobnosti, které je 
úzce spjato s následným prožíváním, poznáváním a hodnocením světa kolem nás. Jsou 
to místa, kde jsme získali vědomí osobní odlišnosti, vlastní identity, nabývali jsme poci-
ty jistoty a bezpečí.7

Samozřejmě, že člověk může žít v krajině plné betonu, asfaltových komunikací, 
parkovišť, benzinových pump, rozsáhlých skladů supermarketů, zemědělské velkovýro-
by. V takovém umělém prostředí však nemůže žít dobře a šťastně. Podobně jako náhradní 
výchova dětí v dětském domově nebo odchov volně žijících zvířat v zajetí ochuzuje člověka 
o vnímání krajiny, deformuje jeho geneticky programovanou lidskost. Návyk na špatnou 
krajinu, podobně jako návyk na nevhodné hodnoty rodičů a pravidla chování v dysfunkční 
rodině, jakkoli je v rozporu s našimi vrozenými archetypy, je nakonec stejným návykem 
jako každý jiný návyk. Možná je dnes jednou z příčin některých tzv. civilizačních problémů 
– pocitů úzkosti, strachu, odcizení, vyčerpanosti, nudy…, může být pozadím dnes „nesrozu-
mitelně motivovaného zla“, agresivního chování a různých patologických závislostí.
6 Fyzický hmatový kontakt s živými i neživými přírodními silami a systémy, zážitkový vztah k přírodě
i k vlastní matce, který se zakládá na analogovém způsobu komunikace, nemůže totiž nahradit osvojení 
verbální, digitální, tj. mluvené slovo, četba či obrazový záznam, jež jsou dnes ve výchově dětí rozšířeny 
(J. Šmajs, 2003: 102).
7 Oproti většině ostatních evropských států byly v ČR během posledního století vícekrát narušeny generační 
vazby mezi určitými přírodními místy a jejich obyvateli, hospodáři. Časté přesidlování způsobilo, že ani mezi 
rodiči, ale ani mezi pedagogy nejsou běžné nějaké hluboké citové a vědomostní vazby k místním přírodním hod-
notám. Vychovávají a vyučují generace teoretiků, pro které pojem „moje domovina“ je jen cosi archaického, bez 
konkrétního obsahu. S blízkým venkovním prostředím jsou děti seznamovány nejméně. Nic o nich neříkají ani 
masmédia, ani celostátně používané učebnice. Bývalé, zcela běžné volnočasové aktivity dětí, kdy party dětí měly 
možnost přirozeně se sbližovat, učit se soužití s ostatními i s místní krajinou, téměř vymizely, a to především ve 
městech. (Strejčková, E. a kol. Výzkum odcizování člověka přírodě. Závěrečná zpráva. Praha, 2006: 2).
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Návrat člověka k přírodě vyžaduje především zahájení procesu praktické biofi lní 
rekonstrukce krajiny a lidských sídel. K tomu je potřebná politická vůle, podpora veřej-
nosti, ekologické vzdělávání, výchova a osvěta a především kultivace dnešní dospělé 
populace poznatky věd o živých systémech, poznatky o porozumění životu na planetě 
Zemi.

Jak uvádí Emílie Strejčková (2005), zakladatelka pražského ekologického centra 
pro děti Toulcův dvůr, průzkumy prováděné ve školách prokázaly, že těžiště současného 
vzdělávání, výchovy a osvěty o přírodním prostředí spočívá v poskytování informací 
převážně slovy a obrazy. Takové informace jsou z hlediska plasticity reálného života 
zákonitě neplnohodnotné a deformované. Vzdělávání ke vztahu k přírodě je zahajová-
no většinou až ve věku, kdy už děti mají upevněné návyky interiérového konzumního 
životního stylu. Chybí předškolní i školní systém výchovy k vytváření návyků skutečně 
tvůrčího jednání ve prospěch zbytků původnějších přírodních společenstev. Pěstování 
pokojových květin, anglických trávníků, bonsají a zvířat v interiérech a klecích nemůže 
stačit. 

 Pro studenty Masarykovy univerzity připravujeme průzkum jejich ekologické 
gramotnosti. Již z předvýzkumu vyplynulo, jak nedostatečně vzdělaní jsou dnešní 
mladí lidé v poznatcích o živých systémech. Přitom jsou to například na naší Ekono-
micko-správní fakultě potenciální vedoucí pracovníci, kteří budou rozhodovat o vzta-
hu a důsledcích podnikatelských aktivit k přírodě. Budou se ale také brzy podílet na 
výchově svých dětí a rozhodovat o jejich vztahu k přírodě. Co jim předají? Lhostej-
nost?

Zúčastnila jsem se v roce 2005 v Toulcově dvoře semináře o výsledcích výzku-
mu odcizování dětí přírodě. Z diskuse vyplynuly důležité poznatky:

 Dnešní děti tráví méně času v přírodě, některé se jí dokonce bojí a štítí. Kro-
mě problémů nadváhy a snižování imunity, vyplývajících z omezeného pobytu 
v přírodě, bylo výzkumem zjištěno, že zejména městské děti mají špatný odhad 
vzdálenosti a špatnou orientaci v terénu, nedokážou odhadnout počasí a proto se 
špatně obléknou, nedokáží si věci v přírodě dát do souvislostí (například proč je 
borová šiška pod borovicí). Jsou fyzicky neobratné a méně manuálně zručné, než 
bývali jejich rodiče a prarodiče.
 Vztah k přírodě není u člověka geneticky zakódován, ale bohatství jeho dušev-

ních a tělesných vloh je podmíněno a omezeno vnějšími přírodními podmínkami, 
ve kterých se vyvíjel. Výzkumné poznatky potvrdily, že stále se zrychlující úby-
tek přímých kontaktů člověka s přírodním prostředím přináší negativní důsledky 
jak pro schopnosti a ochotu pomáhat zachovat bohatství přírodního prostředí, tak 
i pro zdravý psychický a tělesný vývoj každého jedince. 
 Při analýze dětských kreseb na téma „Představy o světě, v němž žiji a v němž 

bych chtěl žít“ se projevily dva protipóly. Jedním z nich byla preference techni-
ky (počítače, kina, hifi  zvukové soupravy…), vyhraněnou představou byl obraz 
světa, kde roboti budou všechno dělat za nás. Druhým protipólem byly kresby 
s prvky přírody (les, koně, květiny, rodinný dům s upravenou zahrádkou). Snem 
pro mladší děti byl také tropický ostrov. 
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 Čím starší jsou děti, tím více upřednostňují technické prvky civilizace před pří-
rodními a jejich zájmová aktivita je vázaná na prostředí vytvářené člověkem 
(buď v interiérech nebo v urbanizovaném venkovním prostředí).

 I malé děti ve školce umí pojmenovat živočicha na obrázku, méně rozeznají byli-
ny a dřeviny. Mnohé vědí, že mají chránit vše živé, ale naprosto jim chybí mno-
hem důležitější povědomí o ochraně prostředí, ve kterém organismus žije.
 Při výzkumu emotivních reakcí dětí ze základních škol na přírodu se ukázalo, že 

strach z přírody není odlišný u dětí z rodinných domů se zahradou a dětí z pane-
láků. Je to zřejmě dáno změněnou funkcí zahrad, které dnes slouží spíše pro letní 
posezení, grilování masa, vykoupání se v bazénu atd. a v nichž nenajdeme zde 
kromě anglického trávníku, několika okrasných keřů a skalniček nic jiného. Děti 
se tak nesetkají s přírodním koloběhem prostřednictvím pěstování zeleniny či 
chovu drobných hospodářských zvířat. 
 Ukázalo se také, že strach z přírody je spíše založený na předsudcích než pudo-

vý. Může to být, podle autorů výzkumu, způsobeno ovlivňováním dětí médii, 
například hororovými fi lmy, v nichž jsou zvířata zobrazována v negativním 
světle.
 Sociologové, kteří zkoumali volný čas dětí v hlavním městě Praze ve volném 
čase před 30 lety a nyní zjistili, že dětem výrazně ubylo příbuzných na venkově. 
Děti nemají možnost vidět skutečný venkovský život, poznat z blízka hospoda-
ření na půdě. Většina dětí ani nepovažuje život na venkově za kvalitní, spíše je 
nudí. Pod pojmem pobyt v přírodě si představují nějaké aktivity, třeba návštěvu 
ZOO a výlet na kole nebo na bruslích, nikoliv obyčejnou procházku. Zejména ve 
městech chybí místa, kde by děti mohly trávit svůj volný čas, aby neseděly doma 
u počítače.
 V diskusi na semináři jsme se shodli na tom, že pozitivní vliv při utváření vztahu 

dětí k přírodě může mít kromě rodičů i ekologická výchova ve volném čase, 
například turistické nebo skautské oddíly. Paradoxní je, že fi nance ze struktu-
rálních fondů EU na ekologickou výchovu je možné čerpat až pro mládež od 
patnácti let. A to je již pozdě. Ukázalo se totiž, že počátky odcizování dětí příro-
dě byly rozeznatelné už u dětí mladších tří let. Období do tří let věku odborníci 
považují za klíčové pro vytváření vztahu dětí k přírodě. Je to časový úsek života, 
v němž nejintenzivněji probíhá proces trvalého vtiskávání (imprintingu), kdy je 
jedinec směrován k základním způsobům života. Na počátku svého života má 
každé dítě všechny psychické i fyzické předpoklady pro vývoj způsobu života, 
který je v souladu s přírodou. Tyto předpoklady však nejsou kvalifi kovaně využí-
vány a rozvíjeny. 

THE IDEA OF SANCTITY OF NATURE IN THE 
FORMATION OF HUMAN ONTOGENESIS

Abstract: The article discusses the importance of the positive infl uence of nature 
on the initial phases of human ontogenesis. It describes the negative consequences of 
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the current globalized culture on man’s psychological and physical health, particularly 
in children. It outlines the road of return to nature.

Keywords: nature, human ontogenesis, psychological and physical health. 



85

Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví

ZDRAVÍ A ČESKÁ FRAZEOLOGIE (KDO JE 
ZDRAVÝ JAKO ŘÍPA A MÁ PEVNÉ ZDRAVÍ?)

Ivana KOLÁŘOVÁ

Abstrakt: V příspěvku chceme ukázat jeden jazykový aspekt výskytu slov zdraví 
(podstatné jméno) a zdravý (přídavné jméno): sledujeme jejich uplatnění ve frazeolo-
gických spojeních. Zaměříme se na přirovnání typu zdravý jako řípa, zdravý jako ryba, 
zdravý jako buk a frazeologická spojení přídavné jméno + zdraví: železné zdravý, pev-
né zdraví, robustní zdraví, nebo naopak nalomené zdraví, podlomené zdraví, chatrné 
zdraví. Pokusíme se vysledovat četnost výskytu těchto frazeologických výrazů v textech 
současné češtiny v Českém národním korpusu SYN, tvořeném 500 miliony slov a slov-
ních tvarů, a ukázat tematickou náplň textů, v nichž se tyto frazeologismy vyskytují, 
tj. např. zda a do jaké míry především publicistické texty vypovídají o vlivu různých 
životních podmínek na zdraví, o předávání zkušeností s upevňováním zdraví, o potřebě 
prosazovat zdravý životní styl apod. Pokusíme se též zamyslet nad tím, jak mohou být 
frazeologické výrazy se slovy zdraví i zdravý využity ve školské praxi při naplňování cílů 
v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. 

Klíčová slova: zdraví a frazeologie, český jazyk, člověk a zdraví, slovní zásoba 
a výchova ke zdraví

Mají-li si žáci osvojit schopnost komunikovat o zdraví v různých souvislostech, 
vyjadřovat vlastní názory na problematiku zdraví, jak to vyžaduje Rámcový vzděláva-
cího program pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) ve vzdělávací oblasti Člověk 
a zdraví (v předmětech výchova ke zdraví a tělesná výchova, srov. RVP ZV, 2007: 72 n.), 
předpokládá to také rozvoj vyjadřovacích schopností, tj. promítnutí tematiky „zdraví“ 
do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a předmětu český jazyk a literatura. 
Důležitou úlohu hraje např. četba: N. Sieglová (2008) ukázala, jak může četba vhodně 
volených literárních děl přispět k osvojení potřebných poznatků a dovedností v rámci 
tematických okruhů výchovy ke zdraví. Četba je současně považována za důležitý pro-
středek rozvíjení slovní zásoby a vyjadřovacích schopností. V jazykové výuce předmětu 
český jazyk a literatura se jako další možnost obohacování slovní zásoby nabízí využití 
frazeologie – ustálených slovních spojení s obrazným významem. Patří k nim přirov-
nání s přídavným jménem zdravý, přirovnávající vlastnost člověka být zdravý zpravidla 
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k vlastnosti rostliny (zdravý jako řípa/buk/dub...) nebo zvířete (zdravý jako ryba/rybič-
ka/rys) a ustálená spojení podstatného jména zdraví s metaforicky užitým přídavným 
jménem (pevné zdraví, podlomené zdraví). Seznámení se s frazeologií žákům nejen roz-
šíří slovní zásobu, ale také ukáže bohatství mateřského jazyka a jeho kulturní dědictví.

Autorky diplomových prací ukázaly, že děti citlivě vnímají frazeologii a význam 
frazeologizovaných výrazů již na 1. stupni ZŠ. Již do učebnic českého jazyka pro 
1. stupně ZŠ jsou zařazena cvičení, v nichž děti mají např. vysvětlit význam přirov-
nání, rčení: autorky diplomových prací uvedly řadu příkladů z učebnic nakladatelství 
Alter – Český jazyk 31, Scientia – Čeština s maňáskem Hláskem 22; Čeština s maňáskem 
Hláskem 3 3; Nová škola – Český jazyk 3 apod. Také v učebnicích českého jazyka pro 
2. stupeň ZŠ se objevuje několik cvičení věnovaných speciálně frazeologii (Čeština 
hravě 6: 34–37;4 Čeština hravě 9: 5).

Ukazuje se tedy, že frazeologie, zejména přísloví a přirovnání, nestojí stranou 
zájmu autorů učebnic; kromě nich může učitel využít další zdroje – slovníky frazeologie 
(viz podrobné údaje v seznamu literatury), excerpce z umělecké literatury nebo z pub-
licistických textů a texty Českého národního korpusu, které mohou dát podněty pro 
výběr konkrétních literárních nebo publicistických textů. Český národní korpusu SYN 
je tvořen 500 miliony slov a slovních tvarů a obsahuje elektronické verze současných 
psaných textů převážně publicistických (více než 390 milionů slov), beletristických (asi 
55 milionů slov) a odborných (asi 50 milionů slov), mnohem méně jsou zastoupeny lite-
ratura faktu, administrativní texty, poezie, písňové texty apod.5 V tomto elektronickém 
korpusu jsme vyhledali přirovnání s přídavným jménem zdravý a spojení metaforicky 
užitého přídavného jména s podstatným jménem zdraví.

Ve frazeologických slovnících, které jsme měli k dispozici, jsou zařazena při-
rovnání. zdravý jako/jak + prostředek přirovnání / označení toho, k čemu je vlastnost 
zdravý přirovnávána (seřazeno abecedně podle názvu skutečnosti, k jejímuž charakteru 
je vlastnost zdravý přirovnávána): zdravý jako buk, zdravý jako dub, zdravý jako hřib, 
zdravý jako Jura, zdravý jako křen, zdravý jako lípa, zdravý jako ryba, zdravý jako 
rybička, zdravý jako rys, zdravý jako řimbaba, zdravý jako řimbuch, zdravý jako řepa/
řípa (Slovník české frazeologie a idiomatiky, Přirovnání: 459 – dále cit. jako SČFI). 
Kromě toho jsou k těmto přirovnáním připojena další neobsahující přímo přídavné jmé-
no zdravý, ale charakterizující podobu nebo stav související se zdravím: (být) jako tuřín, 
(být) jako ze železa, holka jako lusk, kluk jako tambor.
V korpusu SYN byla nalezena následující přirovnání (řazeno podle frekvence výskytu):
1 Žáci mají vysvětlit např. význam přirovnání hebký jako plyš, bystrý jako rys, doplnit vhodné slovo do 
přirovnání hbitý jako …., mrštný jako …
2 Žáci mají např. vysvětlit význam rčení Pavel vzal do zaječích; Radek vzal nohy na ramena. apod, 
3 Žáci mají vysvětlit význam rčení: Jsem z toho jelen; Udělali kozla zahradníkem (s. 41); přirovnání Kouká 
jako tele na nová vrata (s. 41), Mlčel jako pařez (s. 67), přísloví: Kam nechodí slunce, tam chodí lékař (s. 86), 
popř. mají vyhledat přísloví nebo rčení, které se nejlépe hodí k článku, např. Kdo šetří, má za tři; Bylo ho slyše 
na sto honů. apod. (O uplatnění různých frazeologických spojeních v učebnicích českého jazyka pro základní 
školy detailně viz Z. Kolářová, 2003: 35–54; Dopitová, 2004: 29–69).
4 Žáci mají za úkol opravit „popletená přísloví”, např. Kdo jinému jámu kopá, vyhraje; Co oko nevidí, neuteče; 
Kdo nic nemá, nesmí do lesa; apod. a současně vysvětlit jejich význam; v dalším cvičení jsou využita přísloví 
se zájmeny: žáci mají doplnit správné zájmeno do věty, např. Nehas, co ..... nepálí; Co je v domě, není pro ......, 
v jiném textu mají doplnit správné číslovky: Sbal si svých ........ švestek; Kdo rychle dává, .............. dává.
5 Kromě toho jsou k dispozici korpusy tvořeny 500 000–1 000 000 slov a slovních tvarů – korpus textů starší 
češtiny DIAKORP, korpus soukromé korespondence KSK dopisy a 3 korpusy mluvených textů: Pražský mlu-
vený korpus, Brněnský mluvený korpus a ORAL 2006 (Bližší informace viz http://ucnk.ff.cuni.cz/).
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Tabulka 1

Frazeologismus 
počet 

v korpusu 
SYN 

 Frazeologismus 
počet 

v korpusu 
SYN

zdravý jako řípa 95 zdravý jako kanár 1
zdravý jako rybička 33 zdravý jako křen 1
zdravý jako ryba 21 zdravý jako kůň 1
zdravý jako buk 17 zdravý jako kůzlata 1
zdravý jako tuřín 7 zdravý jako lípa 1
zdravý jako dub 4 zdravý jako medvěd zjara 1
zdravý jako rys 3 zdravý jako Pepek námořník 1
zdravý jako řepa 3 zdravý jako řimbaba 1
zdráv jako putštok 1 zdravý jako řimbuch 1
zdráva jako Panenka Maria 1 zdravý jako řimdědek 1
zdravý jako blb 1 zdravý jako skála 1
zdravý jako Bondy 1 zdravý jako sportsmen 1
zdravý jako býk 1 zdravý jako vepř 1
zdravý jako hřib 1 zdravý jako turek 1
zdravý jako hříbky 1 zdravý jako zvon 1
zdravý jako jarní řepa 1 zdravý, jak se patří 1
zdravý jako Jura 1

Texty půlmiliardového korpusu tedy ukazují, že ačkoliv existují i jiná přirovnání 
se slovem zdravý než přirovnání „tradiční“ lidová, autoři uměleckých i publicistických 
textů častěji využívají stále přirovnání lidová. O tom svědčí jednoznačná převaha fra-
zeologismů zdravý jako řípa, zdravý jako ryba, zdravý jako rybička, zdravý jako buk 
i skutečnost, že pouze 8 spojení s přídavným jménem zdravý z celkového počtu 33 (tj. 
24 %) se v našich textech objevilo častěji než 1x. Nejvíce frekventovaná přirovnání 
mají vysoký výskyt v textech uměleckých (zdravý jako řípa – 32, zdravý jako rybička 
– 16, zdravý jako ryba – 9, zdravý jako buk – 7), nejvíce dokladů pochází z textů pub-
licistických (zdravý jako řípa – 56, zdravý jako rybička – 12, zdravý jako ryba – 11, 
zdravý jako buk – 9), to je ale pravděpodobně dáno jednoznačnou převahou publicistiky 
v korpusu SYN. Uvedená přirovnání se uplatňují jak v textech spisovných, tak textech 
nespisovných, popř. hovorových, objevují se gramatické varianty přídavného jména 
zdráv, zdravý i zdravej (a to nejen v uměleckých textech, ale i v publicistice). Tradiční 
přirovnání již ani v publicistických textech nepůsobí jako prostředek tzv. „ozvláštně-
ní textu“ (aktualizace vyjádření), pro tento účel jsou využívána spíše přirovnání méně 
frekventovaná až ojediněle se vyskytující: ta často nepatří k tradičním lidovým, naopak 
mohou být i výsledkem individuální tvořivosti autora, bývají jako prostředkem humoru 
a jazykové hry (srov. zdravý jako řimbaba – zdravý jako řimdědek):

I jindy se zdálo, že má výrazný zájem, aby obě pohlaví byla spravedlivě podělena. 
Tak například zkoumal, zda lidé zdraví jako řimbaba mohou být zároveň zdraví 
jako řimdědek (umělecký text – z knihy L. Rostena Pan Kaplan má třídu rád)
…paní Slávku hodně pozdravuj a že jí přeju z celého srdce, aby byla zdravá jako 
turek. (úryvek z korespondence F. Halase)

–

–
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Tak, teď po Felixovi se pěkně léčit, prosím, a být zdravá jako kanár, až se vrátím. 
(úryvek z korespondence K. Čapka)

Ona však byla zdravá a silná jako medvěd zjara. (umělecký text)

Když bude pečlivě sledovat teplotu a čas, může si v horkých pramenech uvařit 
špenát, že bude zdravý jak Pepek námořník. (umělecký text)

…za chvilku přijdou vnoučata, čiperná, zdravá jako hříbky. (umělecký text)

V některých dokladech jsou tato přirovnání prostředkem humoru až výrazné ironie:

Divím se, že já jsme pořád zdravý jako blb. (úryvek z knihy L. Vaculíka)

– Na kopci stojí kráva zdravá jako Bondy. Dožili jsme se časů jako ondy. (pís-
ňový text) 

V uměleckých textech se tato přirovnání objevují v dokladech z české litera-
tury různých autorů z různé doby (K. Čapek, J. Voskovec + J. Werich, J. Trefulka, 
L. Vaculík, Z. Vrubová, J. Šebánek, J. Štětina, I. Diviš, V. Stiborová aj.) i v pře-
kladech cizojazyčné literatury (G. Meyring, A. Christie, R. Gordon, G. Orwell, 
W. Styron…), Publicistické texty s těmito výrazy pocházejí z denního tisku (Lidové 
noviny, Mladá fronta Dnes, Blesk, méně často Právo) i časopisů (nejčastěji Refl ex, 
Respekt, Folk a Country, méně často Vlasta). Obrazná přirovnání se vztahují téměř 
výhradně ke zdraví člověka, výjimkou jsou komentáře ke zdraví zvířat (např. polemi-
ka o genetických zákrocích na zvířatech), o zdraví země se zpívá v textu známé písně 
bratří Nedvědů: Pak bych měl naděj, že i příští jaro, bude má země zdravá jako buk; 
v jednom z publicistických textů je zdraví (tj. zřejmě kvalita) hub je přirovnávána 
ke zdraví buku:

…protože i já toužím chvíli zůstat nad takovým zázrakem sedět, vychutnávat 
ticho ranního lesa, těšit se, jak je postupně budu vytahovat ze země, láskyplně ořezávat 
a že ty hříbečky budou zdravé jako buci (publicistický text)

Většinou se přirovnání objevují v textech charakterizujících zdraví konkrétní 
osoby, pouze několikrát jde o (často kritické) postižení obecné zkušenosti:

Není málo případů, že když nemocného nezastihne doma, ten se vyleká a jde hned 
druhý den na středisko a překvapenému lékaři oznámí, že už je zdravý jako řípa 
a těší se do práce. (publicistický text)

Řidiči zneužívají výsad invalidů. Se značkou invalidy za sklem auto jezdí zdraví lidé 
po pěší zóně a ohrožují chodce. Ač jsou zdraví jako řípa, pakují mnozí podnikatelé, 
ale i známé osobnosti na místech pro invalidy. (publicistický text)

–

–

–

–

–

–
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Jak podvádějí pacienti, všichni víme. Házejí se marod, byť jsou zdraví jako tuřín. 
Ženy prý nejčastěji stonají před Vánocemi, když se peče cukroví. Muži ulehají na 
lože najmě z jara, když začíná zahradníkův rok. (publicistický text)

Autor také upozorňuje, že v knize nikdo nenajde zázračné recepty. „Já vám neslíbím, že 
budete-li jíst tak, jak je zde popsáno, zhubnete za 14 dní o 20 kilogramů, budete krásné 
až do sedmdesátky, zdravé jako řípy a čiperné jako rybičky.“ (publicistický text)

Zdravý jako tuřín. K tuřínu přirovnávaly naše babičky každého zdravého 
a „udělaného“ chlapíka ještě v době, kdy se tato zelenina u nás běžně pěstovala 
a konzumovala. (publicistický text)

Explicitně vyjádřené přirovnání nemocný jako… v žádném ze sledovaných slov-
níkových zdrojů uvedeno není. Objevuje se však řada přirovnání, které autoři SČFI 
Přirovnání chápou jako charakteristiku nemocného nebo nemocně vyhlížejícího člově-
ka: vypadá, jako by vstal z hrobu; vypadá, jako by utekl hrobníkovi z lopaty;6 vypadá, 
jako když má smrt na jazyku; je/vypadá, jako by vstal z mrtvých; vypadá jako živá mrt-
vola; vypadá jako stín; vypadá jako bez života; vypadá jako lazar; vypadá jako sedm 
drahých/hladových/ hubených let. (SČFI Přirovnání: 435)

Z frazeologických spojení přídavné jméno + slovo zdraví: se ve sledovaných 
slovnících objevily: chatrné zdraví („nevalný fyzický zdravotní stav, stále hrozící vy-
puknutím nemoci, nebo přímo nemoc trvalejšího charakteru“; SČFI Výrazy nesloves-
né: 394); podkopané/podlomené zdraví („fyzický zdravotní stav porušený následkem 
špatné životosprávy, rizikového povolání, velkých útrap apod.“; SČFI Výrazy neslo-
vesné: 394); pevné/ocelové/železné zdraví („velmi dobrý zdravotní stav vyznačující se 
velkou odolností vůči nemocem“; SČFI Výrazy neslovesné: 394)

V korpusu SYN se objevuje více frazeologismů tohoto typu s významem negativním:

Tabulka 2
Frazeologismus počet v korpusu SYN  Frazeologismus počet v korpusu SYN
podlomené zdraví 228 vetché zdraví 1
chatrné zdraví 200 bídné zdraví 1
křehké zdraví 68 vrtkavé zdraví 1
nalomené zdraví 15 zhuntované zdraví 1
pochroumané zdraví 15 zlomené zdraví 1
otřesené zdraví 10 podkopané zdraví 1
chabé zdraví 10 zdevastované zdraví 1
chátrající zdraví 5 pošramocené zdraví 1
vratké zdraví 3 nahlodané zdraví 1
nakřáplé zdraví 2 podryté zdraví 1
zchátralé zdraví 2

6 Frazeologismus Utekl hrobníkovi z lopaty. znamená spíše, že jedinec, kterého se to týká, se nečekaně uzdra-
vil, zotavil z těžkého zranění, z těžké nemoci.
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Frazeologismy s pozitivním významem nalezené v korpusu SYN

Tabulka 3
Frazeologismus počet v korpusu SYN  Frazeologismus počet v korpusu SYN
pevné zdraví 315 upevněné zdraví 2
železné zdraví 44 nezlomné zdraví 2
robustní zdraví 6 bronzové zdraví 1
ocelové zdraví 2 zemité zdraví 1
sladké zdraví 2

Počty dokladů v tabulkách 2 a 3 ukazují značné rozdíly v četnosti výskytu jed-
notlivých frazeologismů: 18 (60 % z 30) se vyskytlo více než 1x, což je výrazně více než 
u přísloví. U některých frazeologismů přídavné jméno + zdraví je zřejmá převaha výsky-
tu v textech s určitou tematikou, což nebylo patrné u přirovnání. O podlomeném zdraví 
se píše převážně v publicistických textech (199 dokladů z celkového počtu) – podobně 
jako o vlastnostech zdravý jako řípa, zdravý jako ryba apod. – v časopisech Refl ex, 
Respekt, v denících Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, Blesk, méně Cinema, Filmový 
přehled. Často je podlomené zdraví líčeno jako o následek těžkých podmínek – pobytu 
v koncentračním táboře za 2. světové války, dlouhodobého věznění v 50. letech, a to ve 
vzpomínkách známých osobností, popř. i v recenzích uměleckých děl. Jako synonymum 
frazeologismu podlomené zdraví, charakterizujícího zhoršený zdravotní stav následkem 
těžkých podmínek, se objevuje též nalomené zdraví, méně často již výrazněji expresivní 
vyjádření podryté zdraví nebo otřesené zdraví, spíše ojedinělý je v textech s tímto téma-
tem jinak frekventovaný frazeologismus chatrné zdraví.

Dalším tématem, v jehož souvislostech jsou užívána spojení podlomené zdraví, 
nalomené zdraví a více expresivní podryté zdraví, zhuntované zdraví, méně často cha-
bé zdraví, chatrné zdraví, je sport: texty hovoří o zdravotních problémech vzniklých 
následkem dlouhodobějšího provozování vrcholového sportu. Je však také vyzdviho-
vána schopnost sportovců překonat podryté zdraví, popř. pochroumané zdraví, nakřá-
plé zdraví, a dosáhnout dobrých výsledků (několikrát jsou uváděna např. jména hoke-
jisty Maria Lemieuxe, atletek Sanchezové, Rubinové i dalších). Stranou pozornosti 
jako osoby postižené podlomeným, nalomeným či podrytým zdravím nezůstávají ani 
politici – nejčastěji je to bývalý prezident V. Havel, bývalý ruský prezident Boris Jelcin 
(v souvislosti s ním jsou užívány všechny již uvedené frazeologismy i další – cha-
bé zdraví, podkopané zdraví, vratké zdraví, vetché zdraví). Chatrné zdraví se objevuje 
v encyklopedických textech souvislosti s významnými osobnostmi z historie (Václav II., 
Jack London, Terezie Měchurová – manželka F. Palackého) i ze současnosti (sportovci, 
politici).

Vzhledem k tomu, že výskyt výše uvedených frazeologismů převažuje v publicis-
tice, se může jevit jako překvapivé, že frazeologismy s negativním významem se spíše 
ojediněle objevují v textech vypovídajících o poškozeném (podlomeném, nalomeném …) 
zdraví v důsledku závislostí: pití alkoholu, užívání drog, užívání anabolik, nebo přepraco-
vání (u hudebníků). Stejně tak spíše ojedinělé bylo upozornění na rizika spojená s výko-
nem některých povolání – hornického, popř. obavy z nedostatečné péče o zdraví u běžné:
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Odstrčeni a bez perspektivy se pak cítí mnozí havíři, lidé s často podlomeným 
zdravím, kteří potřebují pořádný kus odvahy k tomu, aby svůj život nasměrovali 
jinam.

Lidé jsou pod vlivem pokroků medicíny přesvědčeni, že pochroumané zdraví lze 
jednoduše opravit jako pochroumaný automobil.

Nejfrekventovanější frazeologismus se slovem zdraví s pozitivním významem 
– pevné zdraví – se vyskytuje nejčastěji v publicistických textech, v různých blaho-
přáních při příležitosti životního jubilea (autory blahopřání jsou členové rodiny čas-
to explicitně pojmenovaní, kolegové ze zaměstnání, veřejnost – jde-li o významnou 
osobnost, např. opět bývalého prezidenta V. Havla, současného prezidenta V. Klause, 
významného sportovce…), v novoročních blahopřání. Pevné zdraví se však častěji 
objevuje i v textech o potřebě zlepšování zdravotního stavu dětí, o vlivu zdravé stravy 
na upevňování zdraví (objevují se např. i názory, že k pevnému zdraví přispívá víno), 
o potřebě rozvíjení výchovy ke zdraví:

Jediným lékem je výchova mladé generace k pevnému zdraví a pevnějšímu cha-
rakteru.

Určitou roli hrají i výchovné kampaně ve sdělovacích prostředcích, školách 
a zdravotnických zařízeních, které vychovávají občany k zdravotnické osvětě. 
(…) Vhodná strava je základem pevného zdraví.

Potvrdilo se, že pevnější zdraví garantuje omezení příjmu živočišných tuků 
a soli, nekouření a více pohybu.

Nechybí již ani kritika kampaní farmaceutických společností, které slibují rychlé 
a snadné nabytí pevného zdraví užíváním jejich výrobků. Ojediněle je frazeologismem 
pevné zdraví – nepevné zdraví hodnocen stav ekonomiky.

O železném zdraví se hovoří v publicistických textech, ve kterých autor vyjadřuje 
obdiv dlouhověkosti, informuje-li např. o oslavě 100. i vyšších narozenin, v nichž obdi-
vuje výkony sportovců. Za aktualizaci tohoto běžně užívaného frazeologického spojení 
železné zdraví lze považovat spojení bronzové zdraví, užité v individuálním přání: Jo, 
a železné nebo aspoň bronzové zdraví a hodně lásky; popř. též ocelové zdraví. Zajímavé 
je užití výrazně expresivních frazeologických spojení zemité zdraví a robustní zdraví: 
zemité zdraví je užito v encyklopedickém textu v úvahách o symbolice červené barvy: 
červená barva je podle autora právě symbolem zemitého zdraví. Robustní zdraví je zmi-
ňováno překvapivě především v kritikách knižních a uměleckých děl ve spojení s hod-
nocením určité literární nebo fi lmové postavy nebo pojetí této postavy, v němž právě 
projevy robustního zdraví hrají důležitou roli. V jednom případě je vlastnost robustní 
zdraví přisuzována americké ekonomice.

Texty půlmiliardového korpusu současných textů SYN ukazují, že pro užití ve 
výuce se jako vhodné mohou jevit texty týkající se zdraví sportovců, texty o způsobech 
upevňování zdraví, texty vypovídající o pevné vůli při překonávání zdravotních obtíží 

–

–

–

–

–
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(současně však může vyvstat otázka o potřebě zvažovat míru sportovního zatížení, aby 
naopak nevedla ke zdravotním obtížím). Texty o podlomeném, nalomeném zdraví v důsled-
ku náročných podmínek (např. nespravedlivého věznění) nabízejí možnost spojení nejen 
výuky českého jazyka a výchovy ke zdraví, ale též využít souvislosti těchto předmětů 
s předměty vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Co se týká českého jazyka a využití 
frazeologie, ne vždy poskytují učebnice dostatek jazykového materiálu. Záleží tedy na 
učiteli, jak využije v současné době zejména možnosti využití přístupu k různým typům 
textů včetně elektronických zdrojům a jak z nich dokáže vhodné texty účelně vybírat. 

HEALTH IN CZECH PHRASEOLOGY: WHO IS HEALTHY 
AS A HORSE AND WHO HAS ROBUST HEALTH?

Abstract: This contribution aspires to show one linguistic aspect of two words: 
health (a noun) and healthy (an adjective), namely their occurrence and usage in phra-
seological expressions. We will focus on comparisons such as healthy as a beet, healthy 
as a fi sh, healthy as a beech, and phraseological units adjective + health, like iron health, 
strong health, robust health, or conversely damaged health, broken health, poor health. 
We will attempt to determine the frequency of these phraseological connections in con-
temporary Czech writings within the Czech National Corpus called SYN, which com-
prises 500 million words and their variations, and we will consider the subject matter of 
the texts that contain these phraseologisms, for example if, and to what extent, primarily 
publications inform about the impact Pof various living conditions on one’s health, about 
the sharing of health-oriented experiences, about the need to promote a healthy lifestyle, 
etc. We will also try to contemplate the ways of using phraseological expressions with 
the words health and healthy in scholastic practice intended to meet the objectives of the 
General Educational Program for Basic Education.   

Keywords: Health and related phraseology, Czech language, human health, 
vocabulary, health education.
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Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví

MEZIGENERAČNÍ KOMUNIKACE 
(SOUČASNÝ SLOVNÍK TEENAGERŮ)

Jana VESELÁ

Abstrakt: Článek je sondou do komunikace žáků 2.st. ZŠ v Brně-střed, která se 
realizovala na jaře roku 2008. Práce se zabývá vývojovými zvláštnostmi -náctiletých, 
mapuje jejich slovní zásobu. Porovnává odlišnosti užívaných výrazů spisovné češtiny od 
výrazů ve slovníku teenagerů; sleduje míru porozumění zjištěných odlišností u kontrol-
ních skupin 50-ti letých,60-ti letých, 70-ti letých. Snaží se analyzovat tvorbu novotvarů, 
hledá spojení mezi zájmovou sférou a slovníkem -náctiletých. Prozkoumává jazykovou 
tvořivost, plastičnost a pozoruhodnou expresivitu. Porovnává vazbu nových výrazů na 
prostředí školy, ve kterém byl výzkum proveden.

 Klíčová slova: interakce komunikace, porozumění, sebepojetí, identifi kace, kon-
formismus, slovník, expresivita, tvořivost, teenageři, dichotomie formy (spisovnost-ne-
spisovnost) dichotomie funkční

Škola je místem setkávání, jedná se o sociální prostředí limitované budovou 
a jejím okolím, lidmi a jejich vzájemnými vztahy, společnými aktivitami. Prostředí ško-
ly vytváří sociální situaci: určité objekty a vztahy mezi nimi tvoří vnitřně spjatý a rela-
tivně samostatný systém1. Sociální situace se jako pojem začal používat proto, že zdů-
razňuje dynamický a interakční charakter jedinců v sociálním prostoru.Interakce mezi 
lidmi předpokládá společnou činnost a vytváření mezilidských vztahů. Symbolickým 
výrazem interakce je komunikace

Komunikace je výpovědí o tom, jak člověk chápe, „vidí“, interpretuje sebe, jiné 
lidi a vztahy mezi nimi. Výpověď člověka je vždy subjektivní a vždy je zároveň jak sdě-
lením druhému, tak i výpovědí o sobě.2 Komunikace se uskutečňuje pomocí symbolů, 
obrázků, písma či mluveným slovem, gestem, akcí. Ve svém příspěvku jsem se zaměřila 
na verbální komunikaci teenagerů.

Období dospívání nemá jednoznačné hranice chronologické, projevuje se 
prudkým vývojem v biologické, fyziologické oblasti a z psychických funkcí v oblas-
ti kognitivní. V první fázi dospívání se nerozvíjejí rovnoměrně „pokulhávají“ u osob-
1 Řezáč J. Sociální psychologie Brno: Paido 1989, s. 20, ISBN 80-85931-48-6
2 Řezáč J. Sociální psychologie Brno: Paido 1989, s. 107, ISBN 80-85931-48-6
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nosti dospívajícího emočně sociální složky osobnosti. Teenager je schopen na jedné 
straně zpracovávat velké množství dat, ale není schopen je propojit do souvislostí či 
přihlédnout ke kontextu vzniku dat. Z tohoto důvodu se objevuje u dospívajících pro-
blém s jednoznačným úsudkem v určitých oblastech, neboť vstupní data jsou často pou-
ze z jednoho často internetového zdroje. Vlastní závěr z nejasných premis dospívající 
tvrdě obhajuje a není nakloněn diskusi. V charakterových vlastnostech převažuje „čer-
nobílé vidění reality“ a v percepci okolního světa i lidí se objevuje řada percepčních 
stereotypů. Snaha se odlišit od světa dospělých není nová a představuje zejména vnější 
manifestaci odlišnosti; tendenci se oblékat, tendenci mluvit jinak, chovat se odlišně, než 
stanovují normy. 

Řeč teenagera je poznamenána velkým rozvojem aktivní slovní zásoby, ale i změ-
nami funkčními v oblasti mluvidel. Vlastní slovník narůstá dnes vlivem zájmových čin-
ností a velkého množství podnětů z komerčního světa. V zájmových sférách oslovuje 
dospívajícího terminologie určitého oboru techniky, sportu, her, hudby. Nové pojmy 
dospívající přijímá do své běžně používané obecné češtiny, modifi kuje je a ozvláštňuje 
svůj verbální projev. S rozvojem výuky cizích jazyků a s velkým útokem zahraničních 
fi rem na náš trh, s propagací zahraničních výrobků se prosazují do hovorové mluvy 
nejen teenagerů, ale i dospělých, řada počeštěných anglických i německých výrazů. 
Pro dospívající je to možnost k ozvláštnění, kterou ochotně a rychle přejímají, zvláště 
když zjistí, že většina rodičů a prarodičů jejich mluvě nerozumí. Vlastní verbální projev 
obohacují nejen o neobvyklé kombinace podstatných jmen a přídavnými jmény, ale 
i o zdůraznění v síle a intenzitě projevu.

Škola a vyučující se snaží v rámci kultivace osobnosti o osvojení a používání 
spisovné češtiny, což je v současné době téměř utopie. Na teenagery působí hromadné 
sdělovací prostředky, TV, rozhlasové stanice, ve kterých se spousta lidí velmi vzdaluje 
od norem spisovné češtiny, řada moderátorů a aktérů ve veřejných zprávách má špatnou 
výslovnost či logopedickou vadu. Tento proces, který nyní v rámci výzkumu sledujeme, 
není novým jevem ve vývoji českého jazyka či mezigenerační komunikace, je však o to 
rychlejší, čím rychleji se dnes šíří data po celé zemi.

Spisovný jazyk jako základní útvar národního jazyka je nositelem funkce národ-
ně reprezentační. Uvnitř národního jazyka vede trvalé napětí mezi spisovným jazykem 
a nespisovnými útvary k vytváření zjevné dichotomie. Nespisovnými útvary rozumíme 
tradiční teritoriální dialekt a obecný jazyk.

Dichotomie se týkala nejprve realizačního rozdílu mezi psanou a mluvenou řečí. 
Předěl byl velmi příkrý. Od 13. stol. se začala jasně projevovat dichotomie, a to tehdy, 
když se domácím jazykem realizovala i psaná řeč. Pro dichotomii bylo příznačné rčení 
z antiky Psané slovo přetrvává a lidové rčení „Mluví jak mu zobák narostl“ a paradox 
„Mluví jako kniha“.

V druhé polovině 19. stol. s vývojem kulturních a politických poměrů bylo 
postupně demokratizováno školství a začaly vznikat i systémy mimoškolního vzdělá-
vání dospělých a tak dichotomie spisovnosti – nespisovnosti mění svou funkční náplň, 
slouží k vyjadřování veřejnému proti soukromému, důvěrnému.

Dřívější funkce dichotomie se začíná vytrácet, objevují se nepřechodové oblasti 
mezi psanou a mluvenou řečí: matčiny vzkazy pro rodinu na útržku papíru, politické 
dokumenty, předpovědi počasí, úřední formuláře či mluva mladé generace.
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V dorozumívacích oblastech pomezních z hlediska veřejnosti – intimnosti (roz-
hovorech, reportážích ...) je možné pozorovat preferenci obecného jazyka, profesní mlu-
vy a slangu, což vyplývá z vyjadřování srostlého a pracovním prostředím.

S nespisovností je spjato vyjadřování improvizované, živelné. Týká se každo-
denních běžných záležitostí, probíhá mezi mluvčími sobě rovnými (postavením, věkem, 
pohlavím) nebo sobě rovnými v určité životní situaci.

S důslednou spisovností je spjato tzv. vyjadřování modelové, je-li třeba na adre-
sáta působit esteticky, v odborném či jednacím stylu (zkoušky pomocí testů, vyplňování 
žádostí, hlášení, psaní životopisu, odborné, pracovní či osobní posudky, kódování údajů 
pro výpočetní techniku).

S komplikovanou dorozumívací situací souvisí souhra více komunikač-
ních modelů, které se z části podporují, dílem potírají. Tak model důvěrnosti, citové 
angažovanosti, sounáležitosti přivádí i do veřejných projevů prvky profesní, slangové 
i teritoriálně podmíněné. V projevech publicistického stylu se uplatňuje mnohovrstevná 
modelovost. Odborný styl se přibližuje modelu racionálnosti a neosobnosti. Odborný 
styl popularizační zčásti přijal i záměr cílevědomosti adresátu projevu.3

Naše všední každodenní čeština je především jazyk mluvený, mluvený spon-
tánně bez jakékoli přípravy se všemi znaky a vlastnostmi nepřipraveného vyjadřování. 
Ve spontánním projevu se mluvčí opravuje, mluví s přestávkami, věty nemají pevnou 
stavbu. Většina z nás užívá v běžném vyjadřování obecnou češtinu. Jsou tu rozdíly 
v hláskové podobě o-vo; í/ý-é; ve skladbě (jednodušší větná skladba, krátké věty, časté 
vsuvky). Pro obecnou češtinu jsou typické výrazy expresivní povahy (šine si to, zdrh-
nul). V současné době nevydržíme s hodnocením projevu na škále spisovnost – nespi-
sovnost, důležitějším je kriterium kultivovanosti.4

V běžné řeči se v populaci setkáváme u jednotlivých věkových vrstev, u jednotli-
vých zájmových skupin, u jednotlivých profesních skupin se zvláštními pojmenováními 
nebo slovními spojeními, kterým nezasvěcený člověk neporozumí. „Slang je soubor 
slov a slovních spojení vázaných na určité společenské prostředí. Název slang pochází 
z angličtiny, kde vznikl z koncovky s, pomocí které se tvoří přivlastňovací druhý pád 
a první slabiky slova language – jazyk.“ 5 Slang není zvláštní jazykový útvar jako třeba 
nářečí, nevyznačuje se zvláštnostmi mluvnickými, odlišnostmi hláskovými, tvarovými 
(jen připojování životné koncovky –a ve čtvrtém pádu některých neživotných podstat-
ných jmen mužského rodu – brát šmíra, dát si bacha, puč mi bura. Ve slangu jde o celou 
frazeologii – jezdil pořád někde v tabáku, myslel bys že má prošitej žaket, a najednou ti 
ve spurtu vopálí uši z háku. Slang má i svá přirovnání student slíznul kouli jako Brno. 
Podobný výraz jako anglický výraz slang mají i slova žargon (z francouzštiny) a han-
týrka (z němčiny). V okruhu slangů můžeme rozlišit dva typy: slangy profesionální 
a slangy zájmové. Mezi těmito dvěma typy jsou dosti značné rozdíly v charakteru jed-
notlivých výrazů.

V profesionálním slangu jde o prostředky dorozumění mezi pracovníky při pra-
covním procesu. Slangové výrazy vznikaly již dávno a mají výhodu v tom, že na rozdíl 
od několikaslovných termínů bývají jednoslovné. 
3 Chloupek J. a kol. Stylistika češtiny, str. 21–27, SPN, Praha 1991. ISBN 80-04-23302-3
4 kol.bohemistů ČSAV FF UK. Čeština za školou, Praha: Panorama, 1979. ISBN 11-075-79
5 kol.bohemistů ČSAV FF UK. Čeština za školou, Praha: Panorama, 1979. ISBN 11-075-79
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Zájmové slangy vyjadřují i postoj mluvčího: radost z výkonu, ze setkání, vztah 
k učiteli, k povinnostem, trestům. Zájmové slangy hromadí celé desítky pojmenování 
(synonyma pro známky ve škole); objevují se v nich i pojmenování vzniklá ze zkratek 
(univerbizace). Ve slangu se různě deformují obnovují i slova odvozená; využívá se 
slangových přípon, používají se slova souzvučná místo jasně – jasan, dochází k mecha-
nickému krácení, vypouštějí se celé části slova (retka = cigaretka), druhá část slova. 
Dochází k přenášení významu slov a jejich užívání v běžné funkci na základě podob-
nosti vyvolat tasit. Některá metaforická pojmenování jsou ustálená jiná příležitostná. 
Podobnost může být funkční: šerif je ředitel školy, propustnost výhybek, splávek, kdy 
zabrala ryba, spínač rozsvěcující brzdná světla. V současné době je pramenem slovní 
zásoby slangu přejímání z cizích jazyků z němčiny, angličtiny, ale i jazyků exotických: 
potlach pochází z indiánštiny.

První fáze výzkumu
Aktuální slovník  výzkumného vzorku jsem získala na jaře 2008 u žáků 8.+ 9. tř. 

ZŠ v Brně formou anonymního dotazníku u 160 respondentů (slovník přesahuje rozsa-
hové možnosti článku, proto uvádím několik příkladů).

Př. alieni => důchodci
kyslíkáři => důchodci
Fucklaf => Václav (hip hop slang)
lítačka => průkazka MHD
čučet jako bacil do lékárny => něčemu se divit
webmasturbátor => správce webové sítě
vopruzák => dotěrný člověk
ucholapka => melodie, kterou nemůžete dostat z hlavy
u2 => tobě taky
o5 z5 => opět zpět
olbram => týpek, který se příliš často zubí
vošéfovat => ohlídat si něco
Šalingrad => Brno
fosils => prarodiče
PSko => play station
PSPčko => play station porttable
hůlkoplazi => důchodci

Slovník jsem podrobila formální analýze v jeho písemné podobě, ale nedalo se 
odhlédnout při sběru dat od aktuálního verbálního projevu dospívajících. Odlišný postoj 
k vážení slov je dán nevázaností společenskými normami, konvencemi. Odlišnost se 
projevuje ve zvukové stránce projevu, v tónu hlasu, v kadenci vět. Nápadným jevem je 
nedbalá výslovnost, vypouštění hlásek, polykání celých hláskových skupin, ale i pro-
dlužování délek samohlásek. Typické pro vyjadřování dnešních teenagerů je stírání 
zvukové podoby věty, stírá se rozdíl mezi intonací vypovídající a tázací. Dalším čas-
tým jevem projevu teenagerů je nadsázka. Silný citový projev doprovází určité slovo 
a slouží jak k označení kladné tak záporné skutečnosti (ten válí, ten kalí..). Přídavná 



97

jména mohou označovat také kladné i záporné vlastnosti pojmu, vlastní význam přídav-
ného jména ustupuje do pozadí a vyjadřuje se jen míra v kladném i záporném smyslu 
(fantastický blbec, děsný, hrozivý, šílený). Nadsázka v projevu teenagerů užívání citově 
zabarvených, společensky neúnosných slov tabuizovaných slov a nadávek vyvolává kri-
tický postoj dospělých k dospívajícím. Teenageři však v rámci svého jednobarevného 
vidění reality světa vyjadřují svůj postoj bez zábran.

Slang dospívajících chápou dialektologové jako soubor určitých lexikálních pro-
středků vázaných na určitou věkovou skupinu, je to speciálně obměněný jazyk podmí-
něný věkově, generačně; nejedná se jednoznačně o zájmový či profesionální slang.

Porozumění slovníku
Druhou fází výzkumu bylo porozumění slovníku u různých věkových skupin. 

Dotazníkem získaný slovník teenagerů jsme předložili VŠ populaci v různých věkových 
rozmezích 40, 50, 60, 70 let. Zajímalo nás množství styčných bodů v pochopení textu, 
míra porozumění předloženým výrazům, které jsme vyhodnotili v %. Pro zajímavost 
jsem předložila výrazy i teenagerům.

Věk respondentů Počet slov porozuměných 
z předloženého slovníku (385) % porozumění

čtyřicetiletí 300 – 310 78 – 81 %
padesátiletí 250 – 280 65 – 73 %
šedesátiletí 100 – 120 26 – 31 %
sedmdesátiletí 10 – 25 3 – 7 %
teenageři 380 a více 99 %

Závěr
Na základě studia uvedené literatury a provedeného průzkumu na jaře 2008 jsem 

zjistila velký rozdíl v používání nespisovných výrazů – slangu dospívajících u současných 
teenagerů. Nedá se konstatovat, že jde o jev dříve nepoznaný, pouze můžeme konstatovat, 
že frekvence nespisovných výrazů je výrazně vyšší než u minulých generací. Výrazové 
prostředky jsou méně ovlivněny hantýrkou, více cizojazyčnými výrazy ze světa výpočet-
ní techniky, informačních systémů a současné hudební produkce. Nově vnikající pojmy, 
které nejspíše zčásti opět z verbálního projevu další generace vymizí, jsou zajímavé svým 
vznikem (skladbou, odvozováním, přejímáním, asociacemi, zkracováním).

Cílem výzkumu bylo přiblížit se současné generaci teenagerů, pochopit a osvojit 
si pojmosloví, které generaci dospělých od teenagerů vzdaluje, které narušuje komuni-
kaci mezi učitelem a žákem. Během realizace průzkumu se vynořila řada námětů k dis-
kusi. Dospívající měli a mají svůj verbální styl, který je věkově spojuje a umožňuje jim 
vlastní vnitřní boj o autonomii.
Je tedy nezbytně nutné osvojovat si slovník teenagerů?
Obstojíme v roli pedagogů, když nebudeme vědět o čem se dospívající baví, čemu se 
smějí?
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Máme se jako rodiče zabývat slovníkem svých dětí?
Má smysl vést dospívající děti a žáky ke spisovnému jazyku?

Souhrn
Článek je sondou do komunikace žáků 2. stupně ZŠ v Brně-střed, která se reali-

zovala na jaře roku 2008. Práce se zabývá vývojovými zvláštnostmi -náctiletých, mapuje 
jejich slovní zásobu. Porovnává odlišnosti užívaných výrazů spisovné češtiny od výra-
zů ve slovníku teenagerů; sleduje míru porozumění zjištěných odlišností u kontrolních 
skupin padesátiletých, šedesátiletých, sedmdesátiletých. Snaží se analyzovat tvorbu 
novotvarů, hledá spojení mezi zájmovou sférou a slovníkem -náctiletých. Prozkoumává 
jazykovou tvořivost, plastičnost a pozoruhodnou expresivitu. Porovnává vazbu nových 
výrazů na prostředí školy, ve kterém byl výzkum proveden.

INTERGENERATIONAL COMMUNICATION 
(CONTEMPORARY VOCABULARY OF THE 
TEENAGERS)

Abstract: The article presents a probe carried out in 2008 in the elementary 
schools on pupils from the fi fth class above. The study involves with developmental 
unusualnesses of the teenagers and maps their vocabulary. It compares the differences 
between used standard Czech language phrases and the expressions used by the teen-
agers; it follows the level of understanding of differences found in the control groups of 
50, 60, and 70 years old people. It tries to analyze the creation of neologism; it looks for 
a connection between the area of interest and the vocabulary of the teenagers. It probes 
language creativity, vividness and remarkable expressivity. It compares a relation of 
new expressions on the school environment where the survey was carried out.

Keywords: communication interaction, understanding, self-conception, identi-
fi cation, conformism, vocabulary, expressivity, creativity, teenagers, form dichotomy 
(standard level vs. non-standard level), Functional dichotomy
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VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – NOVÁ PROFESNÍ 
PŘÍPRAVA UČITELŮ

Jitka ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Bohumil VAŠINA, Petr ŠIŠÁK

Abstrakt: Příspěvek představuje nový studijní program vzdělávání učitelů. Struktura 
vzdělání souvisí s požadavky praxe zakotvené v Rámcovém vzdělávacím programu. 

V naší studii jsme se pokusili ověřit jak vnímají studenti učitelství kvalitu svého 
života a jakou hodnotu má zdraví mezi jinými dimenzemi, kterým studenti dávají priority.

Klíčová slova: kvalita života, životní spokojenost, SEIQoL, WHOQOL, Grafi cká 
a numerická škála

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

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

Základní teze nové koncepce vzdělávání jsou deklarovány v Rámcovém vzděláva-
cím programu. Tento materiál vymezuje devět oblastí. Kromě jazykové přípravy a mate-
matiky jsou vzdělávací oblasti tvořeny několika obsahově blízkými obory. Vytváření vět-
ších obsahových celků s praktickým vyústěním do konkrétních vědomostí a dovedností, 
klade také nové požadavky na přípravu pedagogů v průběhu vysokoškolského studia. 
Na některých Pedagogických fakultách se proto otvírají nové studijní obory, například 
Výchova ke zdraví, která má obsáhnout požadavky vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Problém
Tvorba studijního bakalářského oboru Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdě-

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

„Kvalita života je defi nována s ohledem na spokojenost daného člověka 
a dosahováním cílů určujících směřování jeho života. Cíle směrování života jsou hodno-
ceny podle hierarchie hodnot (duchovní hlediska). Tato hierarchie se týká cílů, k nimž je 
životní úsilí daného člověka zaměřeno.“ (J. Křivohlavý, 2001: 40)

Výzkumná otázka, metody šetření a zkoumaný soubor
Ve své studii jsme se pokusili zjistit vztah mezi vnímáním zátěže studia na vysoké ško-

le, sociální integrací studenta do nového, vysokoškolského prostředí, a kvalitou jeho života. 
Kvalitu života studentů jsme ověřovali metodou SEIQoL – Schedule for the 

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

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

Zkoumaný soubor tvořili studenti učitelství z Pedagogické fakulty Ostravské 
univerzity v Ostravě a studenti sociální patologie z Filozofi cko-přírodovědecké fakulty 
Slezské univerzity v Opavě. Základní data obsahuje tabulka č. 1.

Tabulka č. 1: Popis zkoumaného souboru
Fakulta Počet Muži Ženy Věk

PdF OU 108 13 95 19–23

FPF SU 68 20 48 20–26

Výsledky a diskuse
Kvalita života měřená metodou SEIQoL positivně koreluje s faktorem kvality 

života měřené grafi ckou škálou QLG u obou skupin souboru: 1. skupina +0,348, 2. sku-
pina +0,384. Byl zde zjištěn nejtěsnější positivní vztah. Kvalita života studentů hodnoce-
ná pomocí grafi cké škály záporně koreluje u první skupiny s rolí nejistoty: RN –0,3668, 
úzkostností UZ –0,6687, depresí DE –0,7050 a celkovou zátěží studia ZAT -0,7657. 
Hodnota SEIQoL negativně koreluje s vnější konfl iktní rolí KR2 –0,219 a úzkostností 
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UZ –2,217. U druhé skupiny zkoumaného souboru hodnota SEIQoL positivně koreluje 
s podporou od přátel SPC +0,249 a se zátěžovými faktory hardiness výzva-hrozba CA 
+0,243. 

Hiearchie životních cílů podle metody SEIQoL obsahují tabulky č. 2 a 3.

Tabulka č. 2: Preference hodnot studentů učitelství

Hodnota 2. N
108

3. P
pořadí

4. %
ze 108

5. 
ohodnocení 

ze 100%

6. P
pořadí

7. 
Uspokojení 

v %

8. P
pořadí

Zdraví 84 1 77,8 27,25 2 78,63 2

Rodina 77 2 71,3 25,88 4 74,17 3

Vzdělání 68 3 63,0 17,63 5 69,67 5

Partner(ka) 66 4 61,1 26,45 3 73,00 4

Přátelé 58 5 53,7 15,38 7 79,47 1

Zaměstnání 45 6 41,7 14,04 8 53,29 10

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

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

Volnost –
Svoboda 19 9 19,6 10,37 9 56,00 8

Víra v
Boha 12 10 11,1 36,25 1 63,00 6
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Tabulka č. 3: Preference hodnot studentů sociální patologie 

Hodnota 2. N
68

3. P
pořadí

4. %
ze 68

5. 
ohodnocení 

ze 100%

6. P
pořadí

7. 
Uspokojení 

v %

8. P
pořadí

Rodina 58 1 85,3 25,46 4 63,07 8

Přátelství 40 2 58,8 15,87 8 75,07 1

Láska 38 3 55,9 24,48 5 65,72 6

Zaměstnání 37 4 54,4 15,00 9 38,24 12

Zdraví 35 5 51,5 30,40 3 69,37 3

Vzdělání 31 6 45,6 18,37 6 66,29 4

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

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

Koníčky 12 9 17,6 11,17 10 60,42 9

Sport 10 10 14,7 8,50 11 66,00 5

Víra 7 11 10,3 40,00 1 70,71 2

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

U hodnot, které byly preferovány nejméně 5 respondenty, jsme provedli základní 
statistické třídění četností (2. – absolutní četnost, 3. – pořadí podle absolutní četnos-
ti, 4.– relativní četnost, 5. – výpočet důležitosti hodnoty, tj. ohodnocení respondentem 
podílu ze 100 %, 6. – pořadí důležitosti hodnoty, 7. – míra spokojenosti s realizací hod-
noty, tj. míra uspokojení v %, 8. – pořadí podle míry uspokojení).
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Hodnota zdraví je mezi deseti preferováními hodnotami studentů učitelství na 
prvním nebo druhém místě. Většina studentů ji uvádí mezi důležitými životními cíly 
a můžeme ji považovat za nejdůležitější hodnotu. Celkové pořadí hodnot – cílů vyka-
zuje charakteristické známky věku, kdy vzdělání jako aktuální příprava na profesi je 
považováno za důležitější než zaměstnání. Celková skladba hodnot ukazuje na větší 
vazbu k sociálnímu prostředí, rodině a přátelům. Vedle četnosti je zajímavá důležitost – 
váha hodnoty. U respondentů, kteří uvádějí víru v Boha, má tato hodnota vysokou míru 
důležitosti, i když její četnost u obou souborů udává něco málo přes 10 % respondentů.

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

Výsledky ukazují, že mezi oběma skupinami je značná shoda. Prioritními cíli studentů 
jsou zdraví, rodina a partner. Profesionální hodnoty tvoří soulad a vzájemnou provázanost, 
která vytváří příznivé psychosociální klima pro rozvoj zdraví jedince. Tento aspekt našeho šet-
ření se potvrdil i výpočtem korelačního koefi cientu mezi aktuální spokojeností QLC a úrovní 
kvality života měřenou pomocí SEIQoL. U obou skupin hodnota SEIQoL koreluje významně 
s QLG, a to pozitivně (studenti učitelství: 0,348, studenti sociální patologie: 0,384).

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

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

vším kvalitou svého vzdělávacího programu v oblasti Člověk a zdraví. Pro rozvoj těchto 
programů na školách bude důležitá příprava odborníků výchovy ke zdraví. Se vzdělává-
ním pedagogů, kteří budou umět aktivně rozvíjet fyzické, duševní, sociální a duchovní 
zdraví, začala v tomto akademickém roce také Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. 
Akreditovala dva obory ve studijních programech specializace s pedagogice.

V naší studii jsme se pokusili ověřit pomocí metody SEIQoL a grafi cké škály QLG 
kvalitu života u vysokoškolských studentů. Zároveň jsme chtěli pomocí dotazníku studijní 
zátěže najít předpokládané souvislosti mezi rolí nejistoty a konfl iktní rolí jako možného 
zdroje zátěže vysokoškolských studentů a dopady zátěže, které zmíněný dotazník dovo-
luje diagnostikovat. Zdá se, že kvalita života měření SEIQoL nesnižuje subjektivní míru 
zátěže, ale mobilizuje síly k vyrovnání se se zátěží. Svědčí o tom signifi kantní korelace 
z dotazníku hardiness se subfaktorem CA: výzva-hrozba, což lze interpretovat ve smyslu 
vyšší zátěž vyvolává výzvu k jejímu překonání, přičemž nesnižuje kvalitu života. 
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Domníváme se, že metoda SEIQoL zachycuje určitou trvalejší a jádrovou dimen-
zi kvality života. Zdá se, že aktuální proměnlivější část, která zachycuje i povrchnější 
složku uspokojení či neu spokojení aktuálních potřeb, více reprezentuje grafi cká škála. 
Uvědomujeme si, že námi předložená data to naznačují, ale nelze říci, že potvrzují. Tento 
výzkum považujeme za sondu do nastíněné problematiky, které se chceme cíleně věnovat. 
Předložené výsledky považujeme spíše za data hodnotící z tohoto hlediska vysokoškol-
skou populaci příznivě, i když si nedělají větší nárok na generalizaci uvedených zjištění.

EDUCATION FOR HEALTH – NEW PROFESSIONAL 
TRAINING FOR TEACHERS 

Abstract: This article presents a new study programme for teacher education. 
The structure of education is connected with the practical requirements set out by the 
General Educational Programme. Our study attempts to discover how student teachers 
perceive their quality of life, and what value they attach to health in comparison with 
other aspects prioritised by students.

Keywords: quality of life, life satisfaction, SEIGoL, WHOGOL, Graphical and 
numerical scale, teacher education, Education for Health
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KRAJSKÝ KOORDINAČNÍ TÝM
ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

Josef FILOUŠ

Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na stručné zhodnocení aktuální činnosti Kraj-
ského koordinačního týmu škol podporujících zdraví.

Budou poskytnuty informace zejména o rozšíření týmu o střední školy a o pod-
půrných aktivitách odboru školství Jihomoravského kraje.

Druhá část příspěvku bude zaměřena na informace o projektu „Kritéria a indi-
kátory evaluace podmínek na školách v síti škol podporujících zdraví“. Projekt proběh-
ne ve druhé polovině roku 2008 díky grantu Jihomoravského kraje.

Klíčová slova: škola podporující zdraví, strategie škol podporujících zdraví, 
projekt, evaluace, individualizovaný studijní plán, certifi kát

V březnu roku 2006 přednesla PhDr. Miluše Havlínová ve Státním zdravotním 
ústavu záměry Projektu škol podporujících zdraví (dále ŠPZ), jejichž součástí byl úkol 
přenést působnosti projektu na krajské struktury.

Na prvním zasedání zástupců Krajské sítě ŠPZ Jihomoravského kraje dne 
19.4.2006 byli účastníci seznámeni s postupem přijímání škol do sítě ŠPZ, který spočívá 
ve splnění následujících podmínek:

• vypracování projektu podpory zdraví na škole
• návštěva poradce na škole
• „kulatý stůl“, se společným pohovorem nově přijímaných škol do sítě společně 

s poradci
• vystavení certifi kátu s platností na 4 roky
• evaluace projektu na škole po uplynutí této doby

Účastníci prvního zasedání schválili nástin programu krajské sítě v podobě hlav-
ních úkolů, včetně návrhů prostředků a konkrétních úkolů:

• Vnášet fi lozofi i podpory zdraví do strategických dokumentů kraje
• Vyčkat na přesné vymezení kompetencí v oblasti přijímání škol do sítě ŠPZ
• Využívat podporu ČŠI, která se podílela na tvorbě ŠPZ 
• Zapojit do programu zástupce Magistrátu města Brna, odboru školství JMK, 

ČŠI
• Zapojit do programu zástupce středních škol a Pedagogické fakulty MU
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V současné době pracuje na úrovni kraje Krajský koordinační tým (KKT) ve 
složení, které odpovídá původním i budoucím záměrům. Členové KKT zastupují jed-
notlivé typy vzdělávacích oblastí, státní správy, samosprávy a kontrolních orgánů. 
Zastoupení v něm mají zástupci mateřských, základních a středních škol, MU Brno, 
Státního zdravotního ústavu, Krajské hygienické stanice, České školní inspekce, Kraj-
ského úřadu JMK.

Síť škol podporujících zdraví v Jihomoravském sestává v současné době 
z 25 mateřských škol, 9 základních škol a jedné střední školy.

Krajský koordinační tým nyní aktuálně řeší provázanost projektu škol podporu-
jících zdraví se školními vzdělávací programy. Podstatou projektu je „Vytváření podmí-
nek, které zvyšují efektivitu vzdělávání, usnadňují proces učení a poskytují společen-
ské zkušenosti pro odpovědné chování ve vztahu k sobě i druhým.“

Tento požadavek velmi přesně koresponduje s obsahem rámcových vzdělávacích 
programů předškolního, základního i středního vzdělávání. Jediná střední škola v síti 
škol podporujících zdraví v Jihomoravském kraji – Gymnázium Slovanské náměstí 
v Brně – má ve svých školních vzdělávacích programech defi novány základní strategie, 
které přímo korespondují s programem škol podporujících zdraví, konkrétně se jeho 
třemi pilíři – pohoda prostředí, zdravé učení, otevřené partnerství. 

Ukázky některých základních strategií v ŠVP:
• Nabídka volitelných předmětů
• Variabilita studia
• Vysoká úroveň výuky a využití jazyků, návaznost na dosaženou úroveň v před-

chozím vzdělání
• Příprava českých žáků k mezinárodním jazykovým zkouškám
• Možnost účasti v zahraničních projektech
• Liberální přístup k žákům i učitelům
• Otevřenost ve vztahu k žákům 
• Existence a práce Studentského senátu
• Neformální klima školy
• Kosmopolitní a multikulturní atmosféra – zahraniční žáci 
• Nabídka kurzů (viz systém kurzů popsaný v kapitole Učební plán)
• Vnitřní členění výuky do skupin podle náročnosti
• Týmová práce
• Projektová výuka využívající kurzy a soustředění ve všech ročnících studijního 

programu
• Účast na dlouhodobých i mezinárodních projektech
• Možnost ovlivňovat chod školy a vzdělávací nabídku prostřednictvím Student-

ského senátu
• Aktivizační metody
• Možnost práce se zahraničními žáky i učiteli
• Individuální přístup, který umožňuje hladké začlenění do našeho školského 
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V návaznosti na činnost KKT vypracovalo Gymnázium Slovanské náměstí pro-
jekt v rámci programu MŠMT na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologic-
kých jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT. 

Cíle projektu jsou:
• Vytvoření indikátorů pro hodnocení tří základních pilířů programu podpory 

zdraví na škole
• Kontrola plnění kritérií a indikátorů na ŠPZ v JMK
• Implementace kritérií a indikátorů pro autoevaluaci škol
• Vytvoření motivačního nástroje pro rozšíření sítě ŠPZ v JMK s důrazem na školy 

Vytvoření základních kritérií pro hodnocení základních a středních škol jihomo-
ravské sítě ŠPZ zřizované krajem

Klíčovým úkolem projektu bude vytvoření indikátorů pro autoevaluaci škol pod-
porujících zdraví. Na závěr je předložena ukázka možného obsahu indikátorů z pilíře 
Zdravé učení – možnost výběru a přiměřenost:

• Žáci mají dostatek možností volby povinně volitelných a nepovinných předmě-
tů

• Žákům je umožněno v případě potřeby studovat podle individualizovaných stu-
dijních plánů

• Učitelé ve výuce dostatečně resppektují individuální potřeby žáků
• Učitelé mají dostatečnou možnost volit svoje vyučovací metody a přístupy
• Vzdělávací obsah ve školním vzdělávacím programu je přiměřený a vyvážený
• Učitelé mají dostatek možností ke svému dalšímu vzdělávání

THE REGIONAL CO-ORDINATING TEAM
OF THE SCHOOLS SUPPORTING THE HEALTH

Abstract: The article gives a concise assessment of the current activity of the 
Regional Co-ordination Team for Health Promoting Schools.

Information will be provided principally about expansion of the team to take 
in secondary schools and the support activities of the Department of Education of the 
South Moravian Region.

The second part of the article is to focus on information about the project “Cri-
teria and Indicators for the Evaluation of Conditions at Schools within the Health Pro-
moting Schools Network”. The project is to be implemented in the second half of 2008 
with the aid of a grant from the South Moravian Region.

Keywords: Health Promoting School, strategies of Health Promoting Schools, 
project, evaluation, individualised study plan, certifi cate
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Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví

SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK
JAKO JEDNA Z CEST

K SOCIÁLNÍMU ZDRAVÍ

Božena JIŘINCOVÁ, Vladimíra LOVASOVÁ, Michal SVOBODA

Abstrakt: Příspěvek věnuje pozornost problematice sociálního zdraví a sociál-
ně zdravé osobnosti. Jedním z významných činitelů rozvoje osobnosti jedince je škola, 
která musí v rámci edukačního procesu rozvíjet i sociální kompetence žáka. To souvisí
i s tvorbou pozitivního sociálního klimatu ve školní třídě i celé škole. 

Efektivita celého procesu je podmíněna vhodným propojením teorie a praxe. 
Zejména sociálně psychologický výcvik umožňuje prostřednictvím rozmanitých technik 
rozvíjet dobré interpersonální vztahy ve skupině a přispívá významnou měrou k rozvoji 
osobnostních a sociálních kompetencí jedince.

Klíčová slova: sociální zdraví; sociálně psychologický výcvik; sociálně osob-
nostní rozvoj; refl exe; evaluace výchova ke zdraví

Integrální součástí vzdělávací politiky a vzdělávacích programů na začátku tře-
tího tisíciletí je v souladu s programem Světové zdravotnické organizace Zdraví 21 
výchova zdravé osobnosti. V této souvislosti je často zmiňován také pojem sociální 
zdraví. Jako sociálně zdravou osobnost si můžeme představit jedince, který má rozvi-
nuté přiměřené sebepojetí a je schopen přiměřeného sebehodnocení, dokáže akceptovat 
sám sebe takového, jakým je, je schopen mít sám sebe rád, dále rozvíjí své osobnostní 
a sociální kompetence, zejména dovednosti efektivní komunikace a kooperace, pozitiv-
ně a bez stresu prožívá různé sociální situace včetně náročných životních situací. V nich 
se orientuje a dovede akceptovat následky a souvislosti těchto vztahů k ostatním lidem 
ve svém sociálním okolí. Je schopen vytvořit si kvalitní individuální sociální síť. So-
ciální zdraví podmiňují zejména naučené osobnostní charakteristiky. 

V průběhu života je člověk členem mnoha sociálních skupin, je jimi ovlivňován 
a zároveň svou přítomností ovlivňuje jejich dynamiku. Příprava na efektivní zařazení do 
rozmanitých sociálních skupin by měla být samozřejmou součástí výchovně-vzděláva-
cího procesu. Důležité místo v něm zaujímá rozvoj osobnosti, který zahrnuje kultivaci 
a podporu seberealizace každého jedince a co největší rozvinutí a uplatnění jeho poten-
ciálu. Naučit žáka vědomí vlastní důstojnosti a jedinečných hodnot vlastní osobnosti, 
respektu k právům a svobodám ostatních, schopnosti uplatňovat svá práva a současně 
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plnit své povinnosti svobodného občana demokratické společnosti však nemůže tradiční 
škola, v níž dominuje v naprosté většině důraz na osvojování vědomostí, které je často 
vlastním cílem vzdělávání.

Rozvoj osobnosti žáka předpokládá proměnu školy zejména z hlediska klimatu
a prostředí, se zvýšeným důrazem na výchovnou funkci a rozvíjení sociálních vztahů, 
na interpersonální vztahy založené na partnerství a vzájemném respektu, na znalostech 
a dovednostech v oblasti komunikace. Současný vývoj společnosti a zejména svět práce, 
do kterého dnešní žáci jednou vstoupí, podtrhují nutnost rozvoje sociální kompetence 
každého jedince. V. Smékal (in Švec, 1998) defi nuje sociální kompetenci jako „obrat-
nost a efektivitu v jednání s lidmi v sociálním styku, založenou na respektu k lidské 
důstojnosti a na vyspělé kultuře vlastní osobnosti“. Obratností rozumí dovednosti soci-
álně komunikovat, tj. např. navázat kontakt, udržet konverzaci, jednat kooperativně atd. 
Efektivitou chápe dosahování cílů, záměrů jedince nebo skupiny v sociální interakci. 
Zahrnuje dovednosti identifi kovat problém v sociální situaci, zvolit a realizovat strategii 
jeho řešení, získat partnera ke spolupráci, předejít konfl iktním situacím apod. Za jádro 
sociální kompetence považuje seberefl exi, tj. potřebu a dovednosti vyhodnocovat účin-
ky svého jednání na druhé lidi. 

Obdobně H. Belz a M. Siegrist (Belz, Siegrist, 2001) sociální kompetencí rozu-
mí komunikativnost, kooperativnost, schopnost čelit konfl iktním situacím a schopnost 
týmové práce. Zdůrazňují, že kompetence sestávají z různých schopností a z jejich 
vzájemného ovlivňování. Získávají se refl exivně. Právě refl exe jako známka procesu 
kritického uvažování je rozhodujícím momentem při získávání klíčových kompetencí. 
Refl exe se může plně uskutečňovat pouze při společné činnosti s dalšími lidmi. Proto je 
učení ve skupinách také základním předpokladem pro osvojení klíčových kompetencí.

Sociální kompetenci člověka tvoří jednotlivé sociální dovednosti. Jednou 
z důležitých dílčích dovedností je dovednost efektivní komunikace, jejímž prostřednic-
tvím vstupujeme do vzájemných sociálních interakcí. Rozvinutá komunikativní kom-
petence umožňuje verbálně a neverbálně komunikovat, slovně i mimoslovně předávat 
určité informace, ale také sdělovat svoje emoce, potřeby, očekávání, přání, být empa-
tický, chovat se prosociálně, argumentovat, uplatňovat asertivitu. Asertivita souvisí se 
sebepojetím jedince a umožňuje mu v sociální situaci vyjadřovat a prosazovat otevře-
ně, jasně, přesvědčivě a přiměřeně vlastní pocity, názory, potřeby a požadavky, ale při-
tom respektovat práva ostatních lidí. Asertivně jednající člověk dovede seberefl ektovat 
svoje verbální i neverbální chování, přijímat konstruktivní kritiku od jiných subjektů
a pozitivně uvažovat o svých nedostatcích. Asertivita se úspěšně rozvíjí na základě zdra-
vého sebevědomí. Jejím praktickým využíváním může člověk efektivně minimalizovat 
stres z mezilidských vztahů, což vede k posílení duševního, sociálního, ale i fyzického 
zdraví jedince.

Další důležitou sociální dovedností je dovednost kooperovat, což je předpokla-
dem pro zdárný průběh řešení úkolů v interakci s druhými lidmi. H. Kasíková (Kasí-
ková, 2001) připomíná, že kooperativní uspořádání interakce ve skupině je založeno na 
principu spolupráce při dosahování cílů. Výsledky jedince jsou podporovány činností 
celé skupiny a celá skupina má prospěch z činnosti jednotlivce. Základními pojmy koo-
perativního uspořádání jsou sdílení, spolupráce a podpora. Zejména společný prožitek 
radosti při dosažení cíle má pozitivní dopad na zdraví jedince. 
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Další významnou skupinou dovedností a postojů, které mohou zkvalitnit sociální 
interakce mezi lidmi, jsou dovednosti prosociální. Podle J. Křivohlavého (Křivohlavý, 
2000) tvoří jádro prosociálního chování „jednání člověka směřující k pomoci druhé-
mu člověku v situaci jeho potřeby, nouze, popř. bezmoci“. Jde vlastně o komplex více 
sociálních dovedností a schopností, morálních postojů i dalších vlastností osobnosti. 
K těmto dovednostem patří např. dovednosti empatické, dovednost chovat se autenticky, 
dovednost spolupracovat s druhým subjektem, dovednost rozpoznat a analyzovat so-
ciální situaci, v níž druhý člověk potřebuje pomoci. 

K sociálním dovednostem patří i empatie, schopnost, která umožňuje subjektu, 
aby se v bezprostřední komunikaci s druhým subjektem dovedl vžít (vcítit) do jeho 
duševního stavu. Toto vcítění umožňuje přesáhnout a pochopit emoce, motivy i zámě-
ry, které druhý člověk nevyjadřuje slovy přímým způsobem a které vždy nevyplýva-
jí ze sociální situace. Vymětal (Vymětal, 1999) zdůrazňuje, že „empatická schopnost
a dovednost umožňuje s různou mírou přesnosti zachytit aktuální prožívání druhého 
člověka, umožňuje porozumět aktuálnímu subjektivnímu světu tohoto člověka“. 

Uvedené sociální kompetence jsou nejen předpokladem efektivního dosahová-
ní výchovně vzdělávacích cílů, ale samy se v tomto procesu rozvíjejí. Úkolem dnešního 
učitele není pouze předávat poznatky ze svého oboru další generaci, v jeho rukou také 
leží rozvoj potenciálu každého žáka. Protektivním faktorem, usnadňujícím učiteli napl-
nění edukačního záměru, je pozitivní sociální klima školní třídy. Je důležitým faktorem 
sociálního zdraví ve skupině, ve které se rozvíjejí žáci po osobnostní a sociální stránce,
a výrazně přispívá ke kvalitě celého vzdělávacího procesu. Zároveň mohou být optimál-
ně rozvíjeny jednotlivé dílčí složky sociální kompetence žáků. Stabilita skupiny, efektivní 
komunikace mezi členy, idea vzájemné spolupráce, schopnost kooperace, vzájemný respekt 
a úcta jednotlivců vůči sobě ovlivňují výkonnost a tvořivost a jsou důležitými atributy úspě-
chu činnosti celé skupiny. Pokud je sociální klima skupiny pozitivní, působí nejen na cel-
kovou činnost skupiny a na její výkon, ale zároveň i na psychický stav jednotlivých členů. 
Spokojenost se členstvím ve skupině má psychologické a mentálně hygienické aspekty. 

V některých případech však není sociální klima školní třídy příznivé pro edukač-
ní proces a pak je žádoucí, aby učitel uměl ovlivnit sociální klima školní třídy takovým 
způsobem, aby byly vytvořeny optimální předpoklady pro realizaci kurikula. Důležitým 
požadavkem je, aby sami učitelé disponovali příslušnými nejen odbornými, ale i osob-
nostními a sociálními kompetencemi. V tomto momentě se ale často setkáváme s bez-
radností učitelů, kteří postrádají jak teoretické vědomosti, tak praktické dovednosti, jak 
s takovou sociální skupinou pracovat. Naskýtá se otázka: má učitel dostatečné odborné, 
osobnostní a sociální kompetence, aby mohl efektivně pracovat s žádoucími formami, 
metodami a technikami osobnostně sociálního rozvoje? 

Naše úvahy nás tak přivádějí do oblasti pregraduálního a dalšího vzdělávání uči-
telů. S ohledem na dosavadní průběh zejména pregraduální přípravy učitelů spatřujeme 
značné rezervy právě v oblasti jejich osobnostního a sociálního rozvoje. V didaktikách 
aprobačních předmětů se klade důraz především na ty formy a metody práce se žákem, 
které jsou zaměřeny na rozumové vzdělávání. Není divu, že pak v práci učitelů často 
chybí cílené zaměření na rozvoj jedince v souladu s jeho individuálními dispozicemi, 
stimulující jeho vlastní snahu stát se autentickou, vnitřně integrovanou a socializovanou 
osobností. 



112

Jednou z možností, jak systematicky a cíleně zvyšovat osobnostní a sociální kom-
petence člověka, je realizování výcviků zaměřených na rozvoj osobnosti jednotlivců
a rozvoj sociálních skupin (školních tříd, pracovních skupin). Podle S. Hermochové 
(Hermochová, 1982) jsou sociálně psychologické výcviky systematicky plánovaný-
mi přístupy k ovlivnění skupiny a jejího chování. Jedná se o takové postupy a tech-
niky, jejichž prostřednictvím se snažíme navodit určité změny na úrovni jednotlivce 
i skupiny. 

Pojetí jednotlivých forem SPV akcentuje osobností a sociální složku rozvoje 
studenta. Ve výcvicích osobnostních a sociálních dovedností se používají metody, 
které jsou založeny na osobní prožitkové zkušenosti. Jejich účinnost je podmíně-
na kvalitou  procesů sociálního učení. Prostřednictvím těchto metod lze dosáhnout 
zdokonalení sociálních dovedností, které se týkají jak vztahu k sobě samému (např. 
sebepoznání a seberefl exe, rozpoznání a přiměřené pojmenování emocí, autentici-
ta), tak mezilidských vztahů (empatie, akceptace druhých, otevřené vyjadřování za 
sebe sama, naslouchání, pochopení stanoviska druhého člověka, tolerování odliš-
ných pohledů, poznávání druhých, mezilidská komunikace, zvládání konfl iktů atd.). 
Výcvikové metody jsou založeny na simulovaných nebo reálných sociálních situ-
acích, staví na situaci „zde a nyní“ (tj. ve skupině) a na jejím prožitku, využívají 
seberefl exe účastníků a poskytují jim konstruktivní zpětnou vazbu o jejich sociálním 
chování, vedou k vytváření a rozvíjení sociálních dovedností a zkušeností, mohou 
být využity také ke změně stávajících sociálních dovedností, resp. způsobu sociální-
ho chování (způsobu řešení sociálních situací). Simulace reálných sociálních vztahů 
v bezpečném prostředí výcvikové skupiny umožňuje uvolnění zábran a bloků stáva-
jících potenciálů osobnosti, přispívá k jistějšímu odhadu sebe sama i k reálnějšímu 
odhadu druhých lidí. Zároveň dochází ke zlepšování dovednosti regulovat dynamiku 
svých sociálních vztahů.

Sociálně psychologické techniky se realizují v malé sociální skupině. Ta je 
nejen důležitým prostředkem pro rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí u jed-
notlivých studentů, ale při metodicky správném využívání sociálně psychologických 
technik v ní dochází k pozitivnímu vývoji skupinových vztahů. Výhodou sociálně 
psychologických technik je, že jsou založené na spontánní aktivitě studentů, nejsou 
do detailu dotvořeny, ale jsou dopracovány podle konkrétní situace ve smyslu „zde
a nyní“, podle požadavků a potřeb účastníků. 

Při výuce budoucích středoškolských učitelů psychologie jsou na katedře psy-
chologie FPE ZČU využívány různé formy výcviků. V průběhu studia absolvují stu-
denti více než sto vyučovacích hodin výcviků, z nichž každý má své cíle, svoji strukturu
a charakteristické metody a techniky práce. 

Na počátku studia procházejí studenti interakčním výcvikem (IAV). Jde přede-
vším o vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj interakcí ve skupině, jejich navození 
a podporování. Vzájemné interakce probíhají v rámci skupinových činností, například 
v komunikaci, kooperaci, při plnění zadaných úkolů apod. To umožní členům výcviko-
vé skupiny získat na základě vlastních aktivit a prožitků vhled do problematiky sociální 
percepce a sociálního chování. Cíle výcviku jsou naplňovány různými metodami zamě-
řenými na uvolnění účastníků, na nácvik efektivní a skupinové komunikace, na pro-
hloubení seberefl exe a poznávání druhých, na nácvik nových forem sociální interakce
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a dovedností, na nácvik a analýzu kooperativních forem chování. Do programu IAV 
jsou pravidelně zařazovány seberozvojové techniky, které zahrnují sebepoznání, 
seberegulaci, psychohygienu a kreativitu jedince. 

Charakter interpersonálních vztahů je podmíněn vzájemnou percepcí účastní-
ků. Ti se zpočátku mezi sebou příliš neznají, mají k sobě poměrně daleko. Z tohoto 
důvodu se využívají takové aktivity, při kterých se studenti mezi sebou blíže sezna-
mují, dochází k odstraňování pomyslných bariér a k intenzivním společným prožit-
kům. Jejich prostřednictvím se ve skupině zvyšuje skupinová koheze, která je založe-
na na vzájemném respektu a porozumění. 

Nejsilnější dojem ve studentech zanechávají techniky kooperačního charakte-
ru. Studenti vnímají ostatní členy týmu, jehož jsou součástí. Každý z nich má určitou 
roli a jejím prostřednictvím přispívá k plnění společného úkolu. Účastníci se svými 
individuálními dovednostmi i schopnostmi vzájemně doplňují. Při kooperativních 
technikách panuje uvolněná atmosféra, otevřená komunikace a participace. Studenti 
si uvědomují, že týmové rozhodování je sice mnohdy riskantnější, ale efektivnější 
než rozhodování jednotlivce. Pro některé studenty bylo také silným zážitkem vědo-
mí, že je v náročné situaci spolužáci nenechají v nesnázích, že jim pomohou. Jednalo 
se o určitý pocit důvěry a jistoty, který nikdy předtím k sobě navzájem necítili. Tento 
pozitivní jev se nejvíce projevil v psychicky i fyzicky obtížnějších technikách v rám-
ci outdoorové aktivity. 

V průběhu výcviku si studenti začínají uvědomovat určité posuny ve sku-
pinové dynamice. Vytváří si přátelskou atmosféru, ve které se jim dobře pracuje. 
Účastníci se lépe orientují ve vzájemných vztazích, snáze mezi sebou komunikují
a spolupráce při plnění úkolů začíná být zcela přirozená. Většina účastníků v písem-
ných refl exích uvádí, že si v průběhu výcviku uvědomili, že všichni jsou si podobní, 
že z každé normální skupiny se může vytvořit tým a že lze potlačit případnou riva-
litu. Studenti také zmiňovali, že u nich došlo k uvědomění vlastních chyb v sociální 
percepci ve vztahu k ostatním, uvědomili si vlastní hodnoty i jedinečnost druhých 
lidí.

Dobrý výcvik má vždy i svou diagnostickou a preterapeutickou dimenzi. Každá 
fáze výcviku je spojena se složitými prožitky. Jde o proces nejen racionální, každý jedi-
nec se také musí průběžně vypořádávat s řadou emocionálních problémů a stresů. Pro 
účastníky výcviku je někdy obtížné správně interpretovat všechny své vnitřní prožitky 
a hovořit o nich s druhými lidmi. Mnozí studenti uvedli, že je účast na výcviku donutila 
zamýšlet se nad řadou věcí, o kterých je předtím ani nenapadlo uvažovat. Uvědomili si, 
že se jinak dívají i na spolužáky, se kterými sice sedí v jedné lavici, ale o kterých jako
o lidech vlastně vědí velice málo. Uvědomili si, co doopravdy znamená respektování 
druhého člověka, jeho odlišných názorů. Poznali, že rozdíly mezi lidmi a rozmanité 
vidění světa vůbec nemusí být překážkou spolupráce. Uvědomili si, že mají s druhý-
mi daleko více společných problémů, obav i radostí, než si mysleli. Důraz kladli i na 
to, že se vše odbývalo formou zdánlivě jednoduchých her a cvičení, v nichž se ale 
naučili mnohým závažným věcem, které do hloubky oslovily jejich osobnost. 

Kvalita mezilidských vztahů souvisí bezprostředně s efektivní komunikací. 
Proto je v učebním plánu zařazen výcvik komunikativních dovedností (KODO). Je rea-
lizován formou čtyřdenního bloku. V rámci výcviku je kombinována nezbytná teorie
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s různými hrami a technikami, v nichž je zakomponována verbální i neverbální 
komunikace včetně transakční analýzy, asertivity a základů neurolingvistického pro-
gramování. Často je volena práce ve skupinách (komunikace v kooperaci, hraní rolí 
apod.). Velkým přínosem takto pojatého kurzu je, že si studenti opakují a upevňují 
poznatky získané teoretickým studiem. Rozšíření a prohloubení náhledu na možnosti 
a úskalí komunikace posiluje nejen komunikativní dovednosti studentů, ale přisívá
k posílení sebedůvěry a sebevědomí, k hlubšímu poznání druhých a ke zmírnění 
stresu z mezilidských vztahů. Výsledkem výcvikových programů komunikativních 
dovedností je větší dovednost jednotlivců orientovat se v mezilidských vztazích
a být v nich efektivnější. To nesporně přispívá k lepšímu životnímu pocitu a k mini-
malizaci stresu.

Jednou z aktuálních otázek vztahujících se k aplikaci sociálně psychologic-
kých technik ve výuce psychologických disciplín je zjišťování jejich efektivity. Na 
základě analýzy závěrečných refl exí, rozhovorů a pozorování se lektorům potvrdil 
předpoklad, že v průběhu kurzu skutečně dochází k pozitivní změně ve vztazích mezi 
účastníky a že se odehrávají i změny na úrovni jednotlivce ve skupině. Výsledkem 
výcvikových programů je větší dovednost jednotlivců orientovat se v mezilidských 
vztazích a být v nich efektivnější.

Pro ilustraci uvádíme dílčí závěry dotazníkového šetření, které bylo realizo-
váno v rámci závěrečného hodnocení kurzů. Zpracováno bylo celkem 245 vyplně-
ných dotazníků, jejichž otázky zjišťovaly přínos sociálně psychologických technik 
pro sebepoznání účastníka, pro rozvoj sociálních dovedností účastníka a pro rozvoj 
interpersonálních vztahů.

Sociálně-psychologické techniky pomáhají účastníkům kurzů:
Velmi 

výrazně Výrazně Částečně Spíše ne Vůbec ne

poznat lépe své osobnostní 
vlastnosti 10 % 3 % 57 % 30 % 0 %

poznat lépe své reakce 
v nečekaných situacích 3 % 37 % 40 % 17 % 3 %

uvědomovat si svou vlastní 
hodnotu a jedinečnost 7 % 10 % 56 % 27 % 0 %

lépe se vypořádat 
s negativními emocemi 7 % 43 % 37 % 10 % 3 %

Sociálněpsychologické techniky učí účastníky kurzů: 
Velmi

výrazně Výrazně Částečně Spíše ne Vůbec ne

uvědomovat si
hodnotu druhých 7 % 46 % 30 % 17 % 0 %

lépe interpretovat chování
druhých lidí 3 % 7 % 43 % 47 % 0 %

řešit mezilidské vztahy 3 % 34 % 33 % 23 % 7 %
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Sociálně-psychologické techniky přispívají k pozitivním změnám 
v interpersonálních vztazích ve studijní skupině:

Velmi
výrazně Výrazně Částečně Spíše ne Vůbec ne

k větší kooperaci
ve skupině 7 % 53 % 30 % 10 % 0 %

k lepší komunikaci
ve skupině 10 % 70 % 20 % 0 % 0 %

k větší soudržnosti
skupiny 17 % 23 % 60 % 0 % 0 %

Z podrobnější analýzy je patrné, že větší přínos mají sociálně psychologické 
techniky pro  rozvoj sociálních dovedností účastníků a pro pozitivní změny v interper-
sonálních vztazích ve studijní skupině. Změny na úrovni osobnosti jednotlivců nejsou 
tak výrazné zejména proto, že krátkodobá aplikace sociálně psychologických technik 
neumožňuje navodit hlubší změny ve struktuře a v dynamice osobnosti. Přesto účastníci 
potvrzují, že k určitým pozitivním změnám u nich došlo. Na základě výsledků z eva-
luačního šetření i na základě empirických zkušeností lektorů můžeme konstatovat, že 
sociálně psychologické techniky rozvíjejí člověka v dimenzích osobnostních a sociál-
ních dovedností, posilují jeho sociální kompetence a zároveň přispívají k pozitivním 
změnám v interpersonálních vztazích v sociální skupině. To odpovídá požadavkům 
na posilování sociálního zdraví jednotlivce i sociální skupiny, které jsou zakotveny 
v národních i mezinárodních dokumentech. 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL TRAINING
AS ONE OF WAYS TO SOCIAL HEALTH

Abstract: The entry pays to problems of social health and socially healthy per-
sonality. One of important factors of personality development is the school, which has 
to bloom also social skills of the pupil according to the educating process. This is con-
nected with positive social climate in the class and school, too. 

The effectivity of the process is conditional on good connection between theory 
and praxis. Especially social-psychological trainings enable to develope good interper-
sonal relations in the group and help to develope social skills of the persona.

Keywords: social health, socio-psychological training, socio-personal develop-
ment, refl exion, evaluation 
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Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví

INTERAKČNÍ CVIČENÍ V PŘÍPRAVĚ 
UČITELE NA UTVÁŘENÍ ZDRAVÝCH 

VZTAHŮ MEZI DĚTMI
Vliv situace na posuzování sociálních rysů v podmínkách cvičení

Jaroslav ŘEZÁČ

Abstrakt: Příspěvek shrnuje aktuální zkušenosti s interakčními cvičeními, která 
proběhla v rámci psychologické přípravy učitelů 1.stupně ZŠ podle nově koncipovaného 
pojetí se zaměřením na utváření zdravých interakcí. Práce navazuje na šetření prezen-
tovaná na předcházejících konferencích výzkumného záměru „Škola a zdraví pro 21. 
století“. Referuje o povaze modelových interakcí a skupinové zpětné vazbě jako podstat-
ných faktorech interakčního učení v kontextu řešení modelových problémových situací, 
skupinové diskuse a experimentace se vzorci vlastního chování.

 
Klíčová slova: interakční cvičení, zdravé vztahy, modelové interakce, skupinová 

zpětná vazba, sebeposuzování, percepční paradigma.

Úvod
Výstupem našeho výzkumného projektu má být teoreticky podložená a výzkum-

ně ověřená modifi kace projektu tzv. interakčních cvičení, která od počátku osmdesátých 
let koncipujeme jako součást psychologické přípravy budoucího pedagoga.

Postupem času jsme ověřovali různé varianty IC ve skupinách studentů učitel-
ství, sociální pedagogiky, ve skupinách manažerů apod.1

Techniky, jejichž cílem je zdokonalení sociální kompetence, kultivace sociálních 
rysů nebo zvyšování úrovně sociálních dovedností, vycházejí v podstatě z jednoduché 
teze, kterou u nás zdůrazňoval především profesor J. Čáp, a sice že vlastnosti osobnosti 
se rozvíjejí (formují) v činnostech, a to takových, jejichž úspěšnost je danými vlastnostmi 

1 ŘEZÁČ, J. K problému rozvíjení seberefl ektivní kompetence v rámci interakčních cvičení. Pedagogická 
orientace 1997, 4, s. 12–18. ISSN 1211-4669.
 ŘEZÁČ, J. Možnosti intervence do procesu utváření profesních dovedností učitele z hlediska psychologické-
ho. In ŠVEC, V. a kol. Cesty k učitelské profesi: Utváření a rozvíjení pedagogických dovednosti. Brno: Paido, 
2002, s. 103–119. ISBN 80-7315-035-2.
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podmíněna. Současně ve svém zákonu o formování osobnosti ve společné činnosti zdů-
raznil vlivy emočního klimatu a upozornil, že i jinak žádoucí aktivity a činnosti, odehrá-
vají-li se v záporném emočním klimatu, příznivý vývoj osobnosti ztěžují až narušují.2 

Pojetí výcvikových technik se obvykle odvíjí od paradigmatu určité psycholo-
gické školy či individuálního pojetí autora a podle toho, do které socioprofesní oblasti 
intervenují či které techniky výcviku preferují. 

Naše pojetí je v inspirováno především humanistickou psychologií s důrazem na 
behaviorální složku cvičení a situační kontext. 

Vycházíme z několika základních inspiračních zdrojů:
Vedle klasiků humanistické psychologie je to výcvik určený učitelům od 

T. Gordona (T.E.T. – Teacher Effectiveness Training),3 zvláště jeho pojetí interakce 
a komunikace se žákem. Tzv. „POT“ (Problem-orientiers Training) autorů W. Pallasche 
a H. Reimerse4 akcentuje situační povahu modelových interakcí. Z hlediska přípravy na 
učitelskou profesi je inspirativní tzv. „PGT“ G. Kase. Jedná se o cílené využití psychod-
ramatu v práci s budoucími učiteli (Psychodramatisch-Gruppendynamisches Lehrertrai
ning) rovněž s propracovaným systémem zpětnovazební (sebe)korekce. Pro strukturaci 
pohledu na vzájemné meziosobní vazby je inspirující rovněž pojetí ukrajinské autorky 
T. S. Jacenko, která dlouhodobě rozpracovává variantu tréninkových interakcí určených 
učitelům tzv. ASPO (aktivnoje socialno-psichologičeskoje obučenije).5 

Cvičení vytvářejí facilitující prostředí pro efektivní interakční (event. „psycho-
sociální“) učení (srov. např. Hermochová, 1988: 7). 

Základní podmínky efektivity interakčního učení:

podpůrné klima skupinových interakcí (facilitace a sociální opora). 
vysoká intimita skupinových interakcí 
vysoká intenzita a hloubka prožitků. 
přiměřená zpětná vazba 
otevřenost 
součinnost založená na spolupráci 
akceptace 

Skupinové interakce a intervence facilitátora vytvářejí podmínky pro tvořivou 
individuální akci účastníka IC, kterému se při respektování jeho autonomie a autenticity 
dostává skupinové zpětné vazby. Zpětná vazba usnadňuje hledání (objevování) individu-
álního způsobu řešení MPS na základě konfrontace s obdobným úsilím ostatních členů 
řešitelské skupiny. V interakci je člověk zainteresován všemi složkami duševní aktivity 
2 Srov. především: ČÁP, J. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha, ISV 1996. IBSN 80-85866-15-3.; 
ČÁP, J.; BOSCHEK, P. Metodický postup při zkoumání kombinací a interakcí činitelů působících v onto-
genezi (podle výzkumů činností dětí v závislosti na způsobu výchovy v rodině a na vzdělání rodičů). Čs. 
psychologie 1987, roč. , č. 4, s. 273–289.
3 Gordon, Th. T.E.T.- Teacher Effectiveness Training. The Program Proven to Help Teachers Bring Out the 
Best in Students of All Ages. Three Rivers Press, 2003. ISBN: 978-0-609-80932-7 (0-609-80932-6)
4 Srov. in Költze, H., 1990 .
5 JACENKO, T.S. Aktivnaja socialno-psichologičeskaja podgotovka učitela k obščeniju s učaščimisja. Kijev: 
OSVITA, 1993.
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– poznáváním, prožíváním i konáním. Proto i modelové interakce (interakční etudy, inter-
aktivní modelové situace) jsou projektovány tak, aby účastník IC reálně konal, byl do situ-
ace citově zaangažován a nové poznání vyvozoval důsledně z prožitku modelové akce. 

V sociální situaci dochází „k integraci kognitivního, emocionálního a činnostní-
ho učení“6. Interakční učení chápeme jako zvláštní případ sociálního učení odehrávají-
cího se na principu interiorizace interakcí.

Cvičení jsou orientována na kultivaci percepčních, komunikačních a behavio-
rálních dovedností, avšak důraz klademe též na hodnotový a vědomostní kontext aktivit 
a setkání se sociální situací a její zvládání (1) objevení problému, (2) předefi nování na 
úkol a (3) následné řešení.

Využívá se především interakčních etud, skupinového řešení modelových problé-
mových situací a skupinové diskuse orientované na refl exi skupinového dění. Realizace 
etudy vyžaduje vžít se do defi nované situace, zvolit psychologicky zdůvodněnou stra-
tegii jednání a v podmínkách skupiny ji v kooperaci s ostatními členy skupiny rea-
lizovat. Při skupinovém řešení modelových situací se využívá „přehrávání sekvencí“ 
klíčových okamžiků vývoje situací či přehrávání variant řešení s akcentem na vžívání 
se do protagonistů a situací. Skupinová diskuse je defi nována jako společné „myšlení 
nahlas“ umožňující korekci individuálního náhledu a řešení problému. Skupinová dis-
kuse na závěr sezení slouží refl exi dění ve skupině se zaměřením na analýzu průběhu 
a efektu sezení.

Intraskupinové interakce respektují principy obvyklé pro modelové řešení pro-
blémů v tréninkových sklupinách:

princip „zde a nyní“ 
princip personifi kace výroků
princip akcentování „řeči citů“
princip aktivity
princip atmosféry intimity
princip přísné důvěrnosti

Každý účastník má „právo stop“, tedy nezúčastnit se či bez udání důvodů přeru-
šit jakoukoliv aktivitu v rámci cvičení. Týká se to i zpracovávání průběžných zpětnova-
zebních informací (dotazníků, testů, anket apod.).

Jak jsme již referovali dříve, měníme postupně pojetí „IC“ podle zkušeností 
a potřeb psychologické přípravy studentů. Vzhledem k zapojení do projektu „Škola 
a zdraví pro 21. století“ orientujeme „IC“ výrazněji na problematiku utváření zdravých 
vztahů. Chceme přispět k tomu, aby se budoucí učitel dokázal podílet na kultivaci vzta-
hů mezi žáky v interakčních sítích sociálního prostředí školy. 

Neznamená to však jen proklamativní přeorientování obsahu či užití nových 
označení pro staré postupy. Zatímco dříve jsme kladli větší důraz na interakční jistotu 
a funkční aspekty interakcí, cíle aktuálního pojetí „IC“7 můžeme ve stručnosti formu-
lovat takto:
6 HERMOCHOVÁ, S.Sociálně psychologický výcvik. Příspěvek sociální psychologie k metodice práce s při-
rozenou skupinou. Praha: UK 1988. s. 9.
7 ŘEZÁČ, J. První zkušenosti z interakčních cvičení v rámci profesionálních praktik na PdF MU. Pedagogická 
orientace, 1991, 2, s. 79–82

a)
b)
c)
d)
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rozpoznání vlastních interakčních stereotypů a technik se zaměřením na doved-
nost přijímat a poskytovat zpětnou vazbu;
konfrontace navyklých strategií sociálního chování s jinými (efektivnějšími 
a alternativními) možnostmi interakce a komunikace;
uvědomění si osobnostního přínosu do vztahů v členských skupinách; 
získání základních informací o interakcích a způsobech jejich kultivace a sebe-
rozvoje v kontextu individuální a skupinové hodnotové orientace;
nastartování motivace k utváření zdravých mezilidských vztahů v oblasti profes-
ního i osobního života.

V této studii se chceme zaměřit především na problém zpětné vazby jako feno-
ménu odvíjejícího se ze skupinových interakcí a zároveň faktoru, který povahu dalších 
interakcí do značné míry předznamenává.

Zpětnovazební procesy vystupují v několika úrovních: jako mechanizmus umož-
ňující a regulující intraskupinové interakce a jako mechanizmus navozující a usměrňu-
jící změny na úrovni intrapersonální. 

Vztahy v určité skupině tvoří relativně uzavřený (přesněji: ohraničitelný) celek 
– systém. Tento systém má svoji strukturální a dynamickou stránku. 

V optimálním případě je systémem integrovaným, tedy vnitřně strukturovaným 
(diferencovaným) a zároveň uspořádaným (hierarchizovaným). Hierarchizovány jsou 
jak děje (akty, aktivity, součinnosti), tak i postavení jednotlivých aktérů (konstelace) 
i jejich vzájemné vztahy. 

Jako každý systém tvořený prvky, jež jsou odlišné, rozdílné, či dokonce proti-
kladné ve svých (1) vlastnostech, (2) motivech i (3) cílech, či (4) způsobech jejich 
prosazování; „snaží se“ vyhnout všemu, co může vést k jeho dezintegraci. Zákonitě 
tenduje k určité optimální úrovni „vyladění“ interakcí. Příkladem může být Piagetovské 
ekvilibrium na úrovni psychiky či děje homeostázy na úrovni organizmu.8 To je ovšem 
možné jen fungují-li potřebné zpětnovazební mechanismy.

Každý systém je zároveň produktem vlastní seberegulace a regulace vnější (ať už 
záměrné, či nezáměrné). Jeho dynamika je tedy vyjádřena tendencí k určité harmonii, 
či alespoň „vyhýbání se“ disharmonii. Tato tendence je o to výraznější, o co vnitřně 
rozpornější jsou vztahy mezi prvky či substrukturami celku. 

Obstát v tomto systému či pedagogicky do něj intervenovat (regulovat, řídit, 
modifi kovat) předpokládá v prvé řadě umět se po této sociální krajině dobře rozhlédnout 
a vidět, která „data“ lze využít k orientaci v ní, která bude třeba ještě získat a která data 
o sobě i okolí má jedinec poskytnout ostatním, aby spolu s nimi mohl touto krajinou 
efektivně a relativně bezkonliktně kráčet.

Tradiční pojem prostředí (sociální, materiální, fyzikální, organizační atd.) užíva-
ný v sociální psychologii a sociologii léta k rozkrývání dění v mikro- a makrosociálním 
kontextu už nepostačuje. Objevují se konstrukty, které se vztahují k téže realitě, ale 
akcentují jiné aspekty vzájemnosti jedince a jeho sociálního světa.

Chápání interakcí jako sítě akcentuje sílu vazeb (kontaktů), jejich hustotu, homogeni-
tu a jejich povahu či valenci – např. podpůrné vzájemné vztahy (supportive network) ap.

9 Podrobněji srov. ŘEZÁČ, J. K problému adaptace na sociální prostředí. In. STŘELEC, S. (ed.) Studie s teo-
rie a metodiky výchovy II. Brno: MU, 2005, s .24–36. ISBN 80-210-3687-7
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Pojem sociální situace nahlíží interakce jako děj, jako událost, která se v určitém 
prostředí odehrává, má své aktéry, svůj průběh v čase a je „o něčem“.9 Základními para-
metry situace jsou prostor, čas a obsah. Situační paradigma zdůrazňuje intencionální 
konání aktéra. Už J. Hlavsa a M. Langová považovali v situaci za určující „zasahovací 
činnost subjektu“ pomocí „různorodých instrumentů“ (1982: 238). Chápání interakcí 
jako sociální situace, jako „prostoru, v němž se odehrává život, jsou spoluvytvářeny 
věci, vztah, konkrétní kvality“ jako „děje, vytvářeného všemi, kteří jsou přítomni, včetně 
podmínek a okolností jejich lidské komunikace“10 se zdá být optimálním východiskem 
pro analýzu mezilidských vztahů. 

Neměli bychom ovšem opomíjet ani základní hledisko fi lozofi cké, odlišující 
důsledně podmínky, příčiny, podstatu a jevovou stránku setkání člověka s lidmi a pro-
dukty jejich součinnosti.

Ve stručnosti tedy můžeme říci, že sociální interakce lze chápat jako systém, 
který má následující parametry:

úroveň integrace intraskupinových interakcí;
stupeň hierarchie interakcí, dějů i postavení aktérů;
harmonii (či disharmonii) – tedy „vyváženost“ poměru jednotlivých složek systému;
úroveň regulace (a schopnost seberegulace).

Schopnost seberegulace je závislá na kvalitě zpětnovazebních systémů. A dodejme, 
že tento systém nechápeme pouze jako „interakci interakcí“, jako „dobře propojené sítě 
vztahů“, jež dobře (či nedobře) fungují. Klíčovou součástí tohoto systému jsou hodnoty, 
jež směřování systému k cíli regulují a poměřují způsoby jejich dosahování.

Problém
Metoda hraní interakčních etud jako jedna ze základních technik IC učí jedince:

kooperaci při hledání optimální strategie sociálního chování pro určitou sociální 
situaci;
vztahovat obecné principy řešení určité situace k jeho individuálním dispozicím 
a osobnostním zvláštnostem; 
dolaďovat jeho chování a jednání tak, aby skutečně odpovídalo jeho záměru 
a naplňovalo smysl akce).

Základním předpokladem efektivity učení je přiměřená percepce a interpretace 
situačních vlivů. V modelových interakcích dochází ke konfrontaci individuálních poje-
tí problému. Každý aktér výcvikového dění si ze své předchozí historie nese navyklé 
způsoby vnímání i interpretace osob, jejich vzájemných vztahů a událostí. Má své indi-
viduální percepční paradigma. 

Vymezujeme je jako: (1) Subjektivní (2) relativně ucelený (3) způsob vnímání 
a (4) interpretace sociální skutečnosti (5) spontánně osvojený v průběhu socializace, (6) 
9 To, „o čem“ situace je, určuje především tzv. dominantní hodnota situace. M. Řezníček uvádí, že „dominant-
ní hodnotu představuje hodnota, kolem které se odvíjí děj, tedy hodnota, která tento děj strukturuje, charakte-
rizuje“ a určuje základní vztahy mezi všemi prvky situace (Řezníček, M., 1994: 27).
10 tamtéž
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kultivovaný záměrným učením a sebevýchovou (seberegulací), (7) vázaný na objekty 
a vztahy mezi nimi. Takto chápané percepční paradigma se vztahuje i na percepci sebe 
sama, vztahu k sobě i jiným lidem.11 Na základě dosavadních zkušeností s IC můžeme 
říci, že se projevuje:

bezprostředně:
ve způsobech (stylu) hodnocení sociální skutečnosti;
v precepčních schématech vázaných na osoby, vztahy, situace, „problémy“, události;
v pre-postoji k určité sociální realitě (apetence – averze; vstřícnost – odmítání; 
otevřenost – uzavřenost; ap.); 

zprostředkovaně:
ve způsobech řešení sociálních situací;
v interakčním stylu (přístupu);
v preferenci určitých způsobů sociálního chování.

V modelových interakcích výcviku a při skupinové diskusi jde o to, aby měl 
aktér k dispozici potřebná data z vnější zpětné vazby. Aby těchto zpětnovazebních infor-
mací mohl využít, měl by být schopen je nezkresleně přijímat a správně vyhodnotit 
(interpretovat). 

Účastník cvičení se učí: 

při ZV okamžitě po etudě:
přijmout obsah ZV (zvláště v případě, je-li v konfl iktu s jeho aktuálním náhle-
dem ovlivněným prožitkem situace);
konfrontovat skupinovou ZV s vlastním obrazem aktuálního výkonu a možných 
situačních vlivů intervenujících do výkonu;

při analytické diskusi na závěr sezení:
objevovat důsledky vlastních percepčních stereotypů a interpretačního stylu 
v případném zkreslení subjektivního obrazu výkonu a situace;
zamýšlet se nad kvalitou dat, která ostatním poskytuje on sám;
objevovat vnitřní a vnější faktory, které intervenují do procesu transakce zpět-
novazebních dat.
 
Do aktuální sebeposouzení vstupuje velké množství intervenujících proměnných. 

Z vnitřních je to především dosavadní úroveň sebehodnocení, interakční (sebe)jistoty, 
dovednost kultivovaného (strukturovaného) sebepozorování a sebeposuzování.

Pojem sebeposuzování označuje děj, aktivitu, proces, zatímco sebeposouzení 
spíše jeho výsledek: vnitřní mentální reprezentaci výsledku tohoto děje. V kontextu 
interakčních cvičení je to určitý momentálně načrtnutý obrázek sebe sama, který je 
jakoby vkládán do paměťového alba dalších obrázků z jiných dob a jiných prostředí. 
To album je ovšem někoho, kdo se díky všem těm obrázkům nějak vidí a za něco se 
má (tzv. situační sebepojetí). Dotváří si zároveň představu o sobě, která přesahuje 
11 Blízkými pojmy jsou: percepční schéma; framing; vztahový rámec atp.
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kontinuálně i do budoucnosti – své relativně stabilní a relativně jasné sebepojetí 
(clarity of self-concept). 

Hrají zde roli nejen data obsahová (verbální), ale též doprovodné neverbální 
údaje, které nesou svůj význam a nemusejí být situačně uvědomovány a refl ektovány. 
Mohou se ale zpětně vracet v dokreslování valence zážitků a hodnotících soudů a proje-
vovat se ve změnách tzv. interpersonální senzitivity.12 Do sebeposuzování může rovněž 
intervenovat percepční obrana. Do hry dále vstupují děje nazývané výstižně „naivní 
explanace“ tedy percepčně-atribuční mechanismy. Zvláštního významu nabývají při 
interpretaci efektivity subjektivně významných činností a při vyrovnávání se situacemi 
úspěchu a neúspěchu. Projevují se nejčastěji jako ofenzivní či defenzivní atribuce (viz 
přehledná tabulka).
Ke známým a výzkumně ověřeným skutečnostem patří fakt, že jedinci se stabilním 
a vyšším sebehodnocením mívají tendenci akceptovat při zpětné vazbě spíše pozitivní 
hodnotící soudy a informace (a celkově nepřikládají zpětné vazbě příliš velký význam), 

kdežto jedinci s nižší úrov-
ní sebehodnocení akceptují 
obvykle jak pozitivní, tak 
negativní zpětnou vazbu 
(a ZV zřetelněji doceňu-
jí jako impuls ke korekci). 
Uvedeným mechanismům je 
věnovaná samostatná pozor-
nost při společné analýze 

způsobů poskytování zpětné vazby při interakčních etudách.
Při aplikaci interakčních etud následovala bezprostředně po etudě nejdříve 

skupinová ZV. Každý z účastníků poskytoval zpětnou informaci o tom, co podle jeho 
prožitku komplikovalo, rušilo atp. navázání kontaktu (nešlo tedy o hodnocení výkonu 
v etudě, ale o zpětnou informaci o tom, co se odehrávalo v posuzujícím v průběhu akce). 
Poté – obdobně – jaké libé a stenické prožitky mu navázání kontaktu v modelové situ-
aci přinášelo a co navázání kontaktu facilitovalo. Po konfrontaci prožitku protagonisty 
etudy a skupinové ZV obvykle následovala videozpětná vazba (dále VZV) jako jistá 
„objektivizace“ ZV skupinové. 

Z hlediska preference zpětné vazby účastníky IC však začala VZV v posled-
ních létech zřetelně ustupovat do pozadí. Zhruba před pěti, šesti léty stačilo jen přinést 
videokameru a objevovaly se až averzivní reakce („...každý nás natáčí..., ...všude pořád 
kamera...“). Relativně snadná dostupnost videotechniky a možná někdy i její neuvážené 
využívání v rámci výuky vedlo k tomu, že jsme od VZV téměř upustili a využíváme ji 
už jen na přání účastníků IC (nabízíme ji jako možnost). Hledali jsme tedy další možné 
zpětnovazební postupy, které by napomáhaly kultivovat náhled a interpretaci vlastního 
výkonu v modelových situacích výcviku pokud možno takové povahy, aby i s odstu-
pem času umožňovala konfrontaci náhledů. Začali jsme více využívat posuzovacích 
škál a inventářů sociálních rysů, jejichž souhrnné výsledky dostával každý účastník IC 
v grafi cké podobě, přičemž zůstala zachována anonymita posuzujících. Grafi cký výstup 
poskytoval informaci o tom, jaké vlastnosti mu ostatní členové skupiny přisuzují, jak 
12 Hall , J.A.; Murphy N. A.; Schmid Mast, M., 2006

„ofenzivní atribuce

úspěchem je důsledkem vnitřních 
a stabilních tj. očekávatelných, 

vlivů

neúspěch je důsledkem vnějších, 
náhodných vlivů

„defemzivní atribuce“

úspěch je důsledkem vnějších 
náhodných, nečekaných vlivů

neúspěch je důsledkem vnitřních, 
stálých vlivů
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se shodují či jak se liší v náhledu jeho sociálních rysů i projevů při interaktivní etudě 
atd. Nad těmito daty mohl s odstupem času přemýšlet a využít je jak k případné korekci 
situačního chování ve skupině, tak i náhledu na sebe sama.

Interakční cvičení jsou součástí psychologické přípravy budoucího učitele, což 
mj. znamená, že na rozdíl od sezení s manažery nebo spontánním zájemci o výcvik 
můžeme cíleně využívat znalosti ze základních psychologických disciplín, zvláště pak 
psychologie osobnosti a sociální psychologie. Je mimochodem příznačné, že toto pro-
pojení je třeba „nastartovat“. Studentům vesměs chybí schopnost automaticky využívat 
znalostí z psychologie k interpretaci dění ve skupině a nepromítají je významněji ani 
do seberefl exe. Cvičení se tak neplánovaně stávají též impulsem k propojování znalostí 
s akcí, s konkrétní – byť modelovou – sociální situací.

Vlastní šetření
Studie zpracovává průběžné výsledky z 5 skupin IC (nezahrnuty skupiny, kde 

nebyl standardně dodržen program) od 61 účastníků (nezahrnuti účastníci cvičení 
s neúplnými daty). 

Techniky: vzájemné posuzování „každého každým“; sebeposouzení (inventář 
– škála); následná strukturovaná zpětná vazba; 

Procedura:
Sebeposouzení a odhad vnějšího (skupinového) posouzení („jak mě asi vnímají 
a posuzují jiní lidé...“) (inventář – 9. st. škála; posuzované rysy: vyrovnanost, 
soustředěnost, liberálnost, optimismus, tvořivost, rozhodnost, přitažlivost, přiro-
zenost, důslednost, soc. zralost, intelekt, kondice, sebejistota); 
posuzování druhého jako partnera v IC (inventář – 9. st. škála);
posuzování druhého po jeho výkonu (v interakční etudě), před výkonem vlast-
ním (inventář – 9. st. škála);
následná ZV (verbální) po etudě;
seberefl exe po etudě;
skupinová diskuse hodnotících a sebehodnotících soudů (konfrontace aktuální 
seberefl exe a ZV) (případně optimalizace hodnotících soudů analýzou videozá-
znamu výkonu v etudě i skupinové ZV).

Metoda: Kvantitativní a kvalitativní analýza posuzování a hodnotících soudů při 
individuální a skupinové zpětné vazbě

Výsledky
Sebeposouzení a odhad skupinového posouzení

Účastníci IC se ve výše uvedených rysech vesměs posuzují střízlivě. Relativně 
nejpříznivěji posuzují sociální zralost (7,15 b) a intelekt (7,13 b); dále pak s minimál-
ními rozdíly následují optimismus, tvořivost, kondice, důslednost, přirozenost, vyrov-
nanost a soustředěnost – v intervalu 6, 9 - 6,2 b. Nejméně příznivě nahlížejí ZO rysy 
liberálnost, sebejistota, rozhodnost (přehledně viz graf č.1).

1.

2.
3.

4.
5.
6.
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Citlivost v sebeposuzování vlastností je u jednotlivých ZO značně odlišná. Téměř 
třetina ZO posuzuje své vlastnosti poměrně diferencovaně (var 4,82 až 2,5), většina 
však přiřazuje posuzovaným vlastnostem velmi blízké body škály. 

Pozitivním efektem IC je, že se 
posuzování i sebeposuzování postupně 
difrencuje a průběžné výsledky nazna-
čují, že se senzitivita percepce vlivem 
refl ektovaného posuzování zvětšuje.

Odhad skupinového hodnocení je 
spíše mírně pesimistický. Většina ZO a ve 
většině posuzovaných rysů očekává spíše 
méně příznivé hodnocení. Nejvýraznější 
diference je u rysů: důslednost (-2,6 b), 
intelekt (-1,5 b), sociální atraktivita (při-
tažlivost) (-1,1 b), sociální zralost (-0,9 b) 
a tvořivost (-0,9 b). 

Spíše optimistický byl odhad 
pouze u liberálnosti (+1,4 b). Relativně přesně bylo odhadováno skupinové posouzení 
u vyrovnanosti, přirozenosti, interakční sebejistoty (0,1 b) viz přehledně graf č. 2.

Posouzení v kontextu výkonu v interakční etudě 
Zajímavé srovnání nabízí posouzení partnera těsně před interakční etudou a po 

ní. Poznamenáváme, že účastníci IC jsou v této situaci vedeni k detailnímu, strukturo-
vanému pozorování (situace je defi nována jako percepční cvičení, jehož smyslem je 
objevit co nejvíce detailů sociálního chování); odpovídá tomu u verbální ZV, která bývá 
diferencovaná, poměrně detailní a dosti kritická. 

Použijeme-li k následnému posouzení inventář vlastností, u kterých proběhlo 
již dříve sebeposouzení, je výsledek hodnocení výrazně příznivější, než aktuální ver-
bální ZV. Jak je názorně patrno na grafu č. 3, který vyjadřuje celkové výsledky (profi l 

Graf č. 1 Sebeposouzení (n=61)

Graf č. 2 Odhad skupinového posouzení (n=61)
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„modální osobnosti“ IC) jsou 
po realizaci interakční etudy 
výrazně pozitivněji hodnoce-
ny rysy jako soustředěnost (ta 
dokonce nejvyšším stupněm 
škály) (+2,1 b), přitažlivost 
(+1,8 b) a přirozenost (+1,9 b). 
Přitom právě u soustředěnosti 
a přirozeného vystupování se 
objevuje nejvíce „výhrad“ při 
verbální ZV následující bezpro-
středně po etudě. Pouze sebe-
jistota je percipována zjevně 
kritičtěji. 

Podíváme-li se na rozložení 
diferencí mezi sebeposouzením 

a odhadem posouzení skupinové-
ho u jednotlivých posuzovaných 
rysů (poměrný graf č. 4) je na 
první pohled patrné, že poměrně 
diferencovaně jsou percipovány 
téměř všechny rysy. 

Rozložení diferencí 
mezi hodnocením před a po 
realizaci interakční etudy 
naznačuje zjevně „globálnější“ 
a méně kritické vnímání soci-
álních rysů partnera. Aktuální 
projev je posuzován na ome-
zenější škále detailů (poměrný 
graf č. 5). 

První zkušenosti nazna-
čují, že by se v posuzová-
ní po etudě mohla výrazněji 
projevovat empatie na zákla-
dě pociťované sounáležitos-
ti („...za chvíli tam budu stát 
já...“). Svoji roli patrně sehrává 
i anticipace budoucího vlastního 
výkonu. Při skupinové zpětné 
vazbě narůstá u osob, které mají 
bezprostředně před vlastním 
výstupem frekvence hodnotí-
cích soudů vztahující se nepřímo 
i přímo k sobě. Často dokonce 

Graf č. 3 Srovnání posouzení protagonisty před a po interakční 
etudě (modální osobnost IC)

Graf č. 4 Rozložení diferencí mezi sebehodnocením a hodnocením 
očekávaným

Graf č. 5 Rozložení rozdílů mezi hodnocením před a po realizaci 
interakčních etud
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přechází ZV poskytovaná protagonistovi etudy v úvahy o tom, jak se hodnotitel za chvíli 
vyrovná se stejnou situací. Rozbor výroků vztahujících se při ZV k sobě naznačuje, že pře-
vážně vyjadřují spíše negativní předjímání vlastního výkonu. 

Zdá se, že verbální následná zpětná vazba je situačně vnímána jako opora a to ve 
dvou rovinách: a) jako pomoc při dolaďování výkonu tedy při hledání optimální vari-
anty strategie sociálního chování; b) jako partnerská podpora zvyšující jistotu v akci. 
Verbální zpětná vazba se tedy více vztahuje k aktuální situaci a k aktuálnímu výkonu. 

Bude třeba citlivěji odlišit posuzování situačních projevů protagonisty interakční 
etudy (tedy zvláštností aktuálního sociálního chování) od posuzování relativně trvalých 
rysů a vlastností osobnosti

Závěry:
Sebeposouzení účastníků IC se jeví jako přiměřené, poměrně diferencované;
v odhadu skupinového posouzení převládá spíše negativní očekávání; 
relativně adekvátně je odhadováno skupinové posouzení rysů: vyrovnanost, 
sebejistota, přirozenost, optimismus;
nepřesně je odhadováno očekávané skupinové hodnocení rysů: důslednost (-), 
soc. zralost (-), intelekt (-), přitažlivost (-), tvořivost (-), liberalismus (+);
posouzení sociálních rysů partnera nevztahované k výkonu je diferencovanější, 
citlivější, posunuté k přísnějším hodnotícím soudům;
posuzování bezprostředně po výkonu druhého a před výkonem vlastním je méně 
diferencované s posunem k pozitivnějším hodnotícím náhledům;
posuzování partnerů při součinnosti je více vázáno na situaci, než na výchozí 
posouzení vlastností osobnosti a původní náhled na partnera se téměř nemění; 
ke konci IC (po půl roce) účastníci cvičení přesněji odlišují posuzování situač-
ních projevů v chování a relativně stabilních rysů a vlastností osobnosti.

INTERACTIVE EXERCISE IN TEACHER TRAINING IN 
RESPECT OF CREATION OF SANE RELATIONS AMONG 
CHILDREN

Abstract: This paper summarises recent experience in interactive exercises that 
were carried out within the psychological training of elementary school teachers in 
accordance with the newly conceived approach, as focused to develop sane interacti-
ons. This work continues the investigation presented in the previous conferences of the 
research project “School and health for 21st century”. Reviewed are the nature of model 
interactions and the group feedback, being substantial factors of the interactive learning 
in context of solutions of model problem situations, group discussion, and experimen-
ting with own/ individual behaviour patterns.

Keywords: Interactive exercise, sane relations, model interaction, group feed-
back, self-assessment, perception paradigm.
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APLIKÁCIE RACIONÁLNO-
EMOCIONÁLNO-BEHAVIORÁLNEJ

TERAPIE V ŠKOLSKOM
A AKADEMICKOM PROSTREDÍ

Michaela BUCK

Abstrakt: V príspevku sa zameriavame na využitie Racionálno-emocionálno- be-
haviorálnej terapie (REBT) v školskom a akademickom prostredí. Teoretické princípy 
REBT pomáhajú odhaliť a vysvetliť príčiny dysfunkčného správania študentov, zatiaľ 
čo techniky REBT ponúkajú možnosť efektívnej pomoci študentom pri zvládaní kognitív-
nych, emotívnych a behaviorálnych problémov. Po objasnení všeobecných charakteris-
tík REBT, príspevok na príkladoch ilustruje základné princípy a techniky REBT, ktoré 
možno využiť v práci so študentami.

Kľúčové slová: Racionálno-emocionálno-behaviorálna terapia, ABCD schéma, 
kognitívne techniky, emotívne techniky, behaviorálne techniky.

Úvod
Prudko sa rozvíjajúca kognitívna psychológia rozpracovala otázky, ako a prečo 

ľudia uvažujú iracionálne. Príčiny hľadala najmä v nerozvinutých kapacitách člove-
ka pre racionálnu voľbu. Následne sa objavilo nielen množstvo kognitívnych techník, 
ale aj nových behaviorálnych a emotívnych, ktoré útočili na rigidný a perfekcionizmus 
hľadajúci spôsob myslenia. V tomto kontexte neprekvapuje, že ako jeden z prvých kog-
nitívno-behaviorálnych postupov do popredia prerazil práve racionálno-behaviorálno-
emotívny. Je viac ako ktorýkoľvek iný postup psychoedukatívny.

Spočiatku racionálno-emocionálna, neskôr racionálno-emocionálno-behavi-
orálna terapia (REBT) patrí k historicky najstarším a zároveň najprepracovanejším 
metódam zvládania rozmanitých psychologických problémov. Trojslovný názov pod-
čiarkuje kognitívne, afektívne a behaviorálne dimenzie modelu. Jeho autorom je Albert 
Ellis (1913–2007), ktorého právom možno nazvať najvplyvnejším psychológom-vzde-
lávateľom 20. storočia v termínoch pomoci ľuďom prekonať emocionálne problémy 
a stať sa sebaaktualizujúcimi (Buck, 2004.) A. Ellis sa ako prvý teoretik a praktik sú-
stredil v práci s klientami súčasne na zmenu myslenia, emócií a správania. Tým ponú-
kol intelektuálny, rovnako ako aj emocionálny vhľad a vyžadoval akciu. Preto právom 
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možno jeho metódu považovať za eklektickú a na dôvažok humanistickú, keďže sa v nej 
podčiarkuje spôsob, akým človek interpetuje svet.

Základy REBT
A. Ellis (1997) vo svojej praxi postrehol, že ľudia si neraz utvárajú domnienky 

o sebe či iných na iracionálnej úrovni. V rozpore so svojimi intelektuálnymi kapaci-
tami paradoxne zlyhávajú pri riešení bežných životných situácií nie v dôsledku stresu 
objektívne vyplývajúceho zo skutočnej situácie, ale v dôsledku stresu, ktorý si sami 
navodia tým, že situáciu hodnotia subjektívne nesprávne. A. Ellis preto zdôrazňoval 
úlohu kognícií v psychickom procese a upozorňoval na spätosť správania s psychickým 
prežívaním a myšlienkovým hodnotením situácie. Súčasne podčiarkoval vplyv kognícií 
na psychické poruchy a zdravie. 

A. Ellis vo svojej východiskovej téze predpokladá, že prežívanie určitej situácie 
či udalosti nezávisí natoľko od nej samotnej, ako od kognícií, ktoré jej človek pripisuje. 
Znamená to, že napríklad pocity bezmocnosti po nespravenej skúške nevyvolala u štu-
denta situácia, teda skúška, ale spôsob jeho uvažovania, ktorým túto situáciu interpretu-
je. Ellisova téza, pochopiteľne, nie je nová. Nadväzuje na perspektívu načatú v 1. storočí 
Epiktetom, ktorý zhrnul svoje postrehy do známej vety: „Nie je to udalosť, ktorá nás 
trápi, ale to, ako sa na ňu dívame“. A. Ellis (1997) na tomto základe vybudoval racionál-
no-emocionálny model, ktorý sa opiera o nasledovné premisy:

a) človek nesie zodpovednosť za vlastné problémy
b) má schopnosť zmeniť ich
c) emocionálne problémy vyplývajú z iracionálneho presvedčenia
d) zmena iracionálneho presvedčenia vedie k zmene správania a emócií
e) zmenu myslenia možno dosiahnuť racionálno-emocionálnou metódou

Podstata prístupu je jednoduchá, a preto zrozumiteľná. Spočíva v úprave mysle-
nia, v minimalizovaní iracionálnych myšlienok a neprimeraných očakávaní, v dôsledku 
čoho sa mení aj správanie a kľúčové emócie. Dôraz sa kladie na iracionálne presvedče-
nie typu: musíš, nesmieš, treba, mal by si. Ak sa človek oprostí od takéhoto iracionál-
neho uvažovania a vnesie do myslenia preferenčné premýšľanie (bolo by dobré, keby, 
bolo by žiadúce, aby...), chráni si duševné zdravie a je na dobrej ceste dosiahnuť životnú 
spokojnosť. Platí to dokonca aj vtedy, ak ide o pesimistického človeka, ktorý postráda 
sociálne spôsobilosti alebo sociálnu podporu, či iné charakteristiky uvádzané v teóriách 
depresií (Solomon, 1998).

ABCD schéma
Chrbticou REBT je ABCD schéma, ktorá pomáha ľuďom vidieť a rozumieť, ako 

myšlienkové procesy ovplyvňujú emócie (Correy, 2000). Predstavuje heuristický rámec 
vzťahujúci sa ku konceptualizácii psychologických procesov človeka (Ellis, 2000). „A“ 
predstavuje situáciu alebo aktivizujúcu udalosť. „C“ predstavuje emocionálne dôsledky, 
ktorými človek trpí po tom, čo sa dostal do situácie „A“. Kľúčom je „B“. Väčšina ľudí 
verí, že „A“ zapríčinilo „C“, teda že situácia zavinila negatívne prežívanie, avšak REBT 
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ich naučí, že za city „C“ nesie zodpovednosť systém presvedčení „B“. „D“ zastupuje 
diskusiu. Bod „D“ je z terapeutického hľadiska najdôležitejší (Buck, 2004), pretože 
vedie k zmene myslenia. Diskusia o iracionálnom presvedčení prebieha pomocou kog-
nitívnych, emotívnych a behaviorálnych techník. 

Ilustrujme si ABCD schému nasledujúcim príkladom. Študent Vladimír sa príliš 
zamestnával obavami z verejného vystúpenia, ktoré povýšil na hlavný obsah svojho 
života. Ukážkou jeho iracionálneho presvedčenia boli tieto negatívne slová: „Ak sa ne-
prejavím priaznivo a ak ľudia nebudú so mnou súhlasiť, bude to katastrofa.“ Verejne sa 
musel prejavovať v mnohých situáciách, a tak trpel značným distresom. Vypestoval si 
presvedčenie (B), že všetky symptómy (C) vyplynuli z nepríjemných situácií, v ktorých 
mal verejne vystúpiť (A). Pomocou REBT sa naučil, že emocionálny distres (C) vyvo-
lávajú iracionálne myšlienky (B). 

Aplikácia REBT v školskom prostredí
Hoci kvalitatívne prehľady kritizujú metodologické aspekty výskumných prin-

cípov REBT, kvantitatívne prehľady podporujú jej efektívnosť. Výsledkom je obrovská 
popularita prístupu nielen v klinickom, ale aj v akademickom prostredí. Okruhom zá-
ujmu školských psychológov sa stalo akademické a sociálne správanie detí základných 
a stredných škôl, neprispôsobivosť, ako aj nadmerne sa socializujúce a hyperaktívne 
deti. REBT sa úspešne uplatňuje pri zvládaní klinických problémov, a to pri odstraňo-
vaní detských fóbií, depresií, hanblivosti, nepriebojnosti, tréme. Pubescentom pomáha 
vyrovnávať sa s obavami týkajúcimi sa dospievania. 

Centrálnou úlohou REBT je pomôcť deťom a mládeži utvoriť si novú, alebo 
modifi kovať pôvodnú kognitívnu štruktúru na spracovanie informácií o svete, a dať im 
dostatok priestoru na precvičenie nových spôsobov myslenia (Bucková, 2004). Zmena 
kognícií sa odráža vo zvýšenej sebaistote a spokojnosti nad sebou, a následne v zlepšení 
školských výsledkov, a má výborné výsledky v oblasti prevencie (Warner, 1991). 

Aplikácia REBT v akademickom prostredí
REBT našla široké uplatnenie najmä u vysokoškolských študentov, ktorým po-

máha zmeniť iracionálne myšlienky negatívne zasahujúce do štúdijných výsledkov, 
zlepšiť si sociálne spôsobilosti (hovoriť nahlas v triede, iniciovať stretnutie s profeso-
rom, predniesť referát, verejne vyjadriť názor, vyjadriť nesúhlas so spolužiakmi alebo 
s profesorom). Po zmene iracionálneho myslenia študenti dokážu efektívnejšie zvládať 
úzkosť z verejného vystúpenia (študent iracionálne verí, že by bolo nezvládnuteľné, keby 
profesor a spolužiaci negatívne hodnotili jeho referát), nedostatok sebadôvery (študent 
si neverí, že spraví skúšku, i keď má dôkladne naštudovaný materiál, prípadne sa obáva 
požiadať vyučujúceho o objasnenia učiva, ktorému nerozumie), perfekcionizmus (každý 
reálny či potenciálny neúspech pokladá za neschopnosť).

Mnohí študenti zápasia s pervazívnou nerozhodnosťou. Považujú za takmer ne-
možné sa rozhodnúť. V takýchto „zmrazených“ stavoch buď nepočujú alebo nedokážu 
integrovať vzdelávaciu informáciu, nie to ešte po nej pátrať. Hoci toto správanie možno 
onálepkovať ako klinický problém, možno k nemu pristúpiť aj z pozícií kariérneho po-



132

radenstva. Výber štúdia, určitej pracovnej pozície, alebo pracovného prostredia, to všet-
ko sú oblasti, v ktorých možno ponúknuť kognitívnu a emocionálnu exploráciu REBT 
a reštrukturáciu myšlienok. 

Rovnako produktívna ako práca s jednotlivcami je aj práca so skupinami ne-
rozhodných študentov. Zameranie je to isté. Dôraz sa však kladie na proces učenia sa 
od vrstovníkov. Po tom, čo sa študenti navzájom podelia o problémy s nadmernými 
požiadavkami, ktoré na nich kladú iní, možno pristúpiť k reštrukturácii myšlienok. Po 
explorácii a tentatívnom porozumení spoločnej základni nerozhodnosti je možné požia-
dať študentov, aby defi novali ciele, ktoré chcú dosiahnuť. Tieto ciele sa následne štruk-
turujú do špecifi ckích úloh, ktoré študenti plnia na týždennej základni. Úlohy všeobecne 
zahŕňajú rozmanité činnosti, v ktorých si precvičujú nové správanie. Nová skúsenosť 
vedie k zmene myslenia, emócií i správania. Žiadúcim výsledkom je vyššia sebadôvera 
jednotlivcov, a tým aj vzrast potenciálov pre nezávislé rozhodovanie v procese kariér-
neho vývoja.

Cieľovou skupinou v akademickom prostredí sa stali aj pedagógovia, adminis-
tratíva univerzít, knihovníci. Všetky tieto skupiny môžu profi tovať zo zmeny iracionál-
neho myslenia, ktorá sa neskôr odrazí v lepšom zvládaní profesionálnych povinností 
a v zlepšení interakcie s kolegami, študentami, prípadne s rodičmi študentov. 

Základné terapeutické techniky
Cieľom techník REBT je pomôcť ľuďom vzdať sa absolutistických fi lozofi í 

a prijať relatívnejšie fi lozofi e (Neenan, 2000). Techniky vychádzajú z troch základných 
oblastí, z kognitívnej, emotívnej a behaviorálnej, a sústredia sa na zmenu kognícií, emó-
cií a správania.

Techniky kognitívnej zmeny. Cieľom týchto techník je spochybňovať iraci-
onálne presvedčenie. Používajú sa tak verbálne, ako aj imaginatívne metódy. Naj-
známejšou kognitívnou technikou je Sokratický dialóg, pomocou ktorého sa hľadá 
logika a fakty spochybňujúce iracionálne presvedčenie (Bucková, 2004). Ilustrujme 
si ju na príklade stredoškolského študenta, ktorý vinil zo svojho zlého prospechu uči-
teľku. Iracionálne myšlienky spochybnil otázkami: „Aké mám dôkazy o pravdivosti 
tvrdenia, že je učiteľka voči mne zaujatá? Môžem logicky potvrdiť toto presvedčenie? 
Ako inak sa dajú vysvetliť moje zlé známky?“ Otázky sa vždy kladú v prvej osobe 
jednotného čísla, čím sa zdôrazňuje zodpovednosť človeka za vlastné iracionálne pre-
svedčenie i zmenu.

Používajú sa aj iné debatné štýly, ako je diskriminácia medzi racionálnym 
a iracionálnym presvedčením, debata o iracionálnom presvedčení, defi nícia nového 
presvedčenia. Iným príkladom sú sémantické metódy, ktorými si študenti rozvíjajú 
myslenie v menej sebaubíjajúcej forme. Tak namiesto vety: „Nemôžem sa zajtra pri-
hlásiť, aby som si opravil známku, lebo určite zlyhám“, si povedia: „Ešte som to ne-
skúsil.“ Inou technikou sme menili u vysokoškolských študentov negatívne návyky. 
Napríklad si zapísali zoznam kladov a záporov, viažúcich sa k fajčeniu. Metódou sme 
paralyzovali ich tendenciu vidieť len klady tohto škodlivého návyku a prehliadať jeho 
škodlivé stránky.
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Techniky emocionálnej zmeny. Aj tieto techniky sa používajú na spochybňo-
vanie iracionálneho presvedčenia. Dôkazom sú imaginatívne metódy, prostredníctvom 
ktorých sa ľudia učia meniť nepreiaznivé emócie (C) na priaznivé (F) tým, že si živo 
predstavia negatívnu udalosť (A). K zmene dochádza v dôsledku zmeny presvedčenia 
(B). Čo však spočíva v pozadí imaginatívnej techniky je zmena fi lozofi e, ktorá leží pod 
týmito emóciami, preto je sporné, či zaradiť imaginatívne metódy medzi emotívne alebo 
kognitívne (Buck, 2004). Techniku ilustrujeme nasledujúcim príkladom. Vladimír si 
predstaví jednu z najhorších situácií (A). Povedzme, na skúške nedokáže zo seba dostať 
ani vetu. Potom sa vžije do citov, ktoré sprevádzajú udalosť. Sú nimi úzkosť, hnev, 
sebaľútosť (C). Po chvíli sa negatívne emócie začnú meniť na prijateľnejšie (F), ako je 
sklamanie, ľútosť, znepokojenie. Dosahuje sa to opakovaním racionálnych stanovísk: 
„Učiteľ je prísny a bude mať na mňa nároky. Bol by som rád, keby bol miernejší. Ale 
nevidím jediný dôvod, prečo by sa mal ku mne správať inak ako k ostatným spolužia-
kom, hoci by som to privítal“. Obyčajne zmena emócií zaberie len pár minút. Potom si 
študenti v rámci domácich úloh, zhruba mesiac, opakujú postup pri každej emócií, ktorú 
chcú zmeniť.

V snahe pomôcť ľuďom nebrať sa príliš vážne, sa často do 
práce zaraďuje aj humor. 

Techniky behaviorálnej zmeny. Iracionálne myšlienky sa nezmenia, ak sa ľu-
dia správajú v rozpore k nim. Strach z verejného vystúpenia sa neprekoná, ak človek ne-
vstúpi priamo do akcie. V tom tkvie podstata behaviorálnych techník. Spomedzi stoviek 
behaviorálnych techník, A. Ellis (1979) uprednostňoval desenzitizáciu in vivo, v ktorej 
klientov naplno vystavoval situáciám, v ktorých prežívali nepohodu, a domáce úlohy, 
v ktorých si ľudia precvičujú to, čo sa naučili počas sedení. Obe techniky povzbudzujú 
ľudí, aby sa pustili do obávanej činnosti, a tým rozbili postoj „maňana – zajtra“. Pove-
dzme, aby sa študenti na seminároch hlásili, aby hovorili nahlas, aby polemizovali. Tí, 
čo sa boja odmietnutia, dostanú za úlohu socializovať sa. Skúsenosťou sa presvedčia, že 
nie je hrozné, iba nepríjemné, ak sa im dostane odmietnutia. Takto postupoval sám A. 
Ellis, ktorý v mladosti prekonal sociálnu fóbiu tak, že sa v botanickej záhrade predstavil 
stovke dievčat. Zadané úlohy treba precvičovať opakovane a v rozmanitých situáciách, 
a spájať ich s kognitívnymi technikami a systémom odmien a trestov. 

Ďalšie behaviorálne techniky zahŕňajú cvičenia útočiace na hanbu, v ktorých 
sa precvičuje nová fi lozofi a tolerancie nepohody a sebaakceptácia. A. Ellis hypotetic-
ky predpokladal, že úzkosť sa spája s hanbou, pocitmi viny, rozpakmi a ponížením. 
Veril, že čím viac budú ľudia konfrontovaní s iracionálnym presvedčením, ktoré sa 
skrýva pod týmito emóciami, tým viac oslabia úzkosť. Preto ich povzbudzoval, aby 
robili niečo „zahanbujúce“, ale nie škodlivé pre nich samých alebo pre iných ľudí. 
Napríklad, aby kričali na zastávke autobusu alebo vlaku, rozprávali na háklivé témy, 
v obchodoch nahlas žiadali tovar so sexuálnym obsahom. Jeho odporúčania využíva-
me v práci so študentami, ktorých strach z posmechu brzdí v aktivite. Povedzme, štu-
dentov, ktorí nediskutujú, lebo sa boja strápnenia, povzbudíme, aby zámerne položili 
vyučujúcemu triviálnu otázku s jasnou odpoveďou. Skúsenosť, že sa im nič hrozné 
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nestalo, pomáha utvrdiť sa, že netypické správanie nie je zahanbujúce, a možno ho 
realizovať pokojne a sebaakceptujúco. Pri tejto, ale aj pri iných technikách však po-
stupujeme menej direktívne ako Ellis, ktorému sa oprávnene dostalo kritiky za kon-
frontačný štýl práce. 

Je dôležité zdôrazniť, že psychológovia nie sú nijak viazaní používať vyššie uve-
dené kognitívne, emotívne a behaviorálne techniky. Naopak, majú voľnú ruku. Môžu 
byť fl exibilní a tvoriví pri voľbe terapeutických metód.

Záver
REBT sa zrodila pre individuálnu prácu s klientami, neskôr ju A. Ellis a jeho na-

sledovníci podrobili reguliam skupinovej práce. Potom vstúpila na pole veľkých skupín 
a školských tried, kde sa potvrdil jej dopad na emocionálnu profylaxiu študentov a pe-
dagógov. Zaradila sa do mnohých seminárov, workshopov, intenzívnych tréningových 
programov. Medzi širokú populáciu preniká vo forme kníh, brožúr, DVD. Vďaka jed-
noduchosti a zrozumiteľnosti výrazne ovplyvňuje vzdelávanie miliónov ľudí na svete, 
ktorým naznačuje ako aktívne žiť. Mení atmosféru vzdelávacích inštitúcií a pomáha 
učiteľom aj študentom myslieť racionálne. Napriek pozitívnym výsledkom je naďalej 
potrebné vynakladať veľké úsilie na ďalší výskum aplikácií REBT v školskom a akade-
mickom prostredí, aby sa pomohlo študentom a pedagógom lepšie zvládať psychologic-
ké ťažkosti, ktorým čelia v pracovnom i v každodennom živote.

THE IDEA OF SANCTITY OF NATURE IN THE 
FORMATION OF HUMAN ONTOGENESIS

Abstract: The article discusses the importance of the positive infl uence of nature 
on the initial phases of human ontogenesis. It describes the negative consequences of 
the current globalized culture on man’s psychological and physical health, particularly 
in children. It outlines the road of return to nature.

Keywords: nature, human ontogenesis, psychological and physical health. 
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Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví

PŘÍBĚHY, TEENAGEŘI, PRARODIČE

Marie PAVLOVSKÁ

Abstrakt: V příspěvku jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření z let 2007-
2008, jehož cílem bylo zjistit, zda generace teenagerů jeví zájem o příběhy, o příběhy svých 
prarodičů či rodičů, zda sami příběhy vyprávějí, dále jsme porovnávali postoj generace 
teenagerů a prarodičů k vyprávění příběhů ve smyslu mezigeneračních vztahů v rodině.

Klíčová slova: příběh, vyprávění, teenager, prarodič, mezigenerační vztah, storytelling

Motto: „Lidská vzájemnost se mezi jiným vytváří tím, že se mladí učí od starých 
a staří od mladých.“

Pestalozzi

Vyprávění příběhů je z hlediska naší kultury spojeno především s tradicí lido-
vého vypravěčství, s ústním předáváním příběhů z generace na generaci. „Dějiny mé 
babičky bezprostředně souvisí se mnou. V podstatě její dějiny jsou i mými dějinami.“1 

Vyprávění příběhů je velmi důležité při celkovém rozvoji dítěte. Dítě je 
v kontaktu s vypravěčem – rodičem či prarodičem, což umožňuje jejich vzájemnou 
interakci. Dítě může na vyprávění okamžitě reagovat, diskutovat svá stanoviska, která 
v rámci příběhu zaujímá, a tím rozvíjí své komunikační schopnosti, učí se vyjadřovat 
vlastní názory a zároveň zaujímat i postoje a hodnotící stanoviska. 

Pomocí příběhů se rozvíjí slovní zásoba dítěte, příběhy posilují dětskou před-
stavivost a fantazii, předkládají řadu modelových situací ze života, s jejichž aktéry se 
dítě může identifi kovat. Rodič či prarodič v pozici vypravěče dodává dítěti pocit bez-
pečí, pomáhá mu zorientovat se v příběhu a odnést si z něj do života to podstatné. 

Jednoho dne děti narazí na faktor času. Chápou, že existuje čas, který ony samy 
neprožily, který se odehrával dávno před nimi. Dospělí tomu říkají dějiny a tyto dějiny 
jsou spojeny s více či méně zajímavými postavami. Ztělesněním dějin jsou pro děti 
zejména prarodiče. Především oni mohou prozradit, jak to bývalo dřív. „Vyprávěj mi 
o tom, jak to bylo dřív,“ žadoní děti často po dědečkovi a babičce.

Vyprávějí-li prarodiče o svém dětství, o svém životě, většinou jsou děti překva-
peny, neboť tam chybějí věci, bez kterých si ony neumějí svůj život představit – počí-
tač, video, televize nebo letadlo. Snad poprvé si uvědomí, že babička byla někdy malá 
1 Hauserová-Schönerová, I. Děti potřebují prarodiče. Praha: Portál, 1996. s. 38. ISBN 80-7178-105-3.
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dívenka s rozbitými koleny a dědeček kluk s prakem. Zároveň před sebou vidí prarodi-
če, který má život téměř za sebou a hodně toho zvládl. 

V dnešní době, kdy jsou narušena tradiční rodinná pouta, by měli právě pra-
rodiče získávat stále více na významu. Zatímco počet narozených dětí stále klesá, 
příbuzní jsou roztroušení do všech koutů, stávají se z dětí osamělé bytosti, a to itehdy, 
vyrůstají-li společně dvě nebo tři. V jejich primárně sociálním společenství jsou malí 
a bezmocní; nemají žádného obhájce svých zájmů. Mohli by to být prarodiče, kteří 
budou mírnit tlak doléhající na další, často osamocenou generaci. „U všech přírod-
ních národů, které ještě žijí na předfeudálním stupni demokratickou formou, se výcho-
va dětí přenechává prarodičům. Oceňuje se zkušenost starších, kteří zprostředková-
vají dětem první dovednosti. Znají sociální sílu lásky, která je u prarodičů v tak hojné 
míře přítomna.“2 Od prarodičů se děti mohou naučit, že pouhá snaha být úspěšný 
nestačí. Prarodiče mají většinou aktivní věk za sebou, nebo pokud ještě pracují, ne-
jsou už tolik orientováni na svou kariéru. I když nejsou v důchodu, už si více méně 
ujasnili, čeho chtějí dosáhnout, a nemusejí vyvíjet příliš velké úsilí. Mohou se uvolnit, 
obracet se k hodnotám, které v boji o existenci přicházeli zkrátka. Generaci vnoučat 
mohou směřovat k jinému životnímu stylu, jenž se vyznačuje lidskou vzájemností.

Pozitivní vliv prarodičů závisí na tom, jak sami přijímají svůj vývoj a zrání, jak 
se pohybují mezi dvěma póly – integritou a zoufalstvím. „V té míře, v jaké se cítí se 
sebou samými v jednotě, jsou schopni zprostředkovat svým vnukům vnitřní vyrovna-
nost a pocit bezpečí. Tak se mohou… stát klíčovými postavami v utváření identity mla-
dých lidí. V době, kdy mladí lidé zažívají celou řadu osobních a společenských proměn 
a postrádají pevnou půdu pod nohama, mohou díky prarodičům zakoušet kontinuitu.“3

Problémem dnešní doby je ubývající důvěrná komunikace mezi dětmi, rodi-
či i prarodiči. Toto tvrzení je podloženo také výzkumem, který se uskutečnil v letech 
2007–2008. Výzkum, který budeme popisovat, proběhl v letech 2007–2008, nejdříve 
ve městě, o rok později na vesnici. Jeho cíle bylo zjištění, zda mladá generace, která 
žije v přetechnizovaném světě, jeví zájem o příběhy svých rodičů a prarodičů, zda si 
berou z jejich příběhů ponaučení, zda sami vypráví rodičům či prarodičům.

Dotazník byl vyhotoven ve dvou verzích – pro seniory a pro žáky základní ško-
ly, obsahoval 24 položek. Základní soubor tvořili příslušníci dvou generací – praro-
diče a žáci ZŠ. Výběrový soubor byl vytvořen na základě záměrného výběru. Volili 
jsme prarodiče, o kterých jsme věděli, že mají vnoučata ve věku žáků základní školy. 
Druhou skupinu tvořili žáci základní školy. Celkem bylo rozdáno 180 dotazníků, z toho 
120 teenagerům, 60 seniorům. Průměrný věk prarodičů byl 69,2 roku, průměrný věk 
žáků 14,5 let. Dotazníky jsme osobně předali, vysvětlili a v domluveném termínu si je 
vyzvedli. Na sběru dat se podílely M. Pavlovská, K. Bednaříková, I. Hladká.

Obě části dotazníku obsahovaly identické otázky, lišily se pouze způsobem vyjá-
dření vzhledem k věku respondentů. Šlo o 24 položek zaměřených na mínění a postoje, 
z toho 6 otázek bylo uzavřených dichotomických, 16 otázek dichotomických s možností 
dovysvětlení a 2 otázky byly uzavřené pořadové. Získaná data jsme následně třídili na 
úrovni prvního stupně metodou otevřeného kódování.

2 Dirx, R. Die Wiederentdeckung der Grosseltern. Otto Maier Verlag. Ravensburg: 1976, s. 62. ISBN 3-473-
41036-5
3 Hauserová-Schönerová, I. Děti potřebují prarodiče. Praha: Portál, 1996, s. 54. ISBN 80-7178-105-3.
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Výzkumná tvrzení a interpretace získaných dat

Tvrzení č.. 1: Většina žáků ZŠ nepřikládá vyprávění příběhů velký význam. / Většina 
seniorů nepřikládá vyprávění příběhů velký význam.

Žáci 
V případě žáků se tvrzení č. 1 nepotvrdilo. Všichni žáci uvedli, že mají rádi pří-

běhy, protože jsou zajímavé, poučné, dovědí se něco nového, jsou dobrými radami do 
života, odpočinou si při nich.

59,1 % (V=vesnice), resp. 62,3% (M=město) žáků nevypráví příběhy, protože je 
to nebaví, nemají slovní zásobu, fantazii, stydí se. Naopak 40,9 % (V), resp. 37,3 % (M) 
žáků vypráví příběhy, „aby to věděli ostatní“, nebo „…když mě něco zaujme, podělím se 
s ostatními“, „…člověk se musí někomu svěřit“, „….ať se kamarádi pobaví.“

Téměř tři čtvrtiny respondentů (72,7 % z V, 74 % z M) mají rádi, když jim někdo 
příběh vypráví, protože se dozví nové věci, dobře se u toho relaxuje, nemusí nic dělat, 
„…vychutnávám si děj, když nemusím číst“, „zajímají mě příběhy druhých“.

Všichni mají rádi příběhy, o kterých vědí, že se někomu staly. Zajímá je, jak si 
hrdina v dané situaci poradí, někdy se i poučí, když jsou zajímavé. Více než tři čtvrtiny 
(77,3 % z V, 76,2 % z M) dávají přednost příběhům skutečným, protože „…jsou lépe 
zpracovány, bez přílišné fantazy režisérů, mají větší šmrnc, jsou podle pravdy, vymyšle-
né jsou moc umělé“. Většina respondentů (90,9 % z V, 83,2 % z M) si ráda poslechne 
příběh od osoby, které se příběh opravdu stal, jak ho sám opravdu zažil, „…je to lepší, 
jinej by to mohl zamotat“, „… mohu se zeptat na jeho pocity“, „líp se do toho vžiju“.

Příběhy si rádo vymýšlí 59,1 % žáků z V, 53,3 % z M, protože je to baví, „je to sran-
da,“ „…abych někoho napnul“, osm žáků napsalo, že příběhy sami píší, z „negativních! 
odpovědí uvádíme:„…neradi vymýšlím, zamotám se do toho a pak se nevymotám“, 
„nerad lžu“, „nebaví mě to, asi nemám fantazii“, „je to dřina, proč?“ 

Vesnice, žáci Město, žáci Vesnice, senioři Město, senioři
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Senioři

V případě seniorů se tvrzení nepotvrdilo. Všichni mají rádi příběhy, proto-
že jsou pravdivé, zajímavé, „…některé jsou školou do dalšího života“, mohou být 
poučné. 

Více než dvě třetiny seniorů vypráví rádi někomu příběhy, hlavně vnoučatům, 
nebo se rádi podělí o své zážitky, je-li o ně zájem: „…jen když je chce někdo slyšet, 
nevnucuji se“. Téměř třetina seniorů nevypráví, protože „neumí“ vyprávět, myslí si, 
že příběhy nejsou zajímavé. 8x se objevila téměř stejná poznámka: „mrzí mě, že mladá 
generace nevěří tomu, co jsme zažili“.

Všichni dotázaní mají rádi, když jim příběh někdo vypráví. Důvody jsou různé: 
někdy jsou radou do života, jiní mají rádi příběhy se šťastným koncem, „…nesmí to 
být blbiny“, „je to fajn jenom poslouchat, s někým sdílet jeho příběh, „…jen pokud má 
přednes formu, jinak raději příběh v písemné podobě“. 

Pravdivé příběhy upřednostňuje většina (95,5 % z V, 89 % z M) respondentů, 
a to pro zastoupení skutečného života v nich, mohou z nich čerpat poučení pro sebe, 
jsou zajímavější, „…mají vždy duši vyprávějícího“. Všichni dávají přednost tomu, když 
příběh vypráví přímo osoba, která příběh zažila, protože „…může pravdivěji informovat 
o události“, „pro autentičnost příběhu“.

Většina seniorů si nerada vymýšlí příběhy (90,9 % z V, 83,2 % z M), tvrdí, že to 
neumí, že jsou realisté, nemají už fantazii.

Tvrzení č. 2: Většina žáků ZŠ nemá pocit, že by se málo setkávala a málo si povídala 
se svými prarodiči. / Většina prarodičů nemá pocit, že by se málo setkávala a málo si 
povídala se svými vnoučaty.

Vesnice, žáci Město, žáci Vesnice, senioři Město, senioři
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Žáci

V případě žáků ZŠ se tvrzení potvrdilo. Většina (82 % z M, 63,6 % z V) si mys-
lí, že si povídá s prarodiči dostatečně a nechce si více povídat. Pouze 20% M, 31,8 % 
V by si chtělo s  prarodiči vyprávět víc, protože však nemají čas, řeknou jen to nejhlav-
nější, i když mají mnoho příhod. V odpovědích proč si nechtějí povídat, se objevily tyto 
výroky: „…oni to nechápou, žili v jiné době“, „stejně si potom ze mě dělají srandu“, 
„babička to použila jako odstrašující vyprávění, proto nic neříkám“.

Senioři
V případě seniorů se tvrzení nepotvrdilo. 64 % z M, 63,6 % z V seniorů se domní-

vá, že si málo povídají se svými vnoučaty. 89 % z M, 68,2 % z V by si chtělo povídat 
více. Ti, kteří takto odpověděli, na otázku proč odpovídali: „…zvýšila by se komunikace 
a myšlenkové procesy“, „…měli by více vědět o minulosti“ nebo „…přál bych si, aby 
nás více chápali a celé dění okolo“. Ze záporných odpovědí „mládež nemá dost času“, 
„…mají svoje zájmy a určitě jiný pohled na dění“, objevilo se sedm odpovědí, že si 
povídají dostatečně.

Tvrzení č. 3 Většina žáků ZŠ si se svými rodiči večer doma nepovídá o svých všed-
nodenních starostech a zážitcích. / Většina seniorů, když byla dětmi, doma večer si se 
svými rodiči nepovídala o svých všednodenních starostech a zážitcích. 

Žáci
Toto tvrzení se v případě žáků nepotvrdilo. Zhruba čtyři pětiny respondentů 

(78,9 % z M, 81,8 % z V) si vypráví s rodiči i prarodiči, co se jim přihodilo. Někteří 
tvrdí, že to prarodiče i rodiče přímo zajímá, nebo jim sdělují příběhy, které si neodpustí 
neříct. Jedna respondentka odpověděla: „…až jim moje ukecanost leze na nervy“. 
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Zbylá pětina nechce vyprávět, protože nemá čas, nemá chuť vyprávět, protože 
„…je to moje věc, oni by měli kecy“, „stejně by mě poslouchali na půl ucha“, „někdy 
by to na mě vytáhli“.

Senioři
V případě seniorů se toto tvrzení nepotvrdilo. Více než polovina (58,8 % z M, 

54,5 % z V) uvedla, že si vyprávělo s prarodiči i rodiči o tom, co se jim přes den 
přihodilo. Vyprávěli věci „průchodné“, chtěli být zajímaví svými historkami, chtěli 
být vyslechnuti, „…hlavně mamince o výsledcích ve škole a ve sportu“, „…rodiče se 
ptali, zajímali se o mě“, „na to jsme se všichni těšili, kdo co zažil“. Méně než polovina 
(41,2 % z M, 45,5 % z V) si s rodiči nevyprávěla, protože nebyl čas, byla práce na 
poli, v hospodářství, rodiče neměli zájem.

Tvrzení č. 4 Většinu žáků ZŠ nezajímají příběhy z dětství a mládí svých rodičů a pra-
rodičů. / Většinu seniorů nezajímalo, když byli dětmi, příběhy z dětství a mládí svých 
rodičů a prarodičů.

Žáci
Toto tvrzení se nepotvrdilo. Více než čtyři pětiny dotázaných (79 % z M, 81,8 % z V) 

se zajímalo o to, jak jejich rodiče žili. Téměř všichni (82,1 % z M, 90,9 % z V) respondenti 
odpověděli, že rodiče i prarodiče jim vypráví příběhy ze svého mládí. Žáci se dozvěděli 
o tom, jaké měli koníčky, záliby, jak žili, „…bylo to dřív úplně něco jiného, pro nás zajíma-
vý“, „…abych věděl, jestli jsem stejnej jako oni“, „dobrý do dějepisu“, „někdy až neuvě-
řitelný“, děti zajímá, jak jejich prarodiče i rodiče žili, porovnávají se s nimi. V záporných 
odpovědích uvádějí, že prarodiče i rodiče srovnávají, co oni museli dělat a co jejich děti/
vnoučata ne, nebo „…slyšel jsem to aspoň stokrát“.
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Jen 30 % z M, 27,3 % z V žáků řekne prarodičům, či rodičům, aby jim vyprávěli 
nějaký příběh, protože je to zajímá. 70 % žáků z M, 72,7 % z V nepožádá, protože rodiče 
nemají čas, „…ať si to nechaj, nebudu je přemlouvat“, „kdo má poslouchat ty kecy“, 
„dám přednost PC“, „všechno už znám nazpaměť, raději poslouchám hudbu“.

Senioři
Toto tvrzení se nepotvrdilo. Všichni respondenti uvedli, že je zajímalo, jak žili 

jejich rodiče. Téměř všem (84,3 % z M, 95,5 % z V) rodiče vyprávěli příběhy o tom, 
jak žili, když byli dětmi. Senioři uvádějí, že se zajímali o dětství svých rodičů, poznali, 
že se dřív žil úplně jiný život, žilo se skromněji, zjišťovali rozdíly mezi jejich a svým 
mládím. 

77 % seniorů z M, 81,8 % z V si vypráví s vnuky příběhy, aby poznali jejich 
dětství a to, jak se dříve žilo. 

82,3 % seniorů z M, 63,6 % z V říkalo rodičům, aby jim něco vyprávěli, protože 
chtěli znát život rodičů, byli zvědaví, „…nebyla informovanost, nebyla TV, bylo nutno 
ústní podání“, „byly černé hodinky, kde se vyprávělo“, „“sousedi se scházeli a vyprá-
vělo se“. 

Tvrzení č. 5 Většina žáků ZŠ nemá pocit, že by se z vyprávění svých rodičů či prarodičů 
mohla něčemu naučit. / Většina seniorů nemá pocit, že by se z vyprávění svých rodičů 
či prarodičů mohla něčemu naučit.

Žáci
V případě žáků se tvrzení nepotvrdilo. 83 % (M), resp. 86,4 % (V) žáků si myslí, 

že se z příběhů rodičů či prarodičů může něčemu naučit.
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Senioři

V případě prarodičů se tvrzení také nepotvrdilo. 82 % (M), 72,7 % (V) respon-
dentů se domnívá, že se z příběhů svých předků poučilo.

Téměř tři pětiny prarodičů si myslí, že se z jejich příběhů může mladá generace 
poučit, „ je to pro mladé škola života“, „…měli by se naučit vážit si toho, co mají“, 
„…měli by nám více naslouchat a snažit se pochopit“, „mohou od nás přebrat životní 
zkušenost“.

Zbylá část prarodičů se domnívá, že mladá generace se nezajímá o jejich starosti, 
neposlouchají je, protože je jiná doba.

Tvrzení č. 6 Většina žáků ZŠ tráví svůj volný čas nejraději u televize. / Většina seniorů 
tráví svůj volný čas nejraději u televize.

Žáci
V případě žáků se tvrzení potvrdilo. Nejčastěji děti tráví večery doma u televi-

ze (aritmetický průměr 4,8 M, 4,0 V na pětibodové škále). Nejméně času věnují čtení 
(aritmetický průměr 2,8 M, 2,0 V na pětibodové škále) a večernímu učení (aritmetický 
průměr 2,6 M, 2,5 V na pětibodové škále).

Senioři
V případě seniorů se tvrzení nepotvrdilo. Nejčastěji tráví večery čtením (aritme-

tický průměr 3,8 M, V na pětibodové škále) a nejméně u PC (aritmetický průměr 1,4 M, 
1,0 V na pětibodové škále).
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Z výsledků výzkumného šetření jsme došli k následujícím závěrům:
Příběhy a vyprávění mají pro dnešní mladou generaci stále význam. Všichni 
mladí respondenti uvedli, že mají rádi příběhy a že v nich nacházejí poučení.
Prarodiče se domnívají, že se v současné době vypráví v rodinách méně příběhů, 
než v době, kdy byli oni malými dětmi. Tento názor svými odpověďmi potvrzují 
žáci ZŠ. Důvodem je rychlejší způsob života spojený s nedostatkem času, větší 
vzdálenost mezi příbuznými, ale i to, že dnešní mladí lidé více preferují příběhy 
vizuální (např. fi lmové). 
V současné době prarodiče méně komunikují s vnoučaty, než tomu bylo za jejich 
dětství, přesto si generace vnoučat myslí, že čas strávený s prarodiči je dostačující. 
Nezjistili jsme významný rozdíl v odpovědích mezi respondenty z města a vesnice.

Na závěr můžeme konstatovat, že vztahy mezi oběma generacemi, tj. genera-
cí prarodičů a vnoučat, jsou utlumené, ale obě generace o sebe zájem mají, dokonce 
můžeme říct, že i podvědomě cítí, že se vzájemně mohou obohatit, ale je potřeba ještě 
najít k sobě tu „správnou cestu“.

 

STORIES, TEENAGERS AND GRANDPARENTS
Abstract: The contribution presents the results of a survey research carried out 

in 2007–2008. Its goal was to fi nd out if the teenage generation is interested in stories, 
in stories of their parents and grandparents, if they tell each other stories. We also com-
pared the attitude of grandparents and teenagers to storytelling in regards the intergen-
erational relationships within the family.

Keywords: story, storytelling, teenager, grandparent, relationship between ge-
nerations, narration
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Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví

MONITORING ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU 
UČITEĽOV PRIMÁRNEJ ŠKOLY

Jozef LIBA

Abstrakt: Štúdia prezentuje učiteľskú profesiu ako kontaktnú, sociointerakčnú, 
kompetenčne náročnú a pritom spoločensky nedocenenú. V kontexte uvedeného zis-
ťuje a analyzuje aktuálnu štruktúru a obsah životného štýlu učiteľov primárnej školy 
v komparácii so zdravotnými odporúčaniami. Konkretizuje faktory limitujúce saturova-
nie determinantov zdravia v životnom štýle učiteľov primárnej školy, ich aktuálnu zdra-
votnú informovanosť a uvádza východiská dosiahnutia zodpovedajúcich zdravotných 
kompetencií ako súčasti profesiogramu učiteľa.

Kľúčové slová: Zdravie, zdravý životný štýl, výchova k zdraviu, učiteľ, profesio-
gram, kompetencie učiteľa.

Úvod do problematiky
Životný štýl ako multidimenzionálny a multiaspektový prejav je výsledkom 

vytvárania a stabilizácie relatívne stabilnej štruktúry a obsahu materiálnej a duševnej 
činnosti človeka, ktorú je možné charakterizovať vytvorenými podmienkami života 
(úroveň bývania, dostupnosť vzdelávania, trávenie voľného času, pocit osobnej bez-
pečnosti apod.) a starostlivosťou o zdravie. Zdravý životný štýl  predstavuje harmonicky 
pôsobiaci intencionálny prejav podmienok a spôsobu života, ktorý vyvážene saturuje 
potreby a záujmy sebarealizujúceho sa jedinca. 

Rešpektujúc komplexný kontext životného štýlu a dynamiku vývoja všetkých 
oblastí života chceme zvýrazniť pozíciu zdravia, ktorej podstata a význam je nemen-
ný, keďže je predpokladom fungovania a previazanosti všetkých aspektov kvality 
života. Zdravie je nepochybne základný zdroj,  predpoklad a podmienka zodpoveda-
júceho fungovania všetkých stránok osobnosti. Ide o funkčné optimum všetkých ži-
votných prejavov charakterizovaných absenciou subjektívnych a objektívnych prob-
lémov. Zdravie v rámci akceptovaného holistického prístupu predstavuje komplexnú 
bio-psychickú a socio-kultúrnu kvalitu refl ektujúcu podstatu človeka ako nedeliteľného 
a integrovaného celku, ktorý pozitívne reaguje na potreby, zmeny a výzvy života. 
V kontexte takto formulovanej pozície je zdravie, zdravý životný štýl určujúcim pred-
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pokladom rozvíjania osobnosti, zárukou generovania a úspešného uplatňovania kom-
plexu kompetencií potrebných vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. Ak rešpektu-
jeme všeobecne akceptovanú tézu o tom, že v štruktúre regulačných mechanizmov 
zdravia dominuje osobné správanie jednotlivca potom platí, že formovanie, stabilizá-
cia a interiorizácia zásad zdravého životného štýlu je úlohou výchovného komplexu 
s dominujúcim podielom výchovy rodinnej a výchovy v škole. 

Existujúca heterogénnosť foriem rodinnej výchovy v súčasnosti nepredstavuje 
záruku vytvárania hodnotového systému, v ktorom je zdravie, zdravý životný štýl na 
poprednom mieste. V procese výchovy k zdraviu ako cieľavedomej a zámernej činnos-
ti á preto z hľadiska kvality a kvantity vplyvu prebrať zodpovedajúcu garanciu škola 
na všetkých stupňoch pôsobenia. Škola a osobitne primárna škola disponuje nezastu-
piteľným informatívnym a formatívnym potenciálom najmä v zmysle štrukturovanie 
a stabilizácia žiaducich postojov a  pozitívnych hodnotových orientácií. Platí, tak ako 
pri všetkých edukačných stratégiách, že podmienkou efektívnej výchovy k zdraviu rea-
lizovanej v kurikule školy je efektívny učiteľ. Pregraduálna, ale tiež  postgraduálna príp-
rava učiteľov si preto žiada projektovanie komplexu relevantných kompetencií, ktorých 
súčasťou má byť zdravotno-preventívna kompetencia. Vychádza sa z  predpokladu, že 
každý učiteľ môže systematickou preferenciou prozdravotných intervencií generovať 
systém postojov a hodnôt, v ktorom sú zásady zdravého životného štýlu na poprednom 
mieste. Učiteľ má vedieť koncipovať a realizovať edukačné prístupy, ktoré by korelova-
li so zdravím a zároveň rešpektovali individuálnu osobnosť žiaka ako ústredný princíp. 
V prezentovanom kontexte súhlasíme s charakteristikou Spilkovej (2003), že učiteľ je 
predovšetkým facilitátorom žiakovho vývoja a učenia, ktorý podnecuje, inšpiruje, vy-
bavuje pocitom kompetencie, sebadôvery, vytvára podmienky pre dosiahnutie žiakovho 
osobného maxima. Pre výkon učiteľskej profesie neexistuje univerzálny prístup, kto-
rý by bolo možné aplikovať v každej edukácii a v každom sociálno-výchovnom poli 
(Žilínek, 2001). Učiteľ primárnej školy vzhľadom na formatívnu senzitivitu uvedenej 
etapy ontogenézy má v tomto otvorenom priestore excelentnú pozíciu. Efektívne využi-
tie tejto pozície si teda od učiteľa žiada, aby okrem odborných predpokladov bol nosi-
teľom hierarchie hodnôt, v ktorých je zdravie nutnou súčasťou kvality života, aby sám 
svojim správaním a konaním predstavoval pozitívny vzor rešpektovania zásad zdravého 
životného štýlu. Profesiogram efektívneho učiteľa má predstavovať univerzálne multi-
funkčné kompetencie zahrňujúce zdravotno-preventívne kompetencie aplikovateľné tak 
v oblasti edukácie, ako aj v živote. 

Rešpektujúc formulovanú požiadavku chceme u učiteľov primárnej školy zvý-
razniť potrebu vysokej úrovne komunikatívnosti a empatie, emocionalizáciu a entuziaz-
mus, stimulovanie cieľavedomosti, aktivity a vitality žiakov, spôsobilosť modifi kovať 
výchovne prístupy podľa aktuálnej reality a pozitívnu motiváciu. 

Cieľ výskumu:
Učiteľská profesia ako kontaktná, sociointerakčná a kompetenčne náročná vyža-

duje profesionálny a osobnostný potenciál, ktorý je významne determinovaný životným 
štýlom. Efektívnosť učiteľovho prozdravotného pôsobenia predpokladá pozitívnu život-
nú stratégiu a zodpovedný postoj k vlastnému zdraviu. 
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Poznanie, analýza, komparácia a zhodnotenie aktuálnej štruktúry a obsahu život-
ného štýlu učiteľov primárnej školy považujeme za významný intervenujúci prostriedok 
projektovania pregraduálnej a postgraduálnej prípravy v procese generovania ich zdra-
votno-preventívnej kompetencie. 

Úlohy výskumu:
1.  Zistiť nutričné návyky, zastúpenie pohybových aktivít, trávenie voľného času 

a mieru kontaktov s návykovými látkami (alkohol, tabak) u učiteľov primárnej 
školy. 

2.  Analyzovať zistené poznatky a informácie z hľadiska rešpektovania odporúčaní 
a zásad zdravého životného štýlu.

3.  Zhodnotiť získané výsledky a formulovať odporúčania pre efektivizáciu kreova-
nia a stabilizácie zdravotno-preventívnej kompetencie v  rámci pregraduálnej 
prípravy budúcich učiteľov primárnej školy. 

Výskumný súbor a metódy výskumu:
 Relevantnosť informácii je determinovaná zodpovedajúcou reprezentatívnos-

ťou výskumného súboru respondentov. Výskumný (výberový) súbor tvorili respon-
denti (n=268) – študenti externej formy štúdia v študijnom programe Predškolská 
a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove 
(vek 20–45 rokov), ktorí zároveň vyučujú v primárnej škole. Z celkového počtu res-
pondentov bolo 19 mužov preto sme nerealizovali komparácie refl ektujúce kritérium 
pohlavia; rovnako sme neuplatnili identifi káciu súboru podľa veku a  rokov učiteľskej 
praxe. Naše výskumné zameranie smerovalo k náležitému postihnutiu aktuálneho stavu 
a tendencií v životnom štýle učiteľov primárnej školy, k  následnému abstrahovaniu 
súvislostí, k  akcentácii špecifík a formulovaniu odporúčaní integrovaných do systému 
intervenčných zdravotno-preventívnych vstupov v procese učiteľskej prípravy. 

Ako výskumný nástroj sme uplatnili metódu dotazníka, ktorého obsahové 
a formálne parametre sme overili predvýskumným šetrením. Dotazník pozostával 
z 28 položiek, kde respondenti pomocou alternatívnych a voľných odpovedí hodnotili 
vymedzené problémové okruhy (výživa, pohyb, voľný čas, návykové látky). Zisťovali 
sme predpokladané osobné znalosti, postoje k aktuálnej skutočnosti vlastného život-
ného štýlu, hodnotové preferencie refl ektujúce zdravotné odporúčania a vlastnú reali-
tu. Položky boli zostavené do štruktúry s podnetovou a odpoveďovou časťou. Výskum 
bol realizovaný v priebehu výučbového roku 2007/2008. Získané údaje sme spracovali 
prostredníctvom základných matematických charakteristík a kvalitatívne prostredníc-
tvom logickej-pedagogickej analýzy.

Interpretácia výsledkov výskumu:
Uvedieme zistenia, ktoré identifi kujú niektoré nepriaznivé tendencie sledova-

ných problémových okruhov: 
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Nutričné návyky:
nepravidelný stravovací režim (56 % absencia raňajok);
uprednostňovanie spotreby bravčového mäsa (72 %);
 nepravidelná a neuspokojivá spotreba zeleniny a spotreba ovocia (57 % – 2x v týž-
dni, 37 % užíva pravidelne syntetické vitamíny);
nízka spotreba rýb (94 % – jedenkrát v týždni);
hydiny (62 % – jedenkrát v týždni);
 nedodržiavanie pitného režimu (pitie tekutín ako reakcia na smäd, dominancia 
čiernej kávy počas práce – 81 % – dve šálky);
vynechávanie obeda (42 %); 
 nízka spotreba mlieka a mliečnych výrobkov (27 % – denne), zlá štruktúra mlieč-
nych výrobkov; 
pokles záujmu o stravovanie v školskom zariadení (31 % sa stravuje).

Štúdie zdravotného stavu obyvateľov Slovenska v posledných dvoch desaťro-
čiach signalizujú rast zastúpenia tých ochorení, ktoré sú významnou mierou zapríčine-
né nesprávnym spôsobom stravovania - obezita, cukrovka, ateroskleróza, osteoporóza, 
nádorové ochorenia. Vo výžive dominuje nesprávna štruktúra prijímaných potravín, 
najmä vysoký príjem potravy živočíšneho pôvodu a cukrárenských výrobkov. Znížila 
sa konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov, pretrváva nedostatočná konzumácia rýb, 
strukovín, celozrných obilnín, zeleniny a ovocia; poukazuje sa na nevyváženosť v zlo-
žení výživy, na nedodržiavaní zásad pravidelnosti, striedmosti, pestrosti, dostatku času, 
kontroly množstva a kvality jedla, etc. Konštatujeme, že kvantitatívna a kvalitatívna 
štruktúra a obsah výživy sa pokladá za indikátor somatickej a metabolickej rovnová-
hy organizmu. V kontexte uvedenej konštatácie naše zistenia korešpondujú s viacerými 
nepriaznivými celospoločenskými ukazovateľmi (napr. Kajaba, 2000; Šimončič, 2000; 
Malovič, 2003; Jurkovičová, 2005). 

Pohybová aktivita:
stotožnenie sa s potrebou pohybu ako nezastupiteľného determinantu zdravia (92 %);
nenáležitý subjektívny pocit dostatku pohybovej aktivity (76 % – športuje do 
30 minút denne);
nízka osobná zaangažovanosť (24 % – športuje cieľavedomo);
príčiny nešportovania v  poradí frekvencií odpovedí: nedostatok voľného času, ne-
dostatok fi nančných prostriedkov, nevhodné podmienky, zdravotný stav);
druhy pohybových aktivít v poradí frekvencií odpovedí: prechádzky, turistika, bi-
cyklovanie, plávanie, cvičebné pohybové programy;

Pohybová aktivita človeka harmonicky prepája a integruje zložku fyzickú, mentál-
nu, psychosociálnu a kultúrnu. Cieľavedomá a primeraná pohybová aktivita patrí k tým 
intervenujúcim činiteľom zdravia, ktorý sa nedá ničím kompenzovať. Jednoznačne je pre-
ukázaný negatívny dopad zníženej habituálnej pohybovej aktivity na celkový stav orga-
nizmu. Verbálna akceptácia potreby pravidelného pohybu, ktorá sa nepremieta v životnom 
štýle je trvalým problémom populácie. Vzhľadom na komplexnú náročnosť učiteľskej 
profesie sú nepriaznivé zistenia imperatívom implikujúcim celospoločenský rámec. 

•
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Zvýrazňujeme zdravotno-preventívny efekt, keď pohybové aktivity predstavujú 
prostriedok kontinuálnej adaptácie na meniace sa prostredie a podmienky, sú účinnou pre-
venciou zdravotných problémov a psychosociálneho stresu, ponúkajú zmysluplný obsah 
voľnému času, vedú k sebadôvere, umožňujú sebarealizáciu, socializáciu a sebaakceptáciu.

Voľný čas:
subjektívny pocit nedostatku voľného času (77 %);
mimoriadna pracovná zaťaženosť počas pracovného týždňa (78 %);
nedostatočná osobná zaangažovanosť (33 % – cieľavedomá organizácia voľného 
času);
činnosti vo voľnom čase podľa frekvencií odpovedí – informačno-komunikačné 
prostriedky (televízia, internet), čítanie, stretnutie s priateľmi, spánok, návšteva 
kina, divadla, hudba); veľký počet respondentov uvádzal domáce práce (69 %).

Voľný čas ako slobodný časový priestor po splnení povinností patrí k tým zá-
važným činiteľom, ktoré umožňujú sebarealizáciu v aktivitách a činnostiach podľa 
vlastných potrieb a záujmov. Všeobecne sa konštatuje zdravotno-hygienická, formatív-
no- výchovná, ochranno-preventívna, kompenzačná, stimulačná, sebarealizačná, socia-
lizačná, ale aj zábavná a komunikačná funkcia voľného času. Formulovaný potenciál 
(ako dokumentujú aj naše zistenia) sa ale nedostatočne premieta v produktívnej aktivite 
a následne v správaní. Konštatujeme skôr pasívne trávenie voľného času, s tým súvisia-
cu inaktivitu a nárast hypokinetického spôsobu života.

Návykové látky:
relevantná informovanosť o škodlivosti fajčenia a konzumácie alkoholu (100 %);
reálny kontext nekorešpondujúci s informovanosťou (52 % – fajčí aspoň 5 cigariet 
denne, 49 % – príležitostná konzumácia alkoholu – prevažuje víno a pivo);
subjektívny pocit únavy – kompenzácia prostredníctvom čiernej kávy;
problémy so zvládaním problémových situácií – užívanie liekov (40 % – Paralen, 
Ibalgin, Panadol, ale aj Defobin, Guajacuran. 

Efektívnosť primárno preventívnych intervencií závisí od zásoby aktuálne prítom-
ných a uplatňovaných kompetencií, t. j. vedomostí, zručností a spôsobilostí v určitej oblasti. 
Varovným signálom je nesúlad medzi “verbálnym a reálnym”. Konštatujeme skôr  nepriaz-
nivé tendencie vo vzťahu k návykovým látkam, ktoré opodstatňujú úvahy o oslabovaní vý-
chovnej autority učiteľov, najmä v zmysle ich nonkognitívnej kompetencie.

Záver
Zdravý životný štýl predstavuje súbor činiteľov, ktoré zabezpečujú zodpoveda-

júci vývoj, dozrievanie, fungovanie a regeneráciu orgánových sústav, rast organizmu 
ako celku; vyváženosť kognitívnej, afektívnej a psychomotorickej stránky osobnosti. 
Formovanie, korekcia a stabilizácia zdravého životného štýlu musí byť súčasťou cie-
ľavedomého výchovného a vzdelávacieho pôsobenia už od ranného detstva, keďže má 
zásadný význam pre zníženie chorobnosti, pre zvýšenú telesnú zdatnosť a pohybovú vý-
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konnosť, pre pracovnú aktivitu a tvorivosť, pre predlžovanie aktívneho veku, atď. Zdravý 
životný štýl je predpokladom univerzálnej prevencie zdravotných a ďalších civilizačných 
problémov. Škola ako súčasť výchovného systému môže významne prispieť ku kreovaniu 
a stabilizácii postojov, hodnôt a správania, ktoré by vedome smerovali k aktívnej starost-
livosti o vlastné zdravie. Súčasťou výchovy k zdraviu ako zložky výchovného komplexu 
má byť cieľavedomý a  intencionálny monitoring aktuálnej štruktúry a obsahu životného 
štýlu učiteľov primárnej školy. Informovanosť môže viesť cez sebauvedomenie, sebahod-
notenie, sebarefl exiu k pozitívnej zmene niektorých negatívnych tendencií a tým k oča-
kávanému efektívnemu formovaniu kognitívnej (poznávacej), afektívnej (emocionálnej) 
a konatívnej (správanie) stránky osobnosti žiaka. 

Súčasťou profesiogramu učiteľa má a musí byť zdravotno-preventívna kompeten-
cia. Prezentovaná požiadavka vyžaduje, osobitne v kontexte výchovy k zdraviu, gene-
rovanie pregraduálnej, ale i postgraduálnej učiteľskej prípravy tak, aby jej súčasťou boli 
holisticky ponímané intervenčné prozdravotné programy realizované jednak ako súčasť 
všeobecnej prípravy (všeobecného základu) a tiež ako súčasť odborových didaktík (in-
tegrovaný vyučovací obsah, prípadne ako samostatný vyučovací predmet). Určite sem 
v súčasnosti patrí spôsobilosť učiteľov osvojiť si a prakticky uplatniť informačné kompe-
tencie, zapájať a využiť pôsobenie médií pri prezentácii a podpore preventívnych aktivít, 
ich záujem cieľavedomo vyhľadávať a racionálne aplikovať dostupné informácie a pod-
porovať aplikačný transfer učiva, systémovo spolupracovať, previazať a konfrontovať 
edukačné prístupy, tiež altruizmus, tolerancia, tvorivosť, empatia, etc. Chceme zdôrazniť, 
že úspech všetkých intervenčných preventívnych zásahov smerujúcich k osvojeniu a reali-
zácii zásad zdravého životného štýlu predpokladá efektívneho, aktívneho učiteľa, ktorý je 
pozitívnym vzorom a pre ktorého je súčasťou projektovania vlastných učiteľských kom-
petencií tiež osobnostná a etická sebarefl exia.

MONITORING THE LIFE-STYLE OF PRIMARY SCHOOL 
TEACHERS

Abstract: The paper discusses the teacher’s profession as a contact-based, so-
cio-interactive, demanding, and socially undervalued profession. The author analyzes 
the current structure and content of the life-style of primary school teachers in terms of 
health-oriented recommendations. The factors limiting the saturation of health deter-
minants of the primary school teachers‘ life-style are specifi ed. Furthermore, the paper 
deals with the level of health-oriented information available to teachers. Finally, the 
tenets conditioning the achievement of the desired health competence as an integral part 
of the teacher’s professiongram are outlined.

Keywords: health, healthy life-style, education to health, teacher, profession-
gram, teacher’s competence
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PSYCHOHYGIENICKÉ ASPEKTY 
UČITELSKÉ PROFESE

Alexandra AIŠMANOVÁ, Lenka NOVOTNÁ 

Abstrakt: Psychohygiena jako předpoklad duševní rovnováhy učitelů, dodržo-
vání psychohygienických zásad a správné životosprávy, metoda škálového dotazníku, 
kvalitativní interpretace zjištěných výsledků.

Klíčová slova: psychohygiena, stres, stresor, denní režim, životní styl, aspekty 
životosprávy, osobnost učitele.

Výkon učitelské role je značně ovlivněn osobní spokojeností a stupněm duševní 
vyrovnanosti každého učitele. Učitelské povolání patří mezi značně náročné a stresující profe-
se. Duševní rovnováha učitelů má výrazný vliv na dětskou psychiku, což platí zejména u dětí 
1. stupně ZŠ. Učitel ovlivňuje motivaci žáků k učení, stimuluje jejich kognitivní procesy 
a celkově ovlivňuje výkonnost, vztahy ve třídě a vytváření optimálního emočního klimatu.

Dlouhodobé výzkumy učitelů ZŠ, které jsou realizovány řadu let na katedře psycholo-
gie PEF ZČU v Plzni, poukazují na neuspokojivou situaci a značnou míru stresovanosti většiny 
pedagogů. Z tohoto důvodu je aktuální dodržování základních psychohygienických zásad jako 
jednoho z možných prostředků prevence stresu a minimalizace jeho negativních následků.

Svoji pozornost jsme zaměřili na oblast dodržování základních psychohygienic-
kých zásad učiteli 1. stupně některých plzeňských škol. Hlavním cílem bylo získat obraz 
o psychohygienických aspektech života učitelské populace 1. stupně ZŠ. Chtěli jsme 
zjistit, jak učitelé dodržují základní pravidla životosprávy a zdravého životního stylu. 
Výzkum byl realizován pomocí nestandardizovaného dotazníku s kvantitativní varian-
tou uzavřených otázek škálového typu. 

Škálové otázky dotazníku se týkaly zejména těchto oblastí:
1) denní režim, hospodaření s časem
2) spánek a odpočinek
3) pohybová aktivita
4) výživa
5) stres
6) zaměstnání
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Jednotlivé otázky vztahující se k dílčím oblastem byly kvantitativně i kvalitativně 
analyzovány. Výsledky chápeme jako sondu do způsobu života dnešních učitelů 1.stupně 
ZŠ.

Vzhledem k feminizaci školství se jednalo převážně o respondenty ženského 
pohlaví ve středním věku zhruba 31–45 let. Z oslovených učitelů 1. stupně jsme získali 
odpovědi od 125 respondentů. Při interpretaci výsledků jsme vycházeli z jednotlivých 
oblastí, kterých se dotazníkové položky týkaly. 

1. Denní režim, hospodaření s časem
Většina učitelů si promýšlí denní aktivity a snaží se dodržovat denní režim. 

Jak uvádí S. Sládková (2007), učitelé většinou mají pravidelný denní režim a každo-
denní rytmus činností, které pak příznivě ovlivňují celý organismus. Naprostá vět-
šina učitelů si rozděluje úkoly podle důležitosti a snaží se účelně využívat časové 
ztráty během dne. Rezervy zůstávají v nevyužívání času k regeneraci a odpočinku 
během dne. 

2. Spánek a odpočinek
Pravidelný spánek a usínání nečiní učitelům problémy, což je potěšující. V prů-

běhu dne na krátký spánek nezbývá čas a stejně tak je mnohdy málo času i na aktivní 
odpočinek. Lze konstatovat, že učitelé v tomto věku nejsou výrazně stresováni problé-
mem nespavosti či přerušovaného spánku. Většinou spí 6 až 8 hodin denně a snaží se 
dodržovat optimální dobu i prostředí ke spánku.

3. Pohybová aktivita
Pohyb je důležitou aktivitou a vhodnou kompenzací zvláště pro učitele na 

1. stupni ZŠ. Sport či fyzická činnost pomáhají v regeneraci organismu a jsou příjem-
ným zpestřením víkendů. Téměř polovina respondentů se věnuje turistice, jízdě na kole, 
běhu či v zimě lyžování.

4. Výživa
Z vyhodnocených odpovědí vyplývá, že většina respondentů má správné stra-

vovací návyky a snaží se dodržovat pitný režim. Více než polovina z nich pravidelně 
konzumuje čerstvé ovoce a zeleninu a omezuje příjem tuků. Naprostá většina respon-
dentů se vyhýbá nadměrné konzumaci alkoholu kávy. Téměř polovina dotazovaných 
přiznává, že se stravuje ve stresujícím prostředí školních jídelen. Problémem je i absen-
ce pravidelné snídaně u řady dotázaných (M. Šnajdrová, 2006).

5. Stres
Nervové vypětí a stres pociťuje třetina dotazovaných učitelů. Nejčastější-

mi stresory jsou: mnoho pracovních úkolů (zvláště před uzavíráním klasifi kace), 
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kázeňské problémy ve třídě, problémoví žáci, organizační změny ve školství. Vzta-
hy na pracovišti nejsou stresující, problémy v meziosobních vztazích se týkají sou-
kromého života učitelů.

6. Zaměstnání
Potěšující je, že oslovení učitelé 1. stupně ZŠ jsou se svojí profesí spokojeni, prá-

ce je těší a přináší jim radost. Učitelé na 1. stupni v naprosté většině mají dobré vztahy 
jak se žáky, tak s jejich rodiči. Též vztahy mezi spolupracovníky a vedením školy jsou 
učiteli 1. stupně percipovány jako pozitivní.

Závěr
Obecně lze říci, že dodržování psychohygienických aspektů v práci učitelů 

1. stupně ZŠ je na uspokojivé úrovni. Velmi dobré ukazatele byly zaznamenány v oblas-
ti výkonu vlastní profese a mezilidských vztazích na pracovišti. Rezervy zůstávají 
hlavně v pravidelném zařazování odpočinku do denního režimu, v pravidelné snídani 
a klidném prostředí k obědu. Někteří učitelé pracují v časové tísni a pracovní úkoly plní 
i v době svého osobního volného času.

  
Duševní rovnováha je jednou ze zásadních podmínek úspěšnost a spokojenosti 

učitele. Jedním z prostředků k jejímu dosažení je dodržování správné životosprávy, což 
by nemělo být realizováno pouze intuitivně, ale promyšleně a cílevědomě. Pravidelné 
uplatňování psychohygienických zásad by se mělo stát součástí životního stylu učitelů 
1. stupně ZŠ. 

PSYCHO-HYGIENIC ASPECTS OF TEACHING 
PROFESSION 

Abstract: Psycho-hygiene as a prerequisite for mental balance of teachers, 
preserving psycho-hygienic principles and healthy lifestyle, scaled questionnaire 
method, qualitative interpretation of the fi ndings.

Keywords: psycho-hygiene, stress, stressor, daily routine, lifestyle, healthy diet 
aspects, teacher personality.





155

Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví

MEZINÁRODNÍ STRATEGIE BOJE
S DĚTSKOU OBEZITOU

A INICIATIVA ŠKOLA ZDRAVÉ VÝŽIVY

Jana FIALOVÁ

Abstrakt: Příspěvek představuje novou iniciativu Světové zdravotnické orga-
nizace (WHO) Škola zdravé výživy (Nutrition-Friendly School Initiative, NFSI)
a zasazuje ji do kontextu již dříve zahájených intervenčních programů. Celosvětově se 
zvyšující výskyt onemocnění, která souvisejí s výživou a životním stylem, vede v posled-
ních letech WHO k aktivitám podporujícím zdraví už od raného dětského věku. WHO 
vychází z předpokladu, že díky kvalitní, systematické a konzistentní výuce ve školách 
a úzké spolupráci s rodinou lze dosáhnout dlouhodobě zakotvených návyků zdravého 
životního stylu. Počátkem roku proto představila WHO nový program Škola zdravé 
výživy, který principielně vychází z již dříve zavedených a v mnoha zemích osvědčených 
programů, ideově především z iniciativy Školy podporující zdraví (Health Promoting 
Schools), metodicky z iniciativy podporující zdravou výživu od narození, tedy kojení 
(Baby-friendly Hospital Initiative) a bezprostředně na ně navazuje. Cílem programu 
Škola zdravé výživy je vytvořit zázemí pro všechny aktivity podporující zdravý životní 
styl se zvláštním zřetelem na výživu a dostatečný pohyb dětí, a s důrazem na komunit-
ní spolupráci. Právě aktivní zapojení širokého okruhu zainteresovaných aktérů (sta-
keholders), komplexní chápání problémů výživy jako součásti zdravého životního stylu, 
akreditace a pravidelné evaluace škol by měly být předností tohoto programu a zajistit 
jeho vysokou účinnost.

Klíčová slova: výživa dětí, aktivity podporující zdraví, škola, rodina a prostředí, 
intervenční programy WHO, škola zdravé výživy (NFSI) 

1. Úvod: Teoretická východiska a důvody vzniku nové iniciativy
V mnoha zemích se v dnešní době setkáváme s dvojím problémem v oblasti 

výživy: na jedné straně s podvýživou, na straně druhé s narůstající obezitou a to nejen
u dospělé populace, ale ve stále větší míře i u dětí. S oběma problémy navíc často sou-
visí nedostatek mikronutrientů, proto tato situace bývá označována jako dvojitá zátěž 
(double-burden). Tohoto vývoje nejsou ušetřeny ani nejvyspělejší státy. Na základě 
mnoha vědeckých výzkumů je již známo, že tzv. neinfekční choroby, mezi něž můžeme 
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z určitého hlediska řadit i obezitu a jejichž výskyt poslední dobou dramaticky stoupá, 
úzce souvisejí jak se samotnou  výživou, tak s celkovým životním stylem. 

Výživové návyky a základní obrysy životního stylu se utvářejí hlavně v dětství. 
Největší vliv má zajisté rodina, ale v době, kdy se velká část rodin rozpadá nebo nepl-
ní svoje sociální funkce, zastupuje v mnoha ohledech rodinu alespoň částečně škola. 
V takové situaci má škola nelehký úkol, aby se při současném zachování autonomního 
výchovného působení těch rodin, které fungují, zároveň snažila pozitivně působit skrze 
spolupráci s rodiči i v těch případech, kdy rodiny nejsou úplné nebo vykazují funkční 
nedostatky. Mimo těchto sociálních vlivů se ale na utváření nutričních zvyklostí podí-
lejí další okolnosti a faktory, jako je smyslové vnímání chutí, vůní a barev, kulturní 
zvyklosti, ale ve velké míře (u dětí obzvlášť) i vnější podněty, jako jsou např. reklama 
a marketing potravin.

Nedostatečné znalosti a kompetence a špatné či neúplné informace v této oblasti 
jsou hlavními důvody, proč se mnohé mezinárodní organizace snaží působit v oblasti 
zdraví a výchovy ke zdravému životnímu stylu. Všechna zde zmíněná fakta jsou i příči-
nou toho, proč byla Světovou zdravotnickou organizací (WHO) zformulována iniciativa 
Nutrition-Friendly School Initiative (NFSI), pro české prostředí nazvaná Škola zdravé 
výživy.

2.  Iniciativa Škola zdravé výživy (NFSI) a návaznost
na související projekty

Škola zdravé výživy (NFSI) je nový intervenční preventivní program WHO 
zaměřený především na rozvoj zdravého školního prostředí ve všech aspektech, při-
čemž klade důraz zejména na zdravou výživu a zdravý životní styl. Zdůrazňuje význam 
komunitních prvků pro úspěšnost a dlouhodobou funkčnost programu, k zajištění kvali-
ty a efektivity používá standardizovaný akreditačně-evaluační systém.

Návaznost iniciativy a možnosti jejího propojení s jinými iniciativami a progra-
my jsou široké. Vzhledem k tomu, že jde o celosvětově působící program, navazu-
je v jednotlivých regionech vždy na místně již rozpracované programy. Mezi ně patří 
především The FRESH Initiative (Focusing Resources on Effective School Health), na 
které se podílí vedle WHO také UNESCO, UNICEF, Světová banka a další partneři, 
program Child-Friendly Schools (UNICEF), dále program School Food and Nutrition 
Education Programme (FAO) a v Evropě zavedená a osvědčená iniciativa Health Pro-
moting School ( HPS), v České republice známá pod názvem Škola podporující zdraví 
nebo (zjednodušeně) Zdravá škola. Poslední důležitou iniciativou, kterou je třeba zmí-
nit, je Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI). Přestože tento program přímo neza-
sahuje jako cílovou skupinu školní děti, WHO pro svoji novou iniciativu použila jeho 
úspěšnou metodiku spočívající především v naplňování zadaných jasně defi novaných 
kritérií a rozvinutý akreditačně-evaluační systém. 

Z již zmíněných iniciativ má v našich podmínkách pro NFSI zvláštní význam 
iniciativa HPS, protože v Evropě by na ni měla NFSI přímo navazovat a protože obě 
mají společné oblasti působnosti. Jsou cílené na školní prostředí, obě sdílí úsilí o zlep-
šení zdraví nejen dětí, ale také širší komunity, obě kladou důraz na dlouhodobý efekt. 
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Oba programy mohou fungovat samostatně, ale jejich přínos se pravděpodobně zvýší 
při současné nebo navazující implementaci.

Iniciativa Škola podporující zdraví (HPS) má v České republice podporu stát-
ních orgánů a to se odráží i ve skutečnosti, že je doporučována k implementaci ve 
vládním dokumentu Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva 
ČR – Zdraví pro všechny v 21. století. WHO předpokládá, že právě z důvodů logické
a žádoucí návaznosti NFSI na HPS přijmou vlády nebo jimi pověřené státní orgány také 
tuto novou iniciativu mezi své priority. 

3. Cíle a úkoly iniciativy NFSI
Hlavním cílem iniciativy NFSI je vytvořit rámec a možnosti pro další (i dílčí) 

intervenční preventivní programy a pokud možno v návaznosti na stávající a fungu-
jící iniciativy (HPS) zlepšit školní prostředí s ohledem na zdravý vývoj dětí, zlepšit 
významně kvalitu výuky ke zdraví tak, aby děti získaly během školní docházky přede-
vším schopnosti samostatného rozhodování, vědomí osobní zodpovědnosti za vlastní 
zdraví a tzv. klíčové kompetence v oblasti zdraví, zdravé výživy a zdravého životního 
stylu. 

Dalším cílem a současně nástrojem realizace iniciativy NFSI je vytvořit prostor 
ke spolupráci se všemi klíčovými partnery (stakeholders), a to nejen s rodiči, ale i se šir-
ší rodinou, okolní komunitou, zřizovateli škol a také s odborníky z oborů zabývajících 
se zdravím a zdravou výživou. Formálním, ale důležitým cílem je v neposlední řadě 
umožnit školám akreditovat se jako Škola zdravé výživy (Nutrition-Friendly School). 
Tato akreditace není jen stvrzením úspěšné realizace programu, ale současně má sloužit 
tomu, aby veřejnost a rodiče vybírající školu pro své děti měli možnost zhodnotit
a srovnat cíle a priority jednotlivých škol i v této oblasti.

4. Základní kritéria NFSI
Iniciativa BFHI, jejíž metodika je uplatněna v NFSI, je zaměřena na vytvoře-

ní přátelského prostředí na novorozeneckých odděleních prostřednictvím naplnění 11 
základních kritérií. Podobně pro NFSI bylo zformulováno 22 základních kritérií, jejichž 
požadavky musí škola, která se chce akreditovat jako Škola zdravé výživy, splnit. Kri-
téria jsou rozdělena do pěti oblastí (I.-V.):

I. Oblast psané politiky: 

 1.  Škola musí mít písemně zpracovanou strategii vypracovanou podle (následují-
cích) požadavků NFSI, zahrnutou nejlépe do ŠVP.

II. Oblast kontaktů a spolupráce s veřejností:

 2.  Škola by měla informovat veřejnost o tom, že se hodlá zapojit do programu 
NFSI, případně o tom vyvolat diskuzi, a během implementace pak pravidelně 
sdělovat veřejnosti informace týkající se NFSI.
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 3.  Organizovat nebo spoluorganizovat, případně podporovat jiným způsobem akti-
vity pro zdraví určené pro rodiny i širší veřejnost.

 4.  Zajistit vzdělání pracovníků školy v oblasti výživy a zdravého životního stylu 
formou kurzů, školení, apod.

III.  Oblast obsahu školního kurikula ve smyslu podpory zdravé výživy
a zdravého životního stylu:

 5.  Součástí výuky by měla být ve všech věkových skupinách jedna lekce týdně buď 
přímo vyhrazená nutričnímu vzdělávání nebo integrovaná v jiných předmětech.

 6.  V rámci povinné výuky by měla být minimálně jedna lekce týdně věnována 
tělesným aktivitám.

 7.   Ročně by měla být zajištěna realizace pěti lekcí zaměřených na zdravý životní 
styl (vč. sexuální výchovy, protidrogové výchovy, aj.).

 8.  Pravidelně, optimálně jednou ročně by měla proběhnout kontrola a případně 
revize kurikula s ohledem na naplňování záměrů NFSI.

IV. Oblast tvorby školního prostředí podporujícího zdravý vývoj dětí:

 9.  Škola a její zaměstnanci mají aktivně podporovat zdravé nápoje a potraviny všu-
de tam, kde mají zodpovědnost a umožněný přístup, tj. ve školním stravování, 
snack barech, kantýnách a dalších prodejních místech v prostorách školy. 

10.  Škola má pozitivně prezentovat zdravou výživu a aktivní životní styl na kontakt-
ních a informačních místech školy.

11.  V prostorách školy i jejího okolí by nemělo být umožněno působení reklamy na 
sladké, tučné a výživově chudé potraviny a nápoje.

12.  Má být zajištěn kapacitně dostatečný, čistý a udržovaný prostor pro stravování dětí.
13.  Má být zajištěn hygienicky odpovídající provoz kuchyně v případě, že ji škola má.
14. Dětem i zaměstnancům má být zajištěn přístup k nezávadné pitné vodě.
15.  Správné hygienické a zdravotní návyky dětí by měly být podporovány výcho-

vou, příkladem dospělých i vybaveností školy.
16. Má být zajištěno splnění hygienických požadavků na sociální zařízení.
17.  Má být vytvořeno odpovídající vnitřní, případně venkovní sportoviště pro těles-

nou výchovu a umožnit jejich využívání dětmi i mimo vyučování, např. během 
přestávek a po vyučování.

18.  Škola má účinně bojovat proti šikaně, diskriminaci a násilí ve škole, nevyhýbat 
se řešení těchto problémů a zprostředkovat pomoc v případě potřeby.

19.  Důležitá je akceptace role školy a jejích pracovníků jako pozitivních vzorů ve 
výchově jim svěřených dětí.

V. Oblast podpůrných zdravotních služeb:

20.  Pravidelné sledování růstu a vývoje dětí (to je v našich podmínkách a našem 
legislativním systému neprosaditelné, ale tuto funkci plní spolehlivě dětští prak-
tičtí lékaři).
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21.  Efektivní spolupráce s rodinou zejména v případech, kdy má dítě problémy s na-
dváhou, případně s PPP (poruchy příjmu potravy).

22.  Naplnění funkce školy jako prostředníka pro zprostředkování kontaktů na odbor-
níky v případě zdravotních problémů dětí (pedagogicko-psychologické pora-
denství, poradenství v oblasti stravování, kontakty na praktické a zubní lékaře, 
apod.).

5. Postup implementace a získání akreditace NFSI
Škola, která bude mít zájem se zapojit do iniciativy NFSI, zformuje pracovní 

skupinu pro NFSI, ve které by kromě ředitele nebo jím pověřeného zástupce měli být 
reprezentanti učitelů, neučitelských pracovníků (např. vedoucí školní jídelny), rodičů, 
zřizovatele školy a odborníků ze sektoru zdravotnictví.

Pracovní skupina na základě autoevaluačního manuálu provede zhodnocení si-
tuace ve škole. 

Podle výsledků tohoto vlastního hodnocení vytvoří tzv. akční plán, do které-
ho bude zahrnut návrh, jakým způsobem bude na konkrétní škole dosahováno kriterií 
NFSI, a časový rozvrh jejich plnění. Výsledky sebehodnocení i akční plán zašle škola 
Národní radě NFSI, která by měla být ustanovena vládními orgány (v případě České 
republiky nejspíše ministerstvem školství nebo zdravotnictví).

Potom bude následovat období samotné implementace NFSI, kdy se škola bude 
snažit dostát všem požadavkům NFSI ve všech kritériích podle stanoveného harmono-
gramu. Až se škole podaří kritéria NFSI naplnit, provede druhé sebehodnocení a jeho 
výsledky opět zašle Národní radě pro NFSI spolu se žádostí o akreditaci. Posléze bude 
následovat externí hodnocení, po jehož případném kladném výsledku bude informován 
Mezinárodní koordinační tým NFSI a škola bude moci být akreditována jako Škola 
zdravé výživy. Opakované evaluace budou prováděny v pravidelných, zřejmě dvoule-
tých intervalech od získání akreditace.

6. Závěr
K NFSI se již připojily některé země prostřednictvím svých vládních organizací, 

za všechny je možno zmínit např. USA, Kanadu, Brazílii, Finsko, Dánsko, Irsko, Slo-
vinsko nebo Chorvatsko. V České republice je zatím v jednání ustanovení Národní rady 
pro NFSI a začlenění programu NFSI mezi priority státních institucí, součástí tohoto 
procesu je i řešení otázky připojení nebo vytvoření návaznosti na HPS. V současné době 
připravuje Ústav preventivního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pilot-
ní zavedení NFSI na několika školách. Výsledky pilotních projektů a získané poznatky 
mohou odhalit problémy a překážky s ohledem na možnou plošnou implementaci NFSI 
v ČR. Na základě těchto pilotních studií bude také možno navrhnout úpravy programu 
pro podmínky ČR a následně zpracovat manuál pro implementaci tak, aby realizace pro-
gramu také v českém prostředí co nejvíce napomohla rozšíření zdravých stravovacích 
návyků a zdravého životního stylu mezi dětmi.
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INTERNATIONAL STRATEGIES AGAINST CHILDHOOD 
OBESITY AND NUTRITION-FRIENDLY SCHOOL 
INITIATIVE

Abstract: This article presents a new initiative from the World Health Organisa-
tion (WHO) – the Nutrition-friendly School Initiative (NFSI) – and places it in the con-
text of previous intervention programmes. The globally increasing occurrence of diseases 
associated with nutrition and lifestyle has led the WHO in recent years towards activities 
promoting health from early childhood. The WHO proceeds from the assumption that 
engrained healthy lifestyle habits can be achieved by means of high-quality, systematic 
and consistent instruction in schools and close co-operation with the family. The WHO 
presented its new Nutrition-friendly School Initiative programme at the beginning of 
the year. The programme is based largely on programmes previously introduced and 
operated successfully in a large number of countries. The programme’s ideas are taken 
largely from the Health Promoting Schools initiative, while its methodology is based 
closely on its initiative supporting healthy nutrition from birth, i.e. breastfeeding (The 
Baby-friendly Hospital Initiative). The aim of the Nutrition-friendly School Initiative is 
to create the right conditions for all activities promoting a healthy lifestyle, with special 
attention paid to nutrition and suffi cient exercise for children, and with an emphasis on 
community co-operation. The active engagement of a wide range of interested parties 
(stakeholders), a comprehensive understanding of the problems of nutrition as part of
a healthy lifestyle, and the accreditation and regular evaluation of schools should be the 
great advantages of the programme, ensuring a high level of effectiveness.

Keywords: the nutritional habits of children, activities promoting health, the 
school, the family and the community, WHO intervention programmes, the Nutrition-
friendly School Initiative (NFSI)
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Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke 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 nápl-
ně modulu výchovy ke zdraví ve studijním programu učitelství pro 1. st. ZŠ na pedago-
gických 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. Neza-

stupitelný 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. Uplatňuji 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 rodině 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 dlou-

hodobě negativně ovlivnit zdravotní stav dítěte, jeho fyzický i psychický vývoj. Zdra-
ví prospívající výživa dítěte mladšího školního věku by měla vycházet z následujících 
doporučení:
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• pravidelný stravovací režim (5 až 6 jídel denně, energeticky přiměřených),
• dostatečný příjem tekutin (mléko, ovocné čaje, šťávy),
• dostatečný příjem bílkovin (maso 3–4x týdně, vejce 2–3 ks týdně, mléko

v množství 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 stravy. 
Jídlo asociuje s novými zážitky a zkušenostmi, které mohou být pozitivní, ale i negativ-
ní. 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 nadváhy 
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 údaje o výsky-
tu nadváhy a obezity v České republice v dospělé i dětské populaci poskytuje 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 varující. 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 opačnému 
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 nadby-
tečným 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 obézní, 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 zvý-
1) Studie byla zpracována agenturou STEM/MARK pro Českou obezitologickou společnost, pod záštitou 
Ministerstva zdravotnictví ČR, Endokrinologického ústavu a Potravinářské komory ČR v r. 2005. 
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šenému riziku nadváhy a obezity svých dětí měli jejich zdravé 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 psy-
chiku dítěte. Doporučovaná doba pohybových aktivit pro školáky je 7 hodin týdně. 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 starší-
ho školního věku klesá průměrná doba věnovaná náročnějším pohybovým 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 prováze-
ný 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 způsobu 

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 informace o zásadách 
správné výživy, ale především je vychovávat tak, aby si každý uměl vybrat při rozhodo-
vání 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 vzdělávání) 
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 aktivnímu zapojo-
vání dětí do činností podporujících zdraví. 

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

V této souvislosti můžeme diskutovat řadu zásadních otázek: Do jaké míry sou-
časná 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? 
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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 % stra-
vuje ve školní jídelně. Vyhodnocení odpovědí na otázku, jak jsou spokojeny s kvalitou 
stravy, 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
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Z tabulky například vyplývá, že konzumace ovoce celkově převažuje nad konzu-
mací zeleniny. Je potěšitelné, že více než polovina dotázaných konzumuje ovoce denně. 
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 výživu, 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 správ-
ným nutričním návykům. 

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

zúčastnily pouze ženy. Také jim byla položena obdobná otázka: Jste svým žákům dob-
rým vzorem v oblasti stravovacích návyků? Vyhodnocené odpovědi jsou alarmující. 
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Pouze 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 význam ochrany zdraví, a zejména vlastním příkladem. Pedagog na 1. stup-
ni ZŠ je pro děti důležitou autoritou a vzorem. Má velikou příležitost na žáky působit 
i v oblasti výživy a prevenci obezity. Jen malý příklad: konzumuje-li pedagog (před 
svými žáky) ovoce, zeleninu, mléčné výrobky apod., působí silně 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.

4 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 a případně měnit tvořící 
se postoje dětí k jídlu a způsobům jeho podávání. 

Výsledky zjištěné průzkumem mohou pomáhat učitelům primární školy při 
výchově dětí ke zdravému stravování. Pokud analogické šetření provede pedagog na 
škole, kde vyučuje, získá cenné údaje, které mu umožní pozitivním směrem ovlivňovat 
stravovací 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 by měla probíhat 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. 
• Nabídnout žákům zapojení do volnočasových pohybových aktivit.
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• 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. 

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 con-
ducted by Family Education Department at Charles University in Prague – Pedagogical 
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 edu-
cation programs. The 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.

Keywords: healthy nutrition, school education program, education towards 
health, teacher training.
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Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví

OBRAZ MENTÁLNÍ ANOREXIE V UMĚLECKÉ
LITERATUŘE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Milena ŠUBRTOVÁ

Abstrakt: Příspěvek se zabývá problematikou poruch příjmu potravy (zejmé-
na mentální anorexie) ve světle jejich zobrazení v intencionální české i světové 
literatuře pro děti a mládež. Navzdory tomu, že poruchy příjmu potravy ohrožují 
stále širší okruh dětí a mládeže, nepředstavují příliš frekventované literární téma 
a s výjimkou textů vycházejících z bezprostřední životní zkušenosti autorů jsou 
ztvárňovány se stereotypy, které snižují estetickou úroveň i potencionální výchovný 
účinek této literatury. V kontextu české literatury pro mládež se tématu mentální 
anorexie a bulimie chopila pouze Ivona Březinová, která však setrvala v žánrovém 
zajetí dívčího románu (včetně happyendového klišé). Inspirativnější impulsy nabízí 
pohled na světovou literární scénu, kde je toto téma zpracováváno bez jakýchkoli 
tabu, s mnohdy šokující otevřeností, jež však v sobě nese i preventivní výchovný 
potenciál.

Klíčová slova: mentální anorexie, literatura pro děti a mládež, česká a světová 
literatura, výchovné působení

Mentální anorexie a bulimie jako jedny z nejčastějších poruch příjmu potravy 
budí v posledních desetiletích nejen pozornost lékařů a psychologů, kteří se s nimi setká-
vají ve svých ordinacích, ale také sociologů a pedagogů. Zejména mentální anorexie, 
charakterizovaná odmítáním jídla v důsledku urputné snahy zhubnout či získat kontrolu 
nad vlastním, zkresleně vnímaným tělem, se totiž stává hrozbou prepubertálních dívek 
a stále častěji i chlapců. 

František Krch uvádí, že mentální anorexie začíná nejčastěji ve věku 13 až 
20 let. Přeceňováním fyzických proporcí při vlastním sebehodnocení a úvahami 
o formování postavy až k nezdravým parametrům se však zabývají zejména dívky již 
ve věku od 9 let. Nepřiměřený zájem věnovaný fyzické stránce nepochybně souvisí 
u prepubertálních dětí i s obsahem mediální produkce, která je ovlivňuje přímou ces-
tou i nepřímými impulzy. Skutečnost, že v posledních letech lze na stránkách časo-
pisů určených dívkám najít místo pěstování kultu vyhublých modelek spíše varování 
před nezdravým hubnutím, nepřímo potvrzuje fakt, že mentální anorexie přestává 
být vnímána jako výlučné onemocnění týkající se pouze specifi cké skupiny predis-
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ponovaných osob spojených socio-profesním statutem (modelky, baletky apod.)1.
Na českém knižním trhu je k dispozici dostatek odborných titulů zabývajících se 

poruchami příjmu potravy. Význam pro vhled do dané problematiky, ale i pro prevenci 
a terapii však bezesporu má i umělecká literatura s touto tematikou2. Mentální anorexie 
a bulimie jsou považovány za kulturně podmíněný syndrom (Krch, 1999: 61), rovněž 
z tohoto důvodu může být jeho literární refl exe cennou zpětnou vazbou, ovšem zároveň 
i nástrojem k proměnám postojů, hodnotových a kognitivních vzorů. V této souvislosti 
je zajímavé povšimnout si, jakým způsobem je mentální anorexie ztvárňována v inten-
cionální umělecké literatuře pro děti a mládež.

Jednou z prvních českých autorek, která se tématu poruch příjmu potravy chopi-
la, je Ivona Březinová3. Jako zkušená prozaička se ve své literární tvorbě začíná vědomě 
přiklánět k tzv. pomocné literatuře. Tento typ literatury, soustředěný na zachycení urči-
tých problémových okruhů s prvotním cílem čtenáře pro ně zainteresovat, poučit o nich 
či výchovně zapůsobit, u nás v minulých desetiletích chyběl. Ve světové literatuře má 
přitom pomocná (návodná) literatura propracované osvědčené modely od leporel pro 
nejmenší až po texty esejistického charakteru. 

Série I. Březinové Holky na vodítku je volnou trilogií, propojenou výtvarným poje-
tím edice (comicsová, až hrůzně karikovaná podoba hrdinek vytvořených slovenským 
ilustrátorem Jozefem Gertli Danglárem), společným podtitulem, s nímž koresponduje
i jednotně koncipovaný název (Jmenuji se… ). Jeden z dílů je věnován dívce, která 
propadla drogové závislosti (Jmenuji se Alice), další gamblerce (Jmenuji se Ester) a tře-
tí kniha vypovídá o problémech bulimičky: Jmenuji se Martina (2003). Příběhy mají 
i jednotnou kompozici: děj se odehrává v léčebně, kam jsou dívky umístěny poté, co 
v běžném životě došly kvůli svým problémům až na samý okraj propasti. Retrospek-
tivně si vzpomínají na vše, co jejich zoufalému životnímu propadu předcházelo a tyto 
deníkové pasáže, v nichž se postupně odkrývá vznik a vývoj jejich životní situace, jsou 
prostřídány záznamy, v nichž se před čtenářem rýsuje obraz současného rozpoložení 
hrdinek. Deník je terapeutická záležitost, všechny ho píší z donucení jako součást léčby. 
Obě kompoziční pásma jsou od sebe odlišena i grafi cky. Hrdinky se v léčebně potká-
vají – hlavní postava jednoho románu je postavou epizodní v románu druhém. Tento 
prvek umožňuje autorce nazírat na jednotlivé postavy s určitým odstupem (například 
bulimička Martina reaguje opovržlivě na narkomanku Alici, zatímco z pohledu Alice 
je nechutné a nepochopitelné Martinino počínání). Březinová sledovanou problematiku 
1 Jako příklad poněkud rozporuplného působení na dospívající adresátky lze uvést zářijové číslo z roku 2008 
časopisu Top dívky, který je českou verzí časopisu Mädchen . Vedle reportážní dvoustrany, která pod titulkem 
„Zvítězila jsem nad anorexií!“ přináší varovné svědectví čtrnáctileté Natálie a názornou fotodokumentaci její-
ho boje s anorexií, se jenom o několik stránek dál v rubrice „Všechno, co ti udělá dobře“ objevují rady, týka-
jící se hubnutí („Pokud chceš mlsat bez výčitek svědomí, neměla by sis dávat zmrzlinu do kornoutku, ale do 
kelímku. Až 200 kalorií můžeš ušetřit (sic!) pokud si dáš sorbety, ovocné nebo jogurtové zmrzliny nebo jejich 
light verze, které chutnají stejně dobře.“ „Bye, bye… vanilkový kréme! Mňam! Lesní ovoce s vanilkovým 
krémem je božský dezertík (cca. 190 kcal.). Bacha! Dej si 30 min. badmintonu a kalorie z krému jsou fuč!“).
2 Knihy jako důležitý zdroj poučení o poruchách příjmu potravy uváděli dětští respondenti v nedávno prová-
děných výzkumech. Srov. PŘINOSILOVÁ, D. Informovanost žáků základní školy v oblasti poruch příjmu 
potravy a stravovacích návyků. KACHLÍK, P.; HAVELKOVÁ, M.; PROCHÁZKOVÁ, L. Poruchy příjmu 
potravy – informovanost a prevence u žáků na 2. Stupni základních škol v Brně. Obě stati in ŘEHULKA, E. 
et al. School and Health 21. Přístupné z: http:// www.ped.muni.cz/z21/sbornik_06_obsah.htm
3 Ivona Březinová (1964), prozaička věnující se všem věkovým kategoriím čtenářů. V posledních letech se 
v tvorbě pro děti a mládež systematicky zaměřuje na dříve tabuizovaná, problémová témata (například romská 
otázka, drogová závislost, fenomén stáří).
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konzultovala s odborníky, lékaři, aby se vyvarovala laického či publicistického zjedno-
dušování a typizování. 

Martina je líčena jako oběť výchovného působení psychicky labilní matky. Ta 
poté, co je Martinin otec opustil, střídá partnery, přičítá své životní neúspěchy nadváze 
a zmítá se neúspěšně mezi různými dietami a nezřízeným obžerstvím. Martině zaka-
zuje konzumaci sladkostí, aby si tloušťkou jednou nekazila život, nedokáže však před 
dcerou narýsovat žádný pozitivní obraz budoucnosti (dceru vystavuje nepříjemnému 
obtěžování ze strany svých partnerů a vyvolává v ní strach z dospělosti). Martina začíná 
své sebevědomí odvíjet jedině od toho, jak dokáže kontrolovat své proporce a tělesnou 
hmotnost; přejídat, později hubnout a nakonec přejídat se a hubnutí si pojišťovat zvra-
cením začíná ze vzdoru: 

„Přejídala jsem se ze vzdoru, mami. Ty jsi totiž za mě rozhodovala úplně o všem. 
Bylo to jak život na silnici mezi dopravními značkami. Samé zákazy vjezdu a přikázané 
směry jízdy. Nikde, vůbec nikde nebyla žádná volba. Jen v jídle. Tam byla skulina, kterou 
prostě nešlo nevyužít. Bylo příjemné se přejídat a navíc vědět, že tím sama rozhoduju 
o svém těle. Bylo mi jedno jak. Hlavně, že to bylo moje vlastní rozhodnutí.“ (s. 25) 

V Martině však zároveň sílí nenávist k vlastnímu tělu. Proti matčině slabošství, 
v němž správně vycítí pravou příčinu zrychlujícího se kolotoče jejích životních proher, 
staví vlastní schopnost zapřít se a zhubnout. Ve čtrnácti letech se stává anorektičkou. Za 
snahou zhubnout je zpočátku i dívčina zoufalá snaha strhnout na sebe matčinu pozor-
nost a setrvat v dětství – sice nikoli bezstarostném, ale přeci jen vzdáleném neradostné 
realitě matčina dospělého života.

„Jmenuji se Martina… a jsem bulimička.“ Zpověď začíná nekompromisním při-
znáním, od něhož se konvergentně odvíjejí dvě dějové linie. Prostřednictvím deníku, 
který si Martina na příkaz lékaře z léčebny píše ve formě dopisu, je apostrofována dív-
čina matka. Martina se snaží přiblížit matce své pocity a zážitky, které spustily onemoc-
nění. Druhé pásmo zastihuje Martinu v prostředí léčebny a zaměřuje se především na 
dívčin boj s nemocí: anorexie u Martiny vyústila v bulimii. 

Přímý vypravěč je kombinován s technikou personálního vypravěče. Martinin 
zorný úhel a její vnitřní perspektiva umožňují nahlížet na dění očima dívky zápolící 
s nemocí, zatímco vnější perspektiva, z níž je zobrazována, skýtá určitou objektiviza-
ci vyprávěného, nezbytnou pro zamýšleného dospívajícího recipienta4. Zvolená narač-
ní situace je ideální pro vytvoření identifi kační vazby s přímým vypravěčem, jímž je 
sama Martina. Fiktivní adresát tohoto vypravěčského pásma – Martinina matka – hraje 
v recepčním procesu rovněž důležitou roli. Vyprávění získává silnější emocionální ná-
boj, dojem bezprostřednosti, matčina postava slouží i jako odrazová plocha, vůči níž se 
lze vymezit. 

Takto rozehraná narační situace by však mohla připravit text o jeho důležitý 
instruktážní rozměr. V linii Martinina deníkového sebezpytování se tak často objevují
i zprostředkované názory okolí a lékařů:

 „Opravdu nevím. Pan doktor četl poslední zápis a říkal, že sama nevím, co chci. 
Že si ve vztahu k tobě odporuju. Že tě toužím trestat za tvoje chyby a přitom jsem vlastně 
ráda, že je máš. Prý si tvými skutečnými či domnělými chybami ospravedlňuju svoje 
vlastní selhání. Já vážně nevím, mami. Prostě nevím, no.“ (s. 37)
4 Podle údaje v tiráži je kniha adresována čtenářům od 14 let.
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Rovněž retrospektivní kompoziční postup je důležitou součástí narační strategie, 
neboť umožňuje alespoň částečně objektivizovaný náhled na dřívější situaci: 

„Pak jsem cítila, že se mi pomalu vracejí síly, ale zároveň mě popadla hrůza, že 
přiberu a všechno to snažení bude pryč. Neviděla jsem svoje kostnatě vychrtlé tělo, a že 
mám propadlé tváře a špičatý nos. Pořád ještě jsem si připadala tlustá.“ (s. 104)

Do jaké míry se autorce podařilo realizovat funkční aspekt textu? Věrohodně, 
s realistickými až naturalistickými detaily popisuje etiologii anorexie a bulimie (strach 
z dospívání, přejímání negativního matčina sebehodnocení, problematický vztah s mat-
kou v neúplné rodině) i průběh léčby. Tyto pasáže lze hodnotit jako vysoce informativní 
a přitom si ponechávají hodnotu a zejména emocionální účinnost, vlastní uměleckým 
dílům. Problematičtější je ovšem řešení zápletky. Rozhodující silou v hrdinčině uzdra-
vení se stává mladý terapeut, který je v léčebně na praxi a do dívky se zamiluje. Tento 
způsob řešení konfl iktní situace lze považovat za nebezpečný – zejména poruchy pří-
jmu potravy jsou onemocněním, jež vyžaduje značné úsilí pacientů při léčbě a nevěro-
hodný závěr tak vlastně znehodnotil onu ceněnou informativnost a výchovnost prózy. 
Březinová sice průkopnickou volbou vážného tématu i mimotextovými signály (jistá 
odpudivost a karikaturní nadsázka dívčího portrétu na obálce) jakoby polemizuje s klišé 
dívčího románu, ovšem happyendovým závěrem zcela přitakala jeho konvenci. 

Zajímavá je i kontextová situace, do níž se próza vřazuje. Anorexie a bulimie 
jsou ve světle ostatních příběhů trilogie Holky na vodítku vnímány více jako závislost 
(nadto s kriminalizujícím vyústěním, neboť bulimie je odhalena až po krádeži v obcho-
dě s potravinami, jíž se Martina dopustí, aby uspokojila nutkavou touhu po jídle) než 
jako onemocnění. Na tzv. pomocnou literaturu je nutno klást poněkud jiné nároky. Pri-
mární je její informativní a formativní úloha, estetická funkce textu je nutná především 
proto, aby přilákala a posléze udržela čtenářovu pozornost, aby dokázala zapojit i jeho 
emoce a zainteresovat ho k přemýšlení nad daným problémem. Alespoň potud tedy text 
Ivony Březinové svoji roli splnil.

V kontextu české beletrie pro mládež se mentální anorexie objevuje jako cent-
rální téma i v románu populární prozaičky Lenky Lanczové5 Střípky mých lásek (1999). 
Šestnáctiletá hrdinka Edita raněna odmítnutím chlapce, do něhož se zahleděla, se roz-
hodne radikálně zhubnout. Nedbá na varovné signály vlastního těla a postupně se u ní 
vyvíjí mentální anorexie. Motivací k zahájení léčby je pro ni až nový rýsující se vztah 
s chlapcem Adamem, který – poučen tragickou zkušeností s anorexií ve vlastní rodině 
– dává dívce ultimatum. 

Lanczová traktuje Editin příběh prostřednictvím přímého vypravěče, takže čte-
náři je nabídnut pouze zorný úhel nemocné protagonistky. Tato narační situace sice vede 
k jednoduššímu navazování identifi kační vazby, ale ztěžuje explicitní edukační působení 
textu. Popis průběhu onemocnění je zbaven rozměru vnitřního dramatu (které zakoušejí 
například hrdinka prózy I. Březinové či vypravěči konfesijně laděných textů) a omezuje 
se na učebnicovou charakteristiku, která není příliš přesvědčivá. Jak uvěřit anorektické 
hrdince, kterou přes výčet veškerých fyzických selhávání (od zesláblosti hladem, zvra-
cením, absence menstruace, zimomřivosti) neopouští chuť na sexuální hrátky? 
5 Lenka Lanczová (1964), populární autorka dívčích románů. Publikovat začala v 90. letech 20. století
a několik desítek jejích vydaných románů se vyznačuje konstrukčními i jazykovými klišé triviální literatury. 
Čtenářky si autorka získává především svojí otevřeností (k otázkám sexu, životního stylu mladých).
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Autorka se chopila společensky závažného tématu, avšak nevybočila z vlastních 
vyježděných kolejí nenáročného čtiva pro dívky a obraz nemoci zkreslila tím, že nedo-
kázala vystoupit z šablonovitosti dívčího románu v jeho pokleslé podobě. I přes tuto 
výhradu lze prózu akceptovat jako text, který může na téma mentální anorexie upozor-
nit.

V českém překladu byl vydán i text Jacqueline Wilsonové6 První starosti (1998, 
česky 2002), který představuje jeden z dílů volné série o dospívající Sally a jejích kama-
rádkách. Sally se začíná trápit svou postavou a zkouší domnělou tloušťku překonat 
drastickou dietou, posléze vyvolávaným zvracením. Uvědomuje si přitom riziko svého 
počínání, neboť fenomén mentální anorexie a bulimie zná z časopiseckých popularizací. 
Teprve konfrontace se spolužačkou trpící stejnou diagnózou vede Sally k prozření.

 Wilsonová přesvědčivě ukazuje, jak snadno lze vypěstovat nezdravé návyky. 
Tím, že nechává protagonistku, která je zároveň v roli vypravěčky, samotnou dospět 
k reálnému zhodnocení vlastní situace, uchovává textu i jeho výchovný potenciál. 

Marliese Aroldová7 zasvětila poruchám příjmu potravy román Zcela bez tíže. 
Miriam trpí anorexií (1997, č. 2002). Zakomplexovaná Miriam se trápí a příčinu svých 
problémů spatřuje ve své postavě. Uniká do snění a vytváří si planetu jménem Orchidea, 
která je projekcí její touhy po štěstí, lásce a harmonii. Věčný souboj s chutí na jídlo, 
v němž začíná vítězit snaha zhubnout, provází hrdost na první úspěchy:

 „Potlačila jsem hlad. Zvítězila nad chtivostí. Ovládala jsem své tělo. Dělalo, co 
jsem si přála.“ (s. 47) 

Pocit nadřazenosti, vyplývající ze silné vůle, jíž se donutila hladovět, vyniká 
zvláště ve srovnání s rodinou Miriam:

 „V téhle rodině mě obklopovali slaboši. Máma se nedokázala prosadit. Táta 
hledal potají štěstí u jiné ženy (…). Polovičatosti, započaté plány, věci zanesené pískem. 
Velká slova, za nimi nic!“ (s. 52) 

Miriam ztrácí realistický náhled na své tělo i na svět kolem sebe. Ani osud těžce 
nemocné spolužačky Silke, která umírá na rakovinu, nepřiměje Miriam k tomu, aby se 
na sebe zadívala z odstupu, očima druhých a začala si vážit života. Podvádí, lže, jenom 
aby se vyhnula jídlu. Fyzický kolaps ji přivádí do nemocnice a zde příběh během trans-
portu sanitkou – zdánlivě nedotaženě – končí.

Prózu lze považovat za jednu z nejzdařilejších beletristických sond do myšlení 
mentálních anorektiků. Přispívá tomu i promyšlená práce s vypravěčem, kdy dochází 
k rozvrstvení promluvového pásma přímého vypravěče (v textu odlišeno typografi cky) 
na dějově nosný proud a na nejniternější tok dívčiných myšlenek, jejího snění, postupně 
však převládajícího nevybíravého sebeobviňování: 

„Keksy, ty proklaté keksy! Vůbec jsem je neměla jíst! Ale udělala jsem to jenom 
kvůli Bobbymu! Kdybych odmítla, dotkla bych se ho! Mizerná výmluva! Ty nenažraná 
náno, od kohokoliv jiného by sis je vzala také! Ve skutečnosti jsi jen čekala na to, aby ses 
zase mohla pořádně nacpat. Nemáš žádnou vůli, jsi slabá, přiznej to! Opravdu to bylo 
6 Jacqueline Wilson (1945), britská prozaička, autorka několika desítek románů a románových sérií pro děti 
a mládež.
7 Marliese Aroldová (1958), německá prozaička. Po studiu knihovnictví (se zaměřením na dětskou literaturu) 
se začala věnovat vlastní literární tvorbě, v níž systematicky sleduje ožehavá témata. V českém překladu byly 
vydány tituly Veronika bere extázi, Já chci přece žít – Naďa je HIV pozitivní, Tolik radosti a lásky – Jak to 
bylo poprvé.
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jen kvůli Bobbymu! Kecy! Nevěřím ti ani slovo. Mohla sis je vzít a dělat, jako bys jedla. 
To by stačilo. Ale ty tlustá svině jsi je doopravdy sežrala. A chutnaly ti!“

Tím, že autorka ponechává konec otevřený a sleduje svoji hrdinku pouze na cestě 
do osidel nemoci, získává próza mnohem větší alarmující apel a zvyšuje se její poten-
ciální účinek v preventivním boji proti poruchám příjmu potravy. Smrt mladičké Silke, 
plné touhy po životě, na rakovinu představuje varovnou paralelu k možnému vyústění 
osudu Miriam, jež si smrt nepřipouští, a přitom sama nastoupila cestu sebeničení. Fabu-
lační trik s úmrtím jedné z vedlejších postav má za úkol přesvědčit o křehké hranici mezi 
životem a smrtí; hrozbu smrti tak lze vztáhnout i k protagonistce románu Miriam. Jed-
noznačný závěr je nahrazen věcným, ryze informativní doslovem, který stručně sumari-
zuje možné příčiny, příznaky, následky i léčebné postupy u poruch příjmu potravy.

Specifi ckou skupinu představují texty vzniklé z autopsie. Nelze na ně uplatňovat 
stejná kritéria jako v případě běžné beletristické tvorby, neboť mnohdy jsou produktem 
či prostředkem terapie a jejich největší hodnotou je autenticita a bezprostřednost, s níž 
dokáží přiblížit sledovaný fenomén. V české literatuře s tematikou mentální anorexie
a bulimie se vynořila dvě díla tohoto charakteru.

Neskrývaně autobiografi cká próza Martiny Kopřivové8 skýtá interpretační klíč 
již poněkud komplikovaným titulem: Ať si na to každej přijde sám. Zpověď modelky. 
Povinná četba pro -náctileté a jejich rodiče (2004). Trojdílnost titulu až překvapivě 
vystihuje hlavní ideově-tematické prvky prózy, byť kompozičně se rozpadá pouze na 
dva díly. První část nazvaná Anorektička ukazuje hrdinku Tamaru, jež se od třinácti 
let věnuje s podporou rodičů, poháněných vlastními nenaplněnými ambicemi a vidi-
nou velkých výdělků, modelingu. Naivní, samolibá dívka utrpí první ránu, když jí 
v modelingové agentuře naznačí, že by potřebovala zhubnout. Hladovění přerůstá ve 
včasně diagnostikovanou anorexii. Vyhublá dívka zakusí další hořkou porážku, když 
s ní pro anorektickou vizáž přestane počítat její agentura. Tentýž spouštěcí mechanis-
mus, jako tomu bylo u počátku onemocnění, vede paradoxně i k vyléčení. Tamara se 
během prázdnin za pomoci rodičů uzdravuje, byť některými z následků anorexie se 
bude cítit stigmatizována i nadále. Druhá část s výmluvným názvem Sebastian sleduje 
dívčiny dílčí úspěchy i prohry v modelingové branži a líčí její milostný vztah se starším 
mužem. Próza se soustřeďuje především na zachycení světa modelek a falešného pozlát-
ka jejich práce, varuje před vyděračskými praktikami agentur – dívčino onemocnění je 
z tohoto pohledu pouze jedním z kamínků mozaiky, tvořící její jednostranně orientova-
nou dosavadní životní zkušenost.

Deklarovaný konfesijní charakter poněkud narušuje skutečnost, že přímá vypra-
věčka líčí své prožitky z nespecifi kovaného časoprostorového odstupu a ruší tak poně-
kud iluzi bezprostřednosti. Oddělení „prožívajícího já“ od „vyprávějícího já“ zde nemá 
ani žádoucí funkční aspekt, neboť hlavní postava v roli vypravěčky neprodělává žádný 

8 Martina Kopřivová (1983) zahájila literární produkci během studia na Obchodní akademii, v současné době 
vlastní modelingovou agenturu. Zpověď modelky začala psát v 18 letech na základě vlastního životního pří-
běhu, v reedici z roku 2007 byla rozšířena i o komentář z pohledu autorčiny matky. I další prózy vycházejí 
z autorčiných zkušeností: Společnice (2005) se odehrává v prostřední pražských nočních klubů, které autorka 
poznala i jako diskžokejka; Brunův koktejl – cesta ode dna ke dnu (2006) je variací na Zpověď modelky 
a líčí osudy mladíka, zneužívajícího v honbě za dokonalým tělem anabolika a steroidy.  Důvěrnou znalostí 
popisovaných prostředí a atraktivitou témat nahrazuje Kopřivová nedostatek umělecké invence a stylizačních 
schopností.
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vnitřní přerod a zůstává stále onou povrchní ukřivděnou dívenkou jako na začátku. Ve 
vztahu k tématu mentální anorexie nemůže být prostřednictvím tohoto textu realizová-
na poznávací funkce. Prózu negativně poznamenává i autorčina neschopnost stylizace
a kompoziční gradace.

Sofi stikovanější pohled na průběh vlastního onemocnění mentální anorexií 
podává knížka Petra Vomastka Z deníku anorektika (2000). Autor se vrací k období 
svého nelehkého dospívání, kdy si jako student prestižního pražského gymnázia vybu-
doval řadu anorektických postojů. Jeho próza je téměř detektivním pátráním po příči-
nách anorexie, jejíž propuknutí u sebe spojuje s vlastním perfekcionalismem a konfl ikt-
ním soužitím s autoritativní matkou. Pásmo deníkových záznamů a korespondence je 
s odstupem komentováno a konfrontováno s pozdějšími názory autora. Chronologicky 
řazené zápisky každodenních událostí jsou proloženy i vlastními verši. Deníkové zázna-
my i autentická korespondence jsou dojemné tím, jak banality všedního dne povyšují 
na události. Ze zápisků je dobře čitelná pisatelova zranitelnost a i přes přepjatost jejich 
slohu, jímž autor možná bezděčně dává najevo svoje intelektuálské sklony, z nich lze 
vycítit spíše nejistotu. 

Čím se Vomastkova kniha odlišuje od jiných zpovědí? Především snahou převést 
vlastní trýznivé prožitky a zkušenosti do obecnější roviny, odhalit jejich skryté moti-
vace a verbalizovat je, nezřídka v podobě přirovnání či metaforického obrazu, který je 
posléze dekódován a konkretizován: „Může se však stát, že se člověk k některé ze svých 
potřeb staví jako k nevlastnímu dítěti a její opomíjení se stává více než pravidlem. Nebo 
ji dokonce odvrhne. Když odvrhnete děcko (sic!) nejspíše (sic!) jeho vřískot v prvních 
chvílích poroste do neúnosné míry, ale postupně se vyčerpá, začne slábnout a v konečné 
fázi umře. (…) Na úkor vytěsněné – odvržené – potřeby si anorektik bere do péče jiné 
děcko. Děcko, kterým je fascinován, které ho oslovuje na tolik, že by mu vůbec nevadi-
lo (sic!) kdyby pro něj obětoval život. (…) Já jsem za tuto novou modlu pojal potřebu 
běhat. Ta se stala tím, co jsem se vší pečlivostí pěstil. (s. 90)

V kapitole Interpretace pak tyto snahy vrcholí pokusem symbolicky traktovat 
mentální anorexii jako potíže s akceptováním okolního světa, „neintegrovaný hlad
a tedy neschopnost a odpor integrovat vlastnické touhy či se s nimi vůbec potýkat.“ 
Autor detailně popisuje i cesty, které vedly k jeho uzdravení, kdy odbornou lékařskou 
péči (hospitalizace) kombinoval s různými metodami autogenního tréninku (většinou na 
základě popularizační psychologické literatury).

Ačkoli v textu nefi guruje žádný konkretizovaný explicitní adresát, můžeme jeho 
projekci cítit v řadě jazykových prostředků, jakými jsou například časté řečnické otázky 
či apostrofy otevírající jednotlivé subkapitoly, dále pak komentáře, jimiž glosuje svá 
dřívější tvrzení. Kniha Z deníku anorektika je tak koncepčně, kompozičně i funkčně 
roztříštěna. Výchozí konfesijní charakter a memoárová linie vřazují text mezi beletrii, 
s čímž se nevylučuje ani závěrem přiznaný terapeutický rozměr psaní: „Uvědomil jsem 
si, že tato práce je především pokusem zúčtovat a vyrovnat se s asi nejhlubší epizo-
dou mého dosavadního života. Psal jsem dál a jak práce vystupovala na světlo svě-
ta, uvědomil jsem si, že to vlastně není práce o mentální anorexii, ale daleko víc se 
blíží pojednání o dramatické epizodě ze života jejího autora.“ (s. 234) Text, prosycený 
odkazy a citacemi z odborné, popularizační i krásné literatury, je však členěn v souladu 
s konvencemi naučné literatury (včetně soupisu použité literatury, z níž autor čerpal)
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a původní beletristický záměr přesahuje výše zmiňovaná snaha zasadit vlastní příběh do 
obecných modelů (na základě odborné literatury), a naopak vyabstrahovat z vlastního 
příběhu určitá zobecnění. 

Ve vztahu k dospívajícímu recipientovi se jako problematický jeví nejen kompo-
ziční, ale i jazykový plán textu. Autentický deníkový materiál je sice záměrně ponechán 
bez pozdější jazykové redakce, ale množství gramatických a pravopisných chyb se obje-
vuje i mimo tyto pasáže a vytváří tak nezáměrně komický kontrast k autorovu slovníku 
s přemírou odborné terminologie. 

Vomastkova próza může mít svůj význam pro ty čtenáře, kteří nehledají atraktiv-
ní příběh plný dějových zvratů, avšak zajímají se o širší souvislosti mentální anorexie.

V autobiografi cké linii vyniká nejvíce próza Vím, jak chutná vzduch (2003, česky 
2005). Dánská autorka Maria Hirse v ní s podtitulem Skutečný příběh modelky v boji 
s mentální anorexií podává otevřenou výpověď o své nelehké životní etapě. Jako vítězka 
soutěže krásy v Dánsku získává atraktivní místo v Japonsku. Několik nevinných, bez-
děčných připomínek odstartuje bludný kruh hubnutí, jímž si Marie začne postupně ničit 
nejen pracovní kariéru, ale i zdraví. Hubnutí jako jediný životní cíl i náplň ji posléze 
izoluje i od přátelských kontaktů a vyčerpaná modelka se vrací do Dánska, kde se na 
matčino naléhání nechává hospitalizovat:

„Cítila jsem se rozpolcená na dvě půlky – jedna Marie byla ta rozumná, co si 
přála, aby byl život zas takový jako dřív, a druhá, nová Marie, se zase snažila všechno 
vměstnat do schémat a přísně sledovala každý pohyb, který jsem udělala.“ (s. 44)

Obrat v Mariině stavu přináší noční můra, v níž hrdinka poprvé zakusí intenzivní 
strach ze smrti a konečně se sama vědomě odhodlá s anorexií bojovat. Rozhodnutí však 
přichází až poté, co se mladá žena připravila o atraktivní práci, o partnerský vztah.

Próza, nesená důsledně v konfesijním tónu, přináší otevřené, šokující popisy 
destrukce i sebedestrukce postupně selhávajícího organismu bez jakýchkoli tabu. Syro-
vé deskripce se nenesou v laciném senzačním tónu, ale zvyšují důvěryhodnost vypra-
věčky, která nesmlčí ani ty nejpotupnější okamžiky a problémy v intimním soužití, jež 
s sebou onemocnění přináší. V doslovu autorka stručně rekapituluje následujících jede-
náct let svého života. Trpká zkušenost s anorexií ji přivedla k dalšímu studiu a k profesi 
psychoterapeutky. Knihu psala nejen jako defi nitivní tečku za svým anorektickým obdo-
bím, ale i jako varování:

„Postupem doby jsem došla k poznání, že člověk musí milovat sám sebe, aby 
dokázal milovat ostatní. Mylně jsem se domnívala, že získám sebedůvěru díky tomu, že 
budou lidé obdivovat můj zevnějšek. Jenže sebevědomí není to samé jako důvěra v sebe 
sama, a tak bych chtěla poprosit každého, kdo bude číst tuto knihu, aby se staral o ono 
dítě, které se nalézá v jeho nitru.“

K danému tématu se objevily i další překladové tituly, ty však již svým zaměře-
ním i edičním pojetím míří až za hranice neintencionální literatury pro děti a mládež.9

Zatímco v české literatuře pro mládež se téma poruch příjmu potravy traktu-
je výhradně na ploše románů pro dívky, což v důsledku celou problematiku zužuje 
v duchu genderových stereotypů, ve světové literatuře pro děti a mládež nalezneme 
9 Například kniha, vydaná v roce 2006 brněnským nakladatelstvím JOTA, Jo a Alice Kingsleyových Alice 
v zrcadle (Drásavý příběh o boji matky a dcery s anorexií), zpracovaná s časovým odstupem z pohledu matky 
a nemocné dcery.



179

díla, obracející se plošněji k širší skupině adresátů: nejen k dívkám ale i k chlapcům 
všech věkových kategorií (většina románů je ovšem adresována čtenářům ve věku od 
12 let). Rozdíly jsou také v míře otevřenosti, s níž je citlivé téma pojednáváno, i ve stře-
tu s neidealizovanou realitou (včetně smrti), jíž jsou hrdinové a jejich prostřednictvím
i dětští recipienti vystaveni. 

Jako příklad lze zmínit román pro děti od 12 let Skin (Kůže, 2004) americké 
autorky Adrienne Maria Vrettos. Čtrnáctiletý protagonista Donnie, z jehož perspektivy 
je příběh vyprávěn, líčí v retrospektivě prohraný boj své starší sestry Karen s anorexií. 
Pohled nezasvěceného, jenž sám ze zprvu bezděčných detailů rekonstruuje obraz nemo-
ci, kopíruje cestu za poznáním, kterou podstupuje i recipient textu. Román se však neo-
mezuje jenom na problematiku anorexie. Protichůdné emoce, které ve vztahu k sestře za 
jejího života i po její smrti Donnie zakouší, ústí nakonec u hrdiny v krizi vlastní identity. 
Autorka tak rozšiřuje svůj román o důležité otázky, týkající se základních existenciál-
ních oblastí.

Francouzský prozaik a dramatik Arnaud Cathrine, píšící pro děti i pro dospě-
lé, volí rovněž chlapeckého hrdinu, jehož prostřednictvím se pokouší přiblížit podstatu 
anorexie. Florian, hrdina románu ve formě deníku La vie peut-être (Možná život, 2006), 
se nedokáže vyrovnat se smrtí nejlepší kamarádky, která zemřela na anorexii. V prostře-
dí psychiatrické kliniky, kde dívčin život vyhasl, se pokouší zpětně pochopit okolnosti 
i průběh dívčina onemocnění. 

Francouzská prozaička Anne Percin adresovala román Point de côté (2006) mlá-
deži od 14 let. Řeší v něm krizi osmnáctiletého hrdiny Pierra, který při autonehodě před 
sedmi lety tragicky ztratil bratra – dvojče. Rodiče od té doby strádají a Pierre, který 
se nedokáže vyrovnat s tím, že sám přežil, se nenávidí. Bludný kruh sebeobviňování
a potlačované pochyby o sexuální orientaci u něj ústí v mentální anorexii. Teprve při-
znání si vlastní homosexuality a nečekaný objev lásky převáží nad chlapcovou podvě-
domou touhou zemřít. 

Z beletristických titulů, přístupných v češtině, mají největší význam ty, které 
dokáží zprostředkovat pohled do nitra nemocného. Jsou to právě ony podivné obse-
se, nepřekonatelná nervozita spojená se situacemi, kdy se člověk s poruchami příjmu 
potravy dostává do blízkosti jídla, a zároveň posedlost jídlem, pro něž se nemocný 
jeví svému okolí směšným, podivínským či nechutným; které ho zbytečně vzdalují 
od rodiny a přátel a nezřídka vedou k naprosté sociální izolovanosti. Literární obraz 
může přímou zkušenost s anorexií zastoupit a pomoc zdravým (jako prevence i v kon-
taktu s nemocnými, jimž pak dokáží lépe rozumět) i nemocným, kterým poskytnou 
pohled „za zrcadlo“, paralelu k vlastním pocitům i stavům. Po této stránce je zapo-
třebí vyzdvihnout prózu Ivony Březinové a Marliese Arold. Obě autorky prozrazují 
důvěrnou obeznámenost s tématem a pronikají pod povrch učebnicových charakteristik 
popisovaných jevů.

Druhým žádoucím prvkem u této pomocné literatury je její návodnost – tedy 
schopnost více či méně skrytě tlumočit instrukci nebo vyvolat reakci v jejím duchu. 
Instruktážní cíl deklaruje většina uvedených textů. Hlásí se k němu především prózy 
vybudované na autobiografi ckém základu, kde autoři zúročili své vlastní zkušenosti
a těžké období jejich nemoci tak získalo zpětně smysl právě tím, že se mohli o své 
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prožitky podělit, dát jim obecnější rozměr a význam varovného exempla. Z produk-
ce dostupné v českém jazyce bych po této stránce vyzvedla zejména knížku Petra Vo-
mastka Z deníku anorektika, která může inspirovat zevrubnou analýzou niterných stavů 
pisatele a terapeutických cest, které volil. Naopak z tohoto pohledu se jeví diskutabilní 
knížka Martiny Kopřivové, v níž se i rodiče brání dceřině hospitalizaci. Jakkoli Kop-
řivová zdůrazňuje, že byla ohrožena na životě, popisovaný průběh léčby (včetně rodi-
čovského spiklenectví, s nímž společně s dcerou obelhávají lékaře) obraz nemoci spíše 
bagatelizuje. Zpověď, kterou napsala Maria Hirse, je pro čtenáře cennější nejen vědo-
mou snahou potlačit autostylizaci (na rozdíl od sebestředné Kopřivové a jejích nepřeko-
naných ublíženeckých postojů) a podat objektivní, i když osobní pohled na nemoc, ale
i nesporně vyšší uměleckou hodnotou, od níž se odvíjí i emocionální působivost.

Pro potřeby školní praxe je tak k dispozici alespoň několik uměleckých děl, 
s nimiž lze pracovat v rámci některé ze vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávací-
ho programu, nebo je doporučit v širším mimoškolním edukačním prostoru. V literární 
produkci dostupné v českém jazyce však schází stále vrstva uměleckonaučné či nauč-
né literatury s daným tématem, určené přímo dětem, která v zahraniční literatuře tvoří 
přirozený pendant k beletristickým dílům. Druhým úskalím je skutečnost, že většina 
beletristických děl s tematikou poruch příjmu potravy, vydávaná u nás, se vřazuje do 
okruhu literatury s dívčí adresátkou. Je tedy pravděpodobné, že chlapečtí recipienti se 
literárnímu ztvárnění daného tématu vyhnou právě pro ono úzké propojení se specifi c-
kým žánrem. Důležitým úkolem učitele, který chce využít uměleckou literaturu jako 
spojence a prostředek k lepší informovanosti a prevenci, by měla být motivační práce 
s textem, aby se všichni žáci alespoň cestou literárního obrazu dokázali s problematikou 
poruch příjmu potravy důvěrně seznámit a zaujmout k ní poučený postoj. 

MENTAL ANOREXY AND ITS REFLEXION 
IN LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUTHS

Abstract:The paper deals with the problem of food intake disorders (mainly 
mental anorexia) in the light of thein depiction in the intentional Chech and world 
literature for children and youth. Despote the fact that food intake disorders have been 
endangering an increasing range of children and youth they are not frequent literary 
topic and with the exception of texts resulting from the direkt experience of authors 
they are treated with stereopypes lowering the aesthetic level and the potential forma-
tive impact of this kind of literature. In the kontext of the Czech literature for youth 
it was only Ivona Březinová who dealt with the topic of mental anorexia nad bulimia 
but she remained in the genre constraints of girl novel (including a happy-end liché). 
More inspiring impulses come from the world literary scene where the topic has been 
treated without any taboos, sometimes with a shocking openness which, however, also 
bears a preventive formative potential.

Keywords: mental anorexia, literature for children and youth, Czech and world 
literature, formative impact
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Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví

LENTILKA JAKO LÉK
O ALZHEIMEROVĚ CHOROBĚ, SOUČASNÉ 

RODINĚ A SPOLEČNOSTI, O VNÍMAVÉM 
PŘEDŠKOLÁKOVI

Naděžda SIEGLOVÁ

Abstrakt: Autorka stati se zaměřuje na problematiku mentální (Alzheimerovy) 
choroby, hlavní téma knihy Ivony Březinové Lentilka pro dědu Edu (Albatros 2006). 
Čtenář se seznamuje s obtížnými životními situacemi prostřednictvím prožitků malého 
hrdiny novely. Pěti- či šestiletý Honza se učí ve vlastní rodině poznávat jednu z mnoha 
variant odlišností, být tolerantní k lidem, kteří vypadají nebo se chovají odlišně než 
majorita společnosti. Komunikace s literárním textem se tak může podílet na posílení 
sociálních a osobnostních kompetencí malého čtenáře.

Klíčová slova: mentální choroba, mladý čtenář, odlišnost, tolerance, komunika-
ce s literárním textem, sociální kompetence

V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je nepřehlédnu-
telná kapitola věnovaná problematice nazvané Člověk a zdraví. V její charakteristice je 
pozornost zaměřena především na potřebu naučit žáky osvojovat si takové dovednosti 
způsobů chování, které se mohou podílet na zachování a posílení zdraví. Zároveň však 
při stanovení cílového zaměření této vzdělávací oblasti uvádí RVP pro ZV, že vzdělá-
vání tu rozvíjí klíčové kompetence žáků tím, že je vede „k poznávání člověka jako bio-
logického jedince, závislého v jednotlivých etapách života … na úrovni mezilidských 
vztahů“ a že propojuje jednání související se zdravými mezilidskými vztahy se „základ-
ními etickými a morálními postoji“2.

S prodlužujícím se průměrným věkem lidského života přibývá jedinců 
postižených chorobami stáří. Kromě neduhů těla se onemocnění nezřídka týká i nedu-
hů „ducha“. Zatímco kromě lékařské vědy se i vědy společenské chorobnými projevy 
stáří zabývají například z hlediska psychologického, teologického či etického, jen oje-
diněle se setkáme s poučeným a současně emočně zážitkovým ztvárněním duševních 

1 Z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Pra-
ze, 2004.

1
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onemocnění v umělecké podobě. Literatura se přitom může stát vhodným prostředkem 
pro dětské poznávání problému i pro případné překonání traumatu, k němuž může dojít, 
setká-li se s nemocí v blízkém okolí.

Tabuizace či částečná tabuizace různých forem handicapu charakterizovala čes-
kou literaturu určenou malým a mladým čtenářům celá desetiletí po druhé světové vál-
ce. Důvodem byly společenské poměry upřednostňující zejména po roce 1948 tematiku 
bezproblémového dětství, ale i ofi ciální pedopsychologické postoje, které měly děti 
ochraňovat před projevy náročně reality.

Od devadesátých let 20. století spolu s odtabuizováním tématu tělesného han-
dicapu, témat smrti, sexu, násilí aj. vstoupilo do umělecké literatury i téma mentálního 
handicapu.

Tematika mentálně postiženého dítěte se začala objevovat častěji nejen v překla-
dové, ale i v původní české tvorbě3.

Mentální postižení je také tématem knihy Ivony Březinové Lentilka pro dědu 
Edu. Dlužno předeslat, že autorka již vícekrát postavila do středu svého uměleckého zá-
jmu aktuální společenské problémy, z nichž k těm nejzávažnějším náleží problematika 
závislostí, etnických menšin či dětského domova3. 

Téma mentálního onemocnění uchopila ovšem Březinová v knize o pradědovi 
Edovi a jeho malém pravnukovi Honzíkovi netradičně. O čem kniha je? Stručně řeče-
no, je o projevech Alzheimerovy choroby, o současné rodině a současné společnosti, 
o vnímavém a citlivém dětském věku. 

Téma nemoci v literárním díle obecně vybízí k návodnému zpracování, k podá-
ní věcných informací o problému a instrukcí k jeho zvládání. Na rozdíl od knihy 
Ivony Březinové Holky na vodítku, kde autorské strategii odpovídá názornost v líče-
ní jednotlivých „případů“ i odpuzující titulní ilustrace, depresivní obsah zmírněný jen 
závěrem vzbuzujícím laciný optimismus, jazyk a styl odpovídající mluvě teenagerů, 
je kniha o malém předškoláku a jeho pradědečkovi napsaná poetologickými prostřed-
ky příběhové prózy s dětským hrdinou s očekáváním čtenářské identifi kace s ním 
a s citovým přijetím děje. Autorka přitom nerezignovala na poznávací, ba přímo didak-
tické cíle, míra poučení je však v knize ohraničena úrovní chápání recipienta, je vázána 
na zážitkovost, již zprostředkuje emoční odezva díla.

Kniha Lentilka pro dědu Edu zaujme budoucího čtenáře (posluchače) i knihu 
kupujícího příbuzného nejprve veselými ilustracemi. Pro koupi mluví i použitá velká 
písmena v textu, vhodná pro počáteční čtenářské aktivity. Samo téma díla však nepři-
pravené dospělé po bližším seznámení s dějem přinejmenším překvapí. Je vůbec vhod-
né psát pro děti o závažné nemoci, jež postihuje staré lidi? Současná společnost vět-
šinově nepočítá, na rozdíl od zvyklostí panujících ještě v první polovině 20. století, 
s dlouhodobou rodinnou péčí o nevyléčitelné pacienty a více spoléhá na profesionální 
instituce. Teprve v posledním desetiletí se objevuje lékařskou vědou a poznatky moder-
ní psychologie podložený trend zařazovat tělesné postižené občany do běžného života 

2 Srovnej například Drijverová, M. Domov pro Marťany. Praha: Albatros, 1996. 
Remunda, I. Bryčka pro biskupa. Boskovice: Albert, 1996.
Střihavková, D. Na tom záleží … Praha: JPM Tisk s.r.o., 1999. 
Treiberová, J. Pokoj s vyhlídkou. Praha: Amulet, 2002. 
3 Srovnej například: Březinová, I. Holky na vodítku. Praha: Albatros, 2002 – 2003. Názvy jednotlivých dílů: 
Jmenuji se Ester, Jmenuji s Alice, Jmenuji se Martina. Březinová, I. Začarovaná třída. Praha: Albatros, 2004 aj.

2
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a pozvolna je realizována myšlenka neumísťovat některé psychicky handicapované 
jedince do zdravotních či sociálních ústavů. Náhradních řešení ovšem není mnoho: pro 
rodiny, v nichž senioři trpící psychickými poruchami spojenými se stárnutím zůstávají, 
se teprve rozvíjí adekvátní a účinné formy státní sociální pomoci. A právě o tom, že ani 
zapomnětlivý děda doma nepřekáží, kniha dětem srozumitelně vypráví. 

Problematické bývá v reálném životě už samo rozpoznání počátečního stádia 
nemoci, jež je později odborníkem pojmenováno jako Alzheimerova choroba. Je tomu 
tak i v knize Ivony Březinové. Pradědečka, důvěrně zvaného Eda, přivede jednoho dne 
domů policie – děda se ztratil, nevěděl, kde bydlí, jak se dostane domů. Rodina zprvu 
netuší (snad se i bojí tušit), co není s dědou v pořádku, diagnóza ovšem na sebe nedá 
dlouho čekat, neboť podobných situací, jako je ta úvodní, postupně přibývá. 

Do rodinného dění tu výrazně vstupuje pětiletý Honzík, který si s pradědečkem 
ohromně rozumí. Nenaplňují se výhrady dospělých, obávajících se problematičnosti dět-
ského pochopení tématu. Dítě totiž nemusí, a to ani v životě, ani v uměleckém díle, „vědět“, 
podstatná je jeho bezprostřední schopnost vcítění a samozřejmost přijetí reality: mentalita 
dítěte a chorého pradědečka oba příslušníky opačného věkového spektra sblížila, ba stala se 
zdrojem komických situací (Maminka každý den odpoledne nejprve vyzvedávala Honzíka 
ze školky a pak spolu chodili pro dědu Edu do klubu. Honzík tam chodil moc rád. Občas 
se stávalo, že děda měl zrovna rozdělanou hrozně důležitou práci a nechtěl za žádnou cenu 
z klubu odejít. To si pak Honzík sedl a společně s dědou Edou taky s jeho kamarádem Karlem 
kreslili nebo hráli nějakou hru. Ti dva, Karel a děda Eda, si dobře rozuměli. Sice se stávalo, 
že se ráno po příchodu do klubu nepoznali, ale během dne se zase seznámili a hráli stolní 
fotbal nebo kulečník. Právě minikulečník dědovi Edovi Honzík záviděl, protože ve školce ho 
neměli. Když to vyprávěl klukům, většina z nich usoudila, že by radši chodili do klubu než do 
školky, kde je spousta zbytečných panenek a kočárků s růžovými peřinkami). 

Malý recipient se tak seznamuje s náročnými situacemi, s nimiž se ve skutečném 
životě může setkat, a učí se tomu hlavnímu: poznávat jednu z variant „jinakosti“, jednat 
s „odlišnými“ občany v rovině vyhovující oběma stranám a hlavně získávat schopnost tole-
rance a v případě blízkých osob neztrácet schopnost mít je stále rád („Luboš Kroupa povídal, 
že by našeho dědu vyměnil za jejich babičku. Ona prý pořád jen uklízí a pere a není s ní 
žádná legrace. Tak jsem řekl, že ne. Našeho dědu Edu bych za nic na světě vyměnil.“).

Právě takový vztah vnukne Honzíkovi nápad dávat dědečkovi místo jím neustále 
vyžadovaných léků čokoládové bonbóny a v samotném závěru knihy pak rozhodnutí 
„stát se slavným hledačem léků“ – „A jak ten lék, co potřebuje děda Eda, vypadá?“ „To 
taky nevím, Honzíku. Nikdo to zatím neví.“ „Myslíš, mami, že může vypadat třeba jako 
lentilka?“ „Možná. A u všech blech, nech už toho vyptávání a jdi si hrát.“ „Já si nejdu 
hrát,“ pohodil Honzík vzdorně hlavou. „Já jdu hledat tu pravou lentilku pro dědu Edu. 
Aby se uzdravil a mohl zase s námi hrát třeba pexeso.“ V tu chvíli Honzíka napadlo, 
že se mohl stát slavným hledačem léků. „Tak jdi,“ usmála se maminka. „Řeknu klukům 
ve školce, aby mi pomohli. No, možná řeknu i holkám. To bys, mami, neřekla, jak holky 
někdy uměj dobře hledat, fakt. A když budeme hledat všichni, tak tu správnou lentilku 
pro dědu Edu nakonec najdeme.“

Autorka novely počítá s nastolením identifi kačního procesu čtenáře s postavou 
knihy. Opírá se o vypravěčskou pozici hrdiny i jednoduché a dětskému čtenáři srozumi-
telné dialogy mezi dospělými – dětmi. („A třeba do té doby na tu nemoc něco najdou. 
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Nějaký lék, víš.“ „Vždyť děda má léky. Má lentilky, ale i ty pravý, co mu dáváš vždycky 
před jídlem.“ „Ty mu pomáhají, ovšem vyléčit ho nedovedou,“ přiznala maminka smutně. 
„Muselo by se najít něco jiného.“ „A kde se takový léky hledaj, mami?“ „To nevím. Někde 
… kolem nás. V kytkách, ve stromech, ve zvířatech, možná v kamenech … nevím.“) 

Podstata nemoci není v díle bagatelizována; její věcné ztvárnění sleduje kromě 
záměru sdělného i záměr citový: funkčnost textu a výsledný zážitek se setkávají, dopl-
ňují a vzájemně násobí.

Kniha Ivony Březinové vznikla v situaci proměňujícího se přístupu společnosti k aktu-
álnímu problému, s jehož naléhavostí se autorka seznámila studijním pobytem v seniorském 
stacionáři i příslušném oddělení psychiatrie. Téma, jež by mohlo vzbudit negativní reakci pub-
lika v knize pro malé děti, uchopila citlivě a umělecky účinně: malý čtenář je přijme intuitivně, 
na jeho subjektivní prožitek teprve druhotně (později) naváže racionální poznání.

Zkušenost získaná zprostředkovaně, komunikací s literárním dílem, se tak může 
podílet na povýšení sociálních a osobnostních kompetencí žáka. 

CANDY AS A MEDICINE
ALZHEIMER’S DISEASE, THE MODERN FAMILY AND 
SOCIETY, AND THE IMPRESSIONABLE PRESCHOOL 
CHILD

Abstract: The author of this paper is concerned with the problems of mental ill-
ness (and Alzheimer’s disease in particular) – the principal subject of the book by Ivona 
Březinová entitled Candy for Great-grandfather Eda (Albatros 2006). The reader is ac-
quainted with diffi cult situations in life through the experiences of the young protagonist 
of the novel. Honza (who is fi ve or six) learns within his own family to recognise one of 
the many ways in which people can be different from one another, and learns to be toler-
ant of people who look or behave differently from the majority of society. Communication 
with the literary text can help reinforce the young reader’s social and personal skills.

Keywords: mental illness, the young reader, diversity, tolerance, communica-
tion with a literary text, social skills
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Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví

VLIV RODINY NA ÚČINNOST
PROTIKUŘÁCKÝCH VÝCHOVNÝCH

PROGRAMŮ

Drahoslava HRUBÁ, Iva ŽALOUDÍKOVÁ

Abstrakt: Sociální prostřední rodiny, v němž dítě vyrůstá, ovlivňuje základním způ-
sobem jeho postoje ke způsobu života. Kouřící rodiče a nejbližší příbuzní představují nejen 
zdravotní riziko pro mladého pasivního kuřáka, ale i rizikový model pro jeho budoucí 
chování. Zahraniční studie i výsledky českého programu „Normální je nekouřit“ popisují 
neúspěšné působení výchovy ke zdraví u dětí z kuřáckých rodiny. Většina dětí mladších
9 let, které už zkusily kuřit, získala první cigaretu od kouřících příbuzných. Časný začátek 
kouření zvyšuje riziko rychlého vzniku závislostí. Nejdůležitějším úkolem proto je zvýšit 
zájem rodičů o jejich aktivní účast na školních programech výchovy ke zdraví.

Klíčová slova: kouření dětí, vliv rodiny, výchova ke zdraví

Způsoby, kterými děti ovlivňuje kouření, jsou obvykle posuzovány ze tří aspek-
tů: ve vztahu k časnému začátku života při kuřáctví matky během těhotenství, ve vztahu 
k expozici dětí pasivnímu kouření a ve vztahu k významu kouřících rodičů jako modelu 
životního stylu (WHO, 2001).

Bylo prokázáno, že kuřáctví rodičů je významným rizikovým faktorem pro kou-
ření jejich potomků ve věku dětství a dospívání; později může dřívější působení rodičů 
dále podporovat vliv kouřících přátel. Přenos těchto vlivů zahrnuje zejména přímý vzor 
chování, vytváření norem a postojů ke kouření, kontrolní mechanismy, kterými rodi-
če omezují kontakt dítěte s kouřením. Ukázalo se, že dokonce i kuřáctví adoptivních 
rodičů ovlivňuje děti podobným způsobem jako kuřácké chování biologických rodičů 
(Fidler et al, 2008). Pokud rodiče přestanou kouřit, dochází ke snížení experimentování 
s cigaretami i každodenního kuřáctví dětí a naopak zvyšuje se počet adolescentů, kteří 
zanechají kouření (Rainio et al, 2008). 

Kuřáctví rodičů působí na děti prostředky sociálními, biologickými i genetický-
mi: kouřící rodiče v očích dítěte normalizují kouření, zvyšují dostupnost kuřiva, jsou 
pro děti vzorem. Prenatální expozice nikotinu modifi kuje vývoj nikotinových receptorů 
v mozku s následným zvýšením vnímavosti k vytvoření závislosti na nikotinu v pozděj-
ším životě. Odhaduje se, že dědičnost se na vzniku závislosti podílí až 60 %, nicméně 
sociální vlivy na iniciaci kouření byly dobře prokázány (Paulová, 2008). 
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Existují i další mechanismy, kterými rodiče mohou ovlivnit kuřáctví svých dětí: 
jak způsob uplatňování rodičovství (např. autoritativní, autokratický, demokratický, sou-
hlasný, nezávazný), tak i speciální rodičovské zvyklosti (omezující kouření) ovlivňují 
kouření dětí a dospívajících jedinečným způsobem. Autoritativní přístup rodičů obvykle 
snižuje kouření adolescentů i začátky kouření u dětí, zatímco benevolentní rodičovství 
obvykle vede ke zvýšené frekvenci kouřících dětí (Ditre, 2008).

Specifi cké rodinné zvyklosti zahrnují jasné stanovisko a diskusi k problematice 
kouření, nesouhlas s kouřením, trestání kouření, aktivní zapojení se do obrany proti 
kuřákům (žádost, aby nekouřili na veřejnosti nebo v přítomnosti dětí apod.). Bohužel na 
zkoumání toho, jak restriktivní přístup rodičů ovlivňuje kuřácké chování dětí, se dosud 
zaměřilo jen málo studií; nicméně analýza výsledků mnohovrstevné úrovně restrikce 
(úplný – částečný - žádný zákaz kouření) ukázala, že více restriktivní politika vede ke 
snížení kuřáckých pokusů, občasného i denního kouření dětí a adolescentů, k oddálení 
progrese kouření u mladých, kteří jsou zatím jen v počáteční fázi kouření a dokonce
i ke snížení kuřáctví u dospělých; děti i dospívající totiž časem mění své chování (Ditre, 
2008).

Předpokládalo se, že některé sociodemografi cké charakteristiky, jako vzdělání 
rodičů, rasové/etnické rozdíly, věk dětí, mohou modifi kovat sílu vztahů mezi kouře-
ním rodičů a dětí, nicméně studie zaměřené na tyto aspekty tuto hypotézu nepotvrdily. 
Kuřáctví matek silněji ovlivňuje kuřáctví dcer než synů, zatímco kouření otců zvyšuje 
kouření u hochů, ale ne u dívek (Ashley et al, 2008). Zatím nevíme, proč vztahy mezi 
kouřením matek a dcer jsou tak silné: pravděpodobně jsou matky dcerám výraznějším 
vzorem při vytváření pozitivních očekávání. Dívky rovněž mívají větší potřebu než hoši 
vnímat rodinná pouta a důvěrnosti, kterou jim matky zajistí. 

Jak se zlepšují medicínské poznatky o zdravotních rizicích aktivního i pasivní-
ho kouření, mění se postoje ke kuřáctví: kouření se stává stále víc marginální činností
a pozornost se průběžně soustřeďuje na problematiku rizika expozice pasivnímu kou-
ření v domácnostech (Robinson, Kirkcaldy, 2007). Většina rodičů (v zahraničních stu-
diích až 90 %) si je vědoma toho, že děti musejí být chráněny před expozicí pasivnímu 
kouření, 65 % rodičů určitým způsobem děti chrání, ale jen 18 % rodičů vůbec nedovolí, 
aby se v jejich bytech kouřilo. Přitom existují objektivní lékařské údaje o tom, že pouze 
komplexní zákaz kouření v blízkosti dětí prokazatelně redukuje jejich expozici (měřeno 
vylučováním kotininu močí) (Blackburn et al, 2003). V našem programu „Normální je 
nekouřit“ deklarovaná nutnost ochrany dětí před pasivním kouřením byla shodná se 
zahraničními daty pouze ve skupině rodičů-nekuřáků (potvrdilo 90 %). Kouřící rodiče 
vnímají nutnost ochrany dětí mnohem shovívavěji: jen 45,5 % pokud kouří oba a 74 % 
pokud kouří jeden rodič uvádějí potřebu ochrany dětí. Úplný zákaz kouření uplatňuje 
dle subjektivních výpovědí v našem souboru 33,3 % rodin se dvěma kuřáky, 51 % rodin 
s jedním kuřákem a 95,5 % rodin nekuřáků.

Pro kouření v domácím prostředí nejsou vytvořena pevná pravidla, ale bývají 
rodinou vyjednávána postupně. Klíčový význam má věk přítomných dětí: jak rostou, 
původní přísnější omezení jejich expozice se rozvolňují, protože kuřáci se domnívají, že 
starší děti jsou méně vnímavé k poškozením způsobeným tabákovým kouřem. Starší děti 
jsou také mobilnější a proto bývá obtížnější nekouřit v jejich blízkosti. Zejména matky 
musí v praxi denně volit mezi touhou po cigaretě a potřebou péče o děti (Holdsworth, 
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Robinson, 2008). Často jsou jejich morální aspekty pro vysvětlování rodinných pravi-
del kouření v přítomnosti dětí podřízeny tomu, jak je jejich chování vnímáno ostatními 
kuřáky v rodině a společnosti. Proto k pochopení jejich názorů bývají klíčem specifi cká 
přátelství a rodinná seskupení (Holdsworth, Morgan, 2007).

Význam kuřáctví matek zahrnuje nejen fakt, že tráví s dětmi více času, ale rovněž 
interakce s ostatními kuřáky – členy rodiny i přáteli. Z tohoto pohledu je jejich kouření 
jak zdrojem konfl iktu, tak i vzájemné podpory. Matka bývá hlavní osobností vytvářející 
a prezentující každodenní morální cítění a odpovědnost rodiny. Zatímco veřejné mínění 
podporuje NEKOUŘENÍ jako morální imperativ, kuřáci si obvykle vytvářejí specifi cké 
kuřácké chování soustředěné na: „kolik a jaké cigarety kouří“, „kde a s kým kouří“, 
„stigma vyvolané zápachem kouře“, „zkušenosti rodiny v kontextu s medicínskými 
poznatky“ a „to, zda děti tuší, že rodiče kouří“ (Bayer, Colgrove 2002). Vnímání sebe 
sama jako kouřících rodičů není ovlivněno tím, že jsou objektivně zdravotním rizikem 
pro děti, ale spíše tím, jak je veřejností posuzováno jejich kouření s rodičovskou zod-
povědností. Kuřáci se přitom navzájem podporují; stav zdraví – jejich vlastního i jejich 
dětí – pokládají často spíše za výsledek náhody než za něco, co může každý určitým 
způsobem ovlivnit. Kouřící matky však mohou být současně stresovány tím, že si uvě-
domí, že jejich děti kuřácké chování napodobují.

Většina studií, které se zabývají problematikou kouření a dětí, vnímá děti jako 
oběti expozice pasivnímu kouření, cílených reklamních kampaní a ovlivňování kouří-
cími rodinnými příslušníky a vrstevníky. Z tohoto pohledu nemají děti možnost volby 
řídit svoji expozici pasivnímu kouření a jejich aktivní ochrana záleží pouze na zodpo-
vědnosti dospělých (WHO, 2001). Ve skutečnosti jsou ovšem děti už od šestého či sed-
mého roku ovlivňovány zdravotně výchovnými kampaněmi a školní výukou ke zdraví
a tedy i informovány o zdravotních rizicích kouření. Jejich rostoucí zájem o kouření 
rodičů se může postupně stát zdrojem stresu a napětí v rodině. Děti se více obávají 
závažných onemocnění, která mohou být důvodem předčasného úmrtí kouřících rodi-
čů, než expozice pasivnímu kouření jako rizika pro vlastní zdraví. Tyto obavy mohou 
významně přispívat k přijímání domácích represivních protikuřáckých pravidel,
a dokonce i motivovat kuřáky k zanechání kouření. Proto jsou děti významnými čini-
teli v prosazování zákazů kouření v domovech. Nekuřácké domácí prostředí nejenže 
redukuje počty nových začínajících kuřáků (Wakefi eld et al, 2000), ale vede rovněž ke 
snížení počtu denně vykouřených cigaret (Gilpin et al. 1999) a ke zvýšení úspěšnosti 
zanechání kouření, jak již bylo zmíněno výše (Messer et al. 2008).

Bohužel protikuřácké postoje, které zaujímají dětí v mladším věku, nevylučují 
nutně možnost, že začnou kouřit v době, kdy budou starší. Dnešní děti a dospívající tráví 
s rodiči méně času, naopak delší dobu bývají s přáteli. Jejich fyzické i sexuální dospívá-
ní začíná a probíhá v mladším věku. Zejména ve vyspělých zemích mají děti stále větší 
možnosti dostat různé informace a zapojit se do moderních komunikačních technologií.
Všechny tyto faktory vedou k větší nezávislosti, zejména ve vztahu k chování, která 
patří do světa dospělých, včetně kouření.

Bez ohledu na opatření, která zhoršují dostupnost kuřiva, jako zvyšující se zda-
nění tabákových výrobků, přijímání zákonných opatření zakazujících jejich prodej mla-
distvým, soudní procesy proti tabákovým společnostem, mohou děti dostávat kuřivo 
od kamarádů nebo rodinných příslušníků. Tito potenciální dárci mohou u mladistvých 
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vyvolávat zdání snadné dostupnosti tabákových produktů a vnímání dosažitelnosti 
nepochybně zvyšuje riziko, že děti začnou kouřit, zejména mají-li kouřící vrstevníky.

Přestože se všeobecně soudí, že časné začátky kouření zvyšují riziko kuřáckého 
chování v dospělosti, existuje jen malý počet studií, které by se touto otázkou zabýva-
ly. Všechny však potvrdily, že jakákoliv forma dětského experimentování s kouřením 
přispěla ke kouření v dospělosti; děti, které vykouřily celé cigarety (experimentátoři), 
byly víc ohroženy než ty, které zkusily jen popotáhnout (Paulová et al, 2008). Genetic-
kým výzkumem byly nalezeny variace nikotinových acetylcholinových receptorů, které 
ovlivňují sílu závislosti. Podstatný přesun mezi halotypy „vnímavosti“ a „ochrany“ na 
pozici CHRNAS-A3-B4 se objevuje u jedinců, kteří začali pravidelně denně kouřit před 
16. rokem věku, ale nebyl nalezen u těch, kteří se stali pravidelnými kuřáky později 
(Weiss et al, 2008).

Český výchovně vzdělávací program „Normální je nekouřit“ pro 1., 2. a 3. třídu 
zahrnuje dotazníky pro děti i pro rodiče k hodnocení účinnosti intervence. Soubor rodi-
čů byl rozdělen do 3 skupin: (1) oba rodiče nekuřáci, (2) jeden z rodičů je kuřák, (3) oba 
rodiče kouří. 

Nejzávažnější výsledky získané analýzou údajů rodičů jsou:
• méně kouřících rodičů v porovnání s nekuřáky si myslí, že pasivní kouření před-

stavuje pro děti závažné zdravotní riziko a že je nezbytné chránit děti před touto 
expozicí; rozdíly jsou statisticky významné;

• jen málo rodičů (10 % kuřáků, 23 % nekuřáků) si myslí, že zákaz kouření na 
veřejnosti bude motivací pro kuřáky, aby nekouřili ani doma;

• zatímco jen 5 % nekouřících rodičů uvedlo, že u nich doma se může kouřit, pak 
„kuřácké prostředí“ je povoleno v 50 % bytů s jedním kuřákem a v 67 % bytů, 
kde kouří oba rodiče;

• 14 % nekuřáků, 30 % resp. 42 % kouřících rodičů se nezajímalo o možnou expo-
zici jejich dětí pasivnímu kouření mimo domov (s přáteli, příbuznými);

• téměř 90 % kuřáků a 66 % nekuřáků je přesvědčeno, že „kouření venku“ před-
stavuje dobrou ochranu dětí před pasivním kouřením;

• opačný trend byl zjištěn u prevalence názorů rodičů o úloze školy v protikuřácké 
výchově: toto úsilí školy podporovalo 90 % nekouřících a 66 % kouřících rodi-
čů;

• téměř 40 % kuřáků a jen 7 % nekuřáků neschvalovalo diskuse o zákazech kouře-
ní na veřejnosti;

• téměř 50 % kuřáků a 28 % nekuřáků slíbilo, že se budou více zabývat ochranou 
dítěte před pasivním kouřením;

• většina rodičů (80 %) by ráda zabránila, aby jejich děti aktivně kouřily, 13 % na 
tento problém rezignovalo a 6 % rodičů pokládá toto chování za výsostné právo 
volby jejich dětí;

• 21,3 % dětí z rodin, kde se kouří a 9,2 % dětí z rodin nekuřáků už má ve 3. třídě 
první zkušenosti s kouřením;

• zatímco v pre-testu byli hlavními dárci kuřiva rodinní příslušníci (46,5 % expo-
novaných a 45,4 % neexponovaných dětí dostalo cigaretu od rodičů, prarodičů či 
dalších příbuzných);
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• o 4 měsíce později, v post-testu, byli hlavními zdroji přátelé (u 47,3 % expono-
vaných a 42,9 % neexponovaných dětí);

• zatímco program významně zvýšil znalosti dětí o zdravotních rizicích kouření, 
jejich postoje ke kouření a kuřácké chování ovlivnilo nekuřáctví/kuřáctví jejich 
příbuzných.

Významným úkolem české společnosti je zvýšit zájem rodičů o postoje dětí ke 
zdravému způsobu života a jejich realizaci v každodenní praxi.

THE INFLUENCE OF FAMILY ON EDUCATIONAL 
ANTISMOKING PROGRAMMES EFFICACY

Abstract: Social environment of family has the crutial effect on children´s atti-
tudes to the life style in future. Smoking patente and other close relativem are not only 
the health risks for zouny passive moker, but also the risk model for his/her future beha-
viour. Both foreign studies and Czech results of teh programme „Non-smoking is nor-
mal“ describe unsuccessfull infl uence of health education on children living in smoking 
families. Most of children under 9 years of age who tried to smoke, obtained thein fi rst 
cigaretce from smoking relativem. The early start of smoking enhances the risk of quick 
development of dependence. The most important goal is to engrosse parents´interest for 
their aktive participation at school based programmes of health education.

Keywords: children´smoking, the family role, health education
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Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví

 ROLE TECHNIK VYSTAVENÍ ÚČINKŮM
V MULTIKOMPONENTNÍ LÉČBĚ

VEDOUCÍ K ODVYKNUTÍ KOUŘENÍ

María Paz GARCÍA-VERA, Jesús SANZ

Abstrakt: Hlavním účelem tohoto průzkumu je vyhodnotit, zda přidání terapie 
vystavení účinkům do kombinace multikomponentních kognitivně-behaviorálních tera-
pií a terapií s dávkami nikotinu zvyšuje účinnost této kombinace jako prostředku při 
odvykání kouření. Tento výzkum zahrnoval porovnání výsledků získaných ze dvou pro-
gramů léčby, které kombinovaly kognitivně-behaviorální techniky s dávkami nikotinu 
s tím, že jeden zahrnoval a druhý nezahrnoval terapii vystavení účinkům.

Klíčová slova: multikomponentní kognitivně-behaviorální terapie, odvykání 
kouření, účinnost léčby odvykání kouření

Poznámka autora Tato kapitola je založena na článku „¿Qué aportan las técnicas 
de exposición a la efectividad de la terapia cognitivo-conductual con parches de nicotina 
para dejar de fumar?“ („Jak přispívají techniky vystavení účinkům k účinnosti kognitivně 
behaviorální terapie s dávkami nikotinu k zanechání kouření?“) publikovaném španěl-
ským časopisem Psicooncología v roce 2006 (svazek 3, č. 2–3, s. 305–318). Rádi bychom 
poděkovali kanceláři vice kancléře UCM, která sponzorovala program „Rok bez kouře 
v Complutense“, zahrnující tento výzkum a dále Pfi zer Consumer Healthcare za jejich 
laskavou podporu a poradenství v oblasti dávek nikotinu a také všem interním psycholo-
gům na Univerzitní psychologické klinice UCM za jejich neocenitelnou pomoc v několika 
fázích našeho výzkumu.

Jak klinické, tak i korelační výzkumné studie potvrzují myšlenku, že kuřácké 
chování kuřáků a recidiva jednotlivců, kteří chtějí s kouřením přestat, se silně váže na 
určité stimuly a specifi cké kontexty (Brandon, Piasecki, Quinn, Baker, 1995; Carter, 
Tiffany, 1999). Ve skutečnosti když jsou kuřáci vystaveni v laboratoři stimulům spoje-
ným s kuřáckým chováním, jakými jsou například zapalovače, popelníky, nebo ciga-
rety, vykazují významné zvýšení kardiovaskulárních reakcí a touhu kouřit ve srovnání 
s neutrálními stimuly (Maude-Griffi n, Tiffany, 1996; Niaura, Abrams, Pedraza, Monti, 
Rohsenow, 1992; Thewissen, van den Hout, Havermans, Jansen, 2005). Vyšší reaktivi-
ta na stimuly spojené s kuřáckým chováním navíc predikuje sníženou pravděpodobnost 
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dosažení abstinence kouření po léčení a zvýšení pravděpodobnosti recidivy (Abrams, 
Monti, Carey, Pinto, Jacobus, 1988; Niaura, Abrams, DeMuth, Pinto, Monti, 1989; Waters 
a kol., 2004). Tyto údaje vedly pracovníky výzkumu k uvážení terapeutických výhod 
snížení asociativní síly stimulů spojených s kuřáckým chováním pomocí technik vysta-
vení účinkům na základě klasické expozice. Při těchto technikách je kuřákovi bráněno
v kouření (bránění reakce), a to při procházení systematickým a pokračujícím vystavení 
účinkům stimulů a kontextů dříve spojených s kuřáckým chováním, protože konečným 
cílem je ukončit podmíněnou reakci kuřáka na zmíněný stimul.

Několik výzkumných studií, které otestovaly efektivnost technik vystavení účin-
kům při odvykání kouření ale nezjistilo, že jsou tyto techniky samy o sobě efektivnější 
než ostatní psychologické léčby, jakými jsou relaxační cvičení (Götestam, Melin, 1983) 
nebo rychlé kouření (Corty, McFall, 1984; Raw, Russell, 1980). Dosavadní výzkum 
navíc ani neprokázal, že kuřáci vystavení účinkům vykazují vyšší poměr abstinence 
než kuřáci, kteří získávají sociální podporu (Raw, Russell, 1980) nebo jsou na „čekací“ 
listině (Götestam, Melin, 1983). Z tohoto důvodu je účinnost technik vystavení účinkům 
jako jediný způsob zanechání kouření v tomto okamžiku sporná.

Přesto by zahrnutí výše uvedených technik v psychologických nebo psychofar-
makologických multikomponentních programech mohlo zvýšit jejich účinnost. Dosud 
tuto možnost prověřily jenom tři studie. Lowe, Green, Kurtz, Ashenberg a Fisher (1980) 
zjistili, že vystavení účinkům významně nezvýšilo účinnost programu psychologic-
ké léčby na základě relaxačního cvičení a diskusí o cílech: při ukončení tříměsíčních
a šestiměsíčních sledováních dosáhla psychologická léčba, která nezahrnovala vystave-
ní účinkům, poměru abstinence na úrovni 71 % a 29 %, což znamená podobné poměry 
jako ty, které byly získané psychologickou léčbou zahrnující vystavení účinkům (60 % 
respektive 27 %). Brandon, Zelman a Baker (1987) analyzovali účinnost léčby na 
základě rychlého kouření, psychoedukace, sociálního posílení, nácvik opakování reakcí 
a podmíněné dohody porovnáním použití této léčby samotné s použitím kombinace se 
třemi dodatečnými sezeními s terapií vystavení účinkům. I když na konci těchto sezení 
s terapií vystavení účinkům skupina pacientů, kteří byli vystaveni této léčbě, vykazovala 
mírně vyšší poměr abstinence než skupina pacientů, kteří touto léčbou neprošli (65 % 
versus 37 %), rozdíl při šestém měsíci sledování již přestal být statisticky významný 
(50 % versus 37 %), což bylo ještě významnější po roce (40 % versus 37 %). Niaura, 
Abrams, Shadel, Rohsenow, Monti a Sirota (1999) nakonec nezjistili žádné statisticky 
významné rozdíly mezi poměry abstinence získanými pomocí čtyř různých typů léč-
by: krátká kognitivně behaviorální terapie, kognitivně behaviorální terapie se zahrnu-
tím vystavení účinkům, kognitivně behaviorální terapie zahrnující nikotinové žvýkačky 
a kognitivně behaviorální terapie zahrnující jak nikotinové žvýkačky, tak i vystavení 
účinkům. Příslušné poměry abstinence byly 34,4 %, 32,3 %, 48,6 % a 38,7 % po jednom 
měsíci a 12,5 %, 12,9 %, 14,3 % a 3,2 % po jednom roce.

V krátkosti je možné říci, že se nezdá, že by předchozí výzkumy podporovaly 
myšlenku, že jsou techniky vystavení účinkům samy o sobě účinnou léčbou vedoucí
k zanechání kouření, ani že by zmíněné techniky zvýšily účinnosti jiných psychologic-
kých nebo psychofarmakologických léčeb. Přesto několik autorů naznačilo, že nízká 
účinnost dosavadních technik vystavení účinkům by mohla být způsobena tím, že tyto 
techniky, při jejich aplikaci jak na kuřácké chování, tak na obecnou léčbu závislostí, 
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nebyly ani navrženy ani zavedeny při uvážení nejnovějších objevů výzkumu v oblas-
ti odstranění závislostí (Conklin, Tiffany, 2002; Conklin, 2006; Thewissen, Snijders, 
Havermans, van den Hout, Jansen, 2006). Takto například současný výzkum v oblasti 
procesů učení se lidí a zvířat naznačuje, že odstranění závislosti, ke kterému dochází 
během terapie vystavení účinkům, nenaznačuje přímé snížení původní asociace mezi 
podmíněným stimulem (CS) (např. cigaretou) a nepodmíněným stimulem (US) (např. 
nikotinem), ale naučení se novým inhibičním asociacím s CS (CS – ne US). Tyto nové 
asociace naučené během aplikace technik vystavení účinkům jsou řízeny kontextem, 
ve kterém vznikají: v rámci kontextu terapie vystavení účinkům se jednotlivec učí, že 
US již nepřichází po CS. Následně může v pozdější fázi dojít k fenoménu známém 
jako „obnovení“: odstraněná podmíněná reakce (např. naléhavá potřeba zapálení při 
detekci přítomnosti cigarety) je znovu spuštěna, když je jednotlivec vystaven CS (např. 
cigaretě) mimo kontext terapie vystavení účinkům, což znamená mimo kontext odstra-
nění závislosti. Jinými slovy, nutkání kouřit poháněné stimuly vztaženými na kuřácké 
chování, jakými jsou například cigareta, může být odstraněno v kontextu kliniky, kde je 
pacient podroben terapii vystavení účinkům. Je-li ale pacient vystaven cigaretě mimo 
kliniku (např. v hospodě), potom se mohou tato podmíněná nutkání znovu oživit a učinit 
techniku vystavení účinkům neúčinnou (Conklin, Tiffany, 2002; Conklin, 2006; The-
wissen a kol., 2006).

Logickým následkem tohoto pochopení jak procesu odstranění, tak i obnovení 
výskytu jevu je potřeba navrhnout techniky vystavení účinkům, které zahrnou alespoň 
co nepřesnější kopii původních kontextů, ve kterých byla nejdříve vytvořena asociace, 
a rozšířit kontexty, ve kterých dochází k výše uvedeným vystavením a tedy i odstraně-
ním (Conklin, Tiffany, 2002). Z tohoto důvodu by měly být kontexty používané během 
aplikace technik vystavení účinkům násobené a co neblíže reálným kontextům, ve kte-
rých jednotlivec nalezl a opět nalezne stimuly vztažené na kuřácké chování. Z tohoto 
pohledu je pochopitelné, že celá řada předchozích studií neshledala důkazy o účinnosti 
technik vystavení účinkům, protože někteří badatelé (Corty, McFall, 1984; Götestam, 
Melin, 1983) přijali postupy prezentace stimulů (např. imaginace, audio prezentace), 
které přesně nekopírují skutečné kontexty dříve spojené s kuřáckým chováním, nebo ve 
kterých pacienti naleznou podmíněné stimuly, které se snaží odstranit.

Hlavním účelem tohoto průzkumu je vyhodnotit to, zda přidání terapie vysta-
vení účinkům do kombinace multikomponentních kognitivních-behaviorálních terapií
a terapií s dávkami nikotinu zvyšuje účinnost této kombinace při přestání v kouření. 
Tento výzkum zahrnoval porovnání výsledků získaných ze dvou programů léčby, kte-
ré kombinovaly kognitivně behaviorální techniky s dávkami nikotinu s tím, že jeden 
zahrnoval a druhý nezahrnoval terapii vystavení účinkům. Tato terapie byla navržena 
pro účely maximalizace odstranění návyku a zabránění vlivů, obnovení na základě 
použití in vivo postupu na klinice zahrnujícího prezentaci stimulů spojených s kuřác-
kým chováním v kontextech, které jsou velmi podobné buď reálným kontextům, které 
byly dříve spojeny s kuřáckým chováním, nebo kontextům, ve kterém pacienti nalez-
nou podmíněné stimuly v pozdější fázi (např. pití kávy, pití v zakouřené restauraci) 
a naplánování testů sebevystavení účinkům těchto stimulů ve složených kontextech 
mezi sezeními.
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Metoda

Účastníci 
Výzkum zahrnoval 48 kuřáků, kteří se účastnili dvou programů léčby závis-

losti na kouření prováděného na Clínica Universitaria de Psicología [Universit-
ní psychologická klinika (dříve známá jako Unidad de Psicología Clínica y de la 
Salud)] při Univerzitě Complutense v Madridu (UCM, její španělská zkratka). První 
program byl realizován v letech 2002–2003 (22 kuřáků) a druhý v letech 2005–2006 
(26 kuřáků). Oba tyto programy zahrnovaly multikomponentní kognitivně beha-
viorální terapie a nikotinové dávky, ale druhý také terapii vystavení účinkům. Oba 
programy sponzorovala kancelář vice kancléře UCM a z tohoto důvodu byli všichni 
pacienti, lektoři na UCM nebo zaměstnanci správy a služeb, kteří se mohli toho-
to projektu volně účastnit. Hlavní demografi cké a klinické charakteristiky těchto 
pacientů v každém programu léčby jsou specifi kovány v tabulce 1. Před zahájením 
posouzení před léčbou podepsali všichni pacienti poučený souhlas se svou účastí na 
výzkumu.
Tabulka 1. Demografi cké a klinické charakteristiky pacientů, kteří se účastnili programů kombi-
nujících kognitivně behaviourální terapii (CBT) a dávky nikotinu s terapií s vystavením účinkům 
a bez nich.

Poznámka SD = standardní odchylka. Testy chí-kvadrát ani testy t neposkytly p < 0.05 statisticky 
významné rozdíly mezi oběma skupinami u žádných charakteristik.

Design
Byla provedena pre-, post-, a následná a quasi-experimentální studie dvou sku-

pin. Tato studie byla quasi-experimentální, protože pacienti nebyli do těchto programů 
léčby rozděleni náhodně (s nebo bez vystavení účinkům).

Charakteristika

Léčba (CBT + dávky)
s vystavením 

účinkům
(n = 26)

bez vystavení 
účinkům
(n = 22)

Věk (průměr v letech; [SD]) 46,5 [9,8] 44,5 [8,6]
Pohlaví (% žen) 61,5 68,2
Úroveň vzdělání (%)

Základní vzdělání 11,5 4,5
Střední škola, vyšší střední škola a odborná škola 26,9 4,5
University 61,5 90,9

Rodinný stav (%)
Ženatý/vdaná nebo de facto 73,1 90,9
Svobodný/á 23,1 9,1
Žijící odděleně nebo/rozvedený/á 3,8 0

Profese (%)
Univerzitní profesoři 42,3 54,5
Správa a služby 57,7 45,5

Počet cigareta/den před léčbou (průměr [SD]) 21,3 [8,7] 19,6 [5,9]
Vysoká závislost na nikotinu (% kteří kouří ≥ 30 cigaret/den) 23,1 9,1
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Postup
Posouzení a léčba pacientů bylo prováděno interními psychology kliniky (Gar-

cía-Vera, 2004a).

Posouzení před léčbou
Všichni pacienti prošli individuálním před léčebním posouzením zahrnujícím 

strukturovaný rozhovor k získání informací o několika aspektech jejich kuřáckého návy-
ku (např. kouření cigaret, situace, které spouštějí kouření, důvody k přestání s kouřením 
atd.) a o specifi ckých demografi ckých proměnných parametrech (včetně věku, vzdělání, 
profese, atd.) a o klinických parametrech (včetně nemocí vyvolaných kouřením).

Multikomponentní kognitivně behaviorální léčba
V programu léčby bez vystavení účinkům zahrnovalo výše uvedené posouzení

i zahájení léčby, jejíž část se zaměřila i na aplikaci motivačních technik, specifi cky na 
motivační rozhovor a přípravu dopisu s osobním závazkem projít touto terapií. U pro-
gramu léčby s vystavením účinkům byl pacient pozván na individuální léčebné sezení
v pozdější fázi, ve které byly použity výše uvedené motivační techniky.

Na základě motivační léčby zahájili všichni pacienti skupinový multikompo-
nentní program (5–7 jednotlivců ve skupině), který kombinoval několik kognitivních-
behaviorálních strategií a technik s nikotinovými dávkami. Skupinové programy s léč-
bou bez vystavení účinkům zahrnovaly 9 sezení během 11 týdnů – jedno týdně, kromě 
sezení 2 a 3 a závěrečných tří sezení. Mezi sezením 2 a 3 uplynulo jen 48 hodin, protože 
účelem sezení 3 bylo poskytnout okamžitou podporu pacientů po sezení, při kterém se 
zavázali přestat zcela s kouřením (druhé sezení nebo den D, “Den nezávislosti na tabá-
ku”), zatímco závěrečná tři sezení skupiny se uskutečnily s dvoutýdenním intervalem 
mezi sezeními.

Při léčbě zahrnující vystavení účinkům zahrnoval skupinový program celkem 
10 sezení během 10 týdnů, jedno týdně, kromě sezení 2 a 3, kde stejně jako u programu bez 
vystavení účinkům mezi sezeními uplynulo jen 48 hodin z důvodů stejných jako výše.

Jak je v kognitivně behaviorální terapii běžné, v obou programech léčby
(s a bez vystavení účinkům) se od pacientů vyžadovalo, aby splnili sérii úkolů mezi 
sezeními, které se v zásadě zaměřovaly na nácvik a konsolidaci dovedností získaných 
během terapií při sezeních. Přibližná délka každého sezení v rámci skupinové terapie 
byla 90 minut. Hlavní psychologické strategie a techniky používané během sezení 
skupiny v obou programech léčby – částečně na základě strategií a technik čerpaných
z programu pro odvykání kouření “Ex-Moker” (García-Vera, 2004b) – byly následující: 
(1) psychoedukace (tzn. informace o kuřáckých návycích, závislost, proces odvykání, 
procesy regenerace organismu (včetně aspektů kontroly hmotnosti), dopady na náladu, 
kognitivní předsudky a dysfunkční názory kuřáků; (2) techniky posílení (tzn. grafi cké 
představení a měření CO ve vydechovaném vzduchu a posílení snížení úrovní CO); 
(3) techniky řízení stimulů; (4) sociální podpora během léčby a (5) technika k utěšení 
touhy, úzkosti a situací vedoucích k recidivě tak, aby pacienti získali pomoc při jejich 
úspěšném překonávání a drželi se dál od tabáku (např. odpoutání pozornosti, zastavení 
myšlení, pozitivní samo instrukce, kognitivní restrukturalizace, nácvik dýchání bránicí, 
nácvik asertivity, nácvik řešení problémů).
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Nikotinové dávky
V obou programech léčby byly při druhém sezení skupin (den D) pacientům 

podávány 16hodinové dávky nikotinu Nicorette© a byly poskytovány odpovídající 
uživatelské informace a pokyny, a to jak písemně, tak i ústně. Pacienti si první dávku 
aplikovali sami během tohoto druhého sezení za dozoru terapeuta a obdrželi požado-
vané dávky (jednu za den), které měly být používány až do dalšího sezení. Pokyny pro 
užití dávky odpovídaly doporučeným pokynům z klinické praxe (Fiore a kol., 1996, 
2000). Na základě výsledků získaných z meta-analytických výzkumných studií, které 
neurčily žádné další dodatečné výhody prodloužené této terapie nikotinových dávek 
nad 8 týdnů (Fiore, Smith, Jorenby, Baker, 1994), tyto pokyny doporučují aplikace 
16hodinových dávek nikotinu během 8 týdnů s tím, že se uvolňované dávky nikotinu 
postupně snižují: 4 týdny za použití 15 mg dávek nikotinu, 2 týdny s dávkami 10 mg 
a dva týdny s dávkami 5 mg [viz Fiore a kol. (1996), obecná strategie, tabulka 3). Toto 
byl pokyn použitý v obou programech léčby vyhodnocovaných v tomto výzkumu. 

Terapie vystavení účinkům
U programu léčby s vystavením účinků, bylo od pátého sezení terapeutické sku-

piny zahájeno in vivo vystavování účinkům stimulů spojených s kuřáckým chováním, 
což zahrnovalo vystavení účinkům hierarchie 7 stimulů během následujících sezení 
skupiny. První stimul například zahrnoval otevření krabičky cigaret, vytažení cigare-
ty, manipulaci s ní oběma rukama, očichání cigarety při jejím držení oběma rukama, 
umístěním cigarety na ruku, kterou pacient obvykle cigaretu drží při kouření, uchopení 
zapalovače druhou rukou a nakonec zažehnutí zapalovače. Další stimuly (např. vložení 
cigarety do úst, držené cigarety mezi rty, popotáhnutí) postupně zvyšovaly objem akcí 
vztažených na kuřácké chování. I objem prvků spojených s kontextovým kuřáckým cho-
váním (např. zapálení cigarety přede všemi, zaplnění místnosti kouřem, pití kávy nebo 
jakéhokoliv nápoje, které pacienti obvykle kombinují s cigaretami) – až do bodu, kde 
poslední stimul v hierarchii zahrnoval například provádění všech výše uvedených kro-
ků, kdy pacienti pili kávu (nebo jakéhokoliv nápoje, které pacienti obvykle kombinují
s cigaretami) v pouliční kavárně s kuřáky zaplněné cigaretovým kouřem.

Kromě toho se od pacientů vyžadovalo, aby si zbudovali svou vlastní osobní 
hierarchii zahrnující čtyři stimuly spojené s návykem na kouření podobné hierarchii 
používané během sezení. Úkoly zahrnující postupné sebevystavení účinkům prvních 
dvou stimulů v hierarchii skupiny a čtyř stimulů v osobní hierarchii (s minimálně dvěma 
každodenními vystaveními účinkům odpovídajících stimulů) byly naplánovány mezi 
sezeními. Tato sebevystavení účinkům byla posuzována pomocí vlastních záznamů 
pacientů a byla diskutována během sezení skupiny.

Vyhodnocení po léčbě a další sledování 
Na začátku posledního skupinového sezení byli pacienti požádáni o sdělení 

informace o jejich spotřebě tabáku od doby, kdy přestali kouřit (D-Day), a dále prošli 
analýzou CO ve vydechovaném vzduchu pomocí Mini 2 Smokerlyzer (Bedfont Scienti-
fi c). Vzhledem k technickým problémům ovlivňujícím databázi se ale veškerá měření 
CO z programu léčby bez vystavení účinkům ztratila. Poléčební abstinence byla tedy 
základě vlastních zpráv o pokračující abstinenci ode dne D (9 a 7 týdnů u programů
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s vystavením účinkům i bez nich). U pacientů v programu s vystavením účinkům byla 
vlastní zpráva o abstinenci porovnána s 24hodinovým měřením abstinence na základě 
určení CO pod 8 ppm (Becoña, Vázquez, 1998).

O měsíc později byli všichni pacienti telefonicky kontaktováni a proběhl struk-
turovaný rozhovor, při kterém jim byly kladenu dotazy včetně toho, zda během tohoto 
měsíce kouřili. Při tomto sledování po měsíci defi novala negativní odpověď na tuto 
otázku abstinenci.

Všichni pacienti byli opět telefonicky kontaktováni po 6 a 12 měsících kromě 
těch, kteří léčbu zahájili v polovině roku 2006, a u kterých tedy ještě neuplynulo 6 měsí-
ců od ukončení jejich léčby. Při obou těchto následných sledováních pacienti také prošli 
stručným strukturovaným telefonním rozhovorem, při kterým byli dotazováni, zda během 
posledních šesti, resp. dvanácti měsíci kouřili. Jak u tohoto šestiměsíčního, tak u dvanácti-
měsíčního pozorování defi novala negativní odpověď na tuto otázku.

Výsledky
Demografi cké a klinické charakteristiky a účast na léčbě

Testy chí-kvadrát byly provedeny pro účely určení výskytu rozdílů mezi oběma 
léčenými skupinami, s nebo bez vystavení účinkům, a to podle pohlaví, úrovně vzdělání, 
rodinného vztahu a profese (viz tabulka 1). Mezi oběma skupinami nebyly zjištěny žádné 
statisticky významný rozdíly spojené s výše uvedenými charakteristikami (P2 = 0,23, 5,65, 
2,71 a 0,71, respektivně, všechny z nich neýznamné s p < 0,05). Kromě toho byly provedeny 
testy t pro nezávislá měření, a to pro účely určení výskytu rozdílů mezi oběma léčenými 
skupinami podle věku pacienta a počtu cigaret pravidelně vykouřených před léčbou. Opět 
nebyly zjištěné významný rozdíly mezi skupinami ve spojení se zmíněnými proměnnými
(t = 0,73 a 0,75, respektivně, obě-významné sAll in all p < 0,05). Při uvážení vykouření 30 
nebo více cigaret denně jako ukazatele vysoké závislosti na nikotinu (De León, Díaz, Becoña, 
Gurpegui, Jurado, González-Pinto, 2003) nebyly mezi skupinami s vystavením a bez vysta-
vení účinkům zjištěny žádné statisticky významný rozdíly ve spojitosti s počtem kuřáků 
s vysokou závislosti na nikotinu (23,1 % versus 9,1 %; P2 = 1,68, nevýznamný s p < 0,05).

Procento terapeutických sezení, kterých se pacienti zúčastnili, bylo též spočítá-
no. Procento skupiny bez vystavení účinkům bylo vypočteno během celkem 10 sezení 
(1 individuální posouzení léčby + 9 skupinových terapií). Procento skupiny s vystave-
ním účinkům bylo vypočteno během celkem 11 terapeutických sezení (1 individuální 
posouzení léčby + 10 skupinových terapií). Test t pro nezávislé měření neodhalil mezi 
skupinou s vystavením účinkům a nevystavením účinkům žádné statisticky významné 
rozdíly v procentu účasti na terapeutických sezeních (79 % versus 82,3 %; t = -0,38, 
nevýznamné s p < 0,05). Neúčast na polovině sezení byla považována za přerušení léč-
by. Neúčast byla počítána jako 13,6 % ve skupině s vystavením účinkům a jako 13,6 % 
ve skupině bez vystavení účinkům – a v procentu přerušení nebyly zjištěny žádné statis-
ticky významné rozdíly (P2 = 0,29, nevýznamný s p < 0,05).

Abstinenční poměry
Pacienta, který přerušil léčbu bez vystavení účinkům, nebylo možné kontak-

tovat a z tohoto důvodu nebyly shromážděny údaje o abstinenci po léčbě a při dalším 
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sledování. Ztracené údaje odpovídající tomuto pacientovi byly zahrnuty jako selhání 
a procento abstinujících pacientů v ohledem na všechny pacienti, kteří zahájili léčbu 
v době dokončení a sledování po 1, 6 a 12 měsících, je uvedeno v tabulce 2. Před ana-
lýzou těchto údajů je důležité uvážit, že sledování po 6 a 12 měsících nezahrnovala 
údaje odpovídající skupině pacientů vystavených účinkům, kteří léčbu zahájili v polo-
vině roku 2006 a u kterých nebylo provedeno žádné sledování po 6 a 12 měsících, 
protože od doby jejich léčby v této fázi ještě neuplynulo 6 měsíců.

Test chí-kvadrát byl proveden pro účely zjištění výskytu rozdílů mezi oběma 
léčenými skupinami, s vystavením účinkům a bez něj, v procentu abstinujících pacientů 
po léčbě a po 1 měsíci (viz tabulka 2). Mezi těmito skupinami nebyly zjištěny žádné sta-
tisticky významné rozdíly spojené s procentem abstinence (obě P2 = 0,20 a nevýznamné 
s p < 0,05). 

Při uvážení pouze těch pacientů, kteří léčbu dokončili s dostatečným časem
k provedení sledování po 6 a 12 měsících (viz tabulka) testy P2 nezjistily žádné statis-
ticky významné rozdíly mezi oběma léčenými skupinami spojitosti s procentem abs-
tinujících pacientů ani při dokončení léčby ani při pozorování 1 měsíc poté (obě P2 = 
0,79 a nevýznamné s p < 0,05). Tento zmíněný test opět nezjistil mezi oběma skupina-
mi žádné statisticky významné rozdíly ve spojitosti s procentem abstinujících pacientů 
během dalších 6 a 12 měsíčních fázích (P2 = 2,37 y 3,28, respektivně obě nevýznamné
s p < 0,05). Ve fázi jednoho roku ale rozdíly obou skupin, které upřednostňovaly skupinu 
s vystavením účinkům (66,7 % versus 36,4 %), téměř dosáhly statistické významnosti
(p < 0,07). Tento rozdíl se stal ve skutečnosti tak velkým (30,3 %) , že nedostatek statis-
tické významnosti naznačoval, že výzkum postrádal v době vyhodnocení abstinence ve 
fázi po 12 měsících statistickou hodnotu. 

Tabulka 2. Poměry abstinence ve dvou programech kombinujících kognitivně behaviorální tera-
pie (CBT) a nikotinové dávky s a bez terapie vystavení účinkům. 

Poznámka Testy chí-kvadrát neposkytly s p < 0,05 statisticky významné rozdíly mezi oběma 
skupinami pro abstinenci jakéhokoliv měření.

Diskuse
Hlavním účelem tohoto výzkumu bylo posoudit, zda by přidání technik vysta-

vení účinkům významně zlepšilo účinnost kombinované kognitivně behaviorální tera-

Abstinence
Léčba (CBT + dávky)

bez vystavení
účinkům

s vystavením
účinkům

Všichni kuřáci (n) 26 22
Abstinence ve fázi po léčbě 65,4% 59,1%
Abstinence při pozorování po 1 měsíci 65,4% 59,1%

Kuřáci, kteří podstoupili 6- a 12-měsíční pokračování (n) 15 22
Abstinence ve fázi po léčbě 73,3% 59,1%
Abstinence při pozorování po 1 měsíci 73,3% 59,1%
Abstinence při pozorování po 6 měsících 66,7% 40,9%
Abstinence při pozorování po 12 měsících 66,7% 36,4%
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pii a terapii s nikotinovými dávkami, a to jak v krátkodobém (po léčbě a měsíc poté), 
tak i ve středně/dlouhodobém horizontu (sledování po šesti a dvanácti měsících). Zdá 
se, že naše výsledky zmíněnou hypotézu nepotvrzují. I když kombinovaná kognitiv-
ně behaviorální terapie a program dávek nikotinu včetně technik vystavení účinkům 
poskytly během fáze po léčbě po 1, 6 a 12 měsících sledování vyšší poměry než 
ty odpovídající účinkům kognitivně behaviorální terapie a programu dávek nikotinu 
bez technik vystavení účinkům (viz tabulka 2), zmíněné rozdíly nebyly statisticky 
významné. Z tohoto důvodu musíme přijmout nulovou hypotézu absence rozdílů mezi 
oběma programy léčby a následně dojít k závěru, že přidání technik vystavení účinkům 
nezvyšuje významně účinnost kombinovaných kognitivních-behaviorálních programů
s programy dávek nikotinu. 

Zmíněná absence statisticky významných rozdílů byla patrná navzdory skuteč-
nosti, že oba programy léčby zaměřené na odvykání kouření vedly ke skvělým výsled-
kům. V obou zvažovaných programech jsme zjistili poměry abstinence až 65 % ve 
fázi po léčbě, 52,8 % ve fázi po šesti měsících a 50 % po 1 roce. Tyto výsledky jsou 
podobné nebo vyšší než výsledky získané v předchozím výzkumu o účinnosti kogni-
tivně behaviorální terapie, nikotinových dávek nebo kombinaci obou. Další analýza 
údajů shromážděných na základě meta-analytického posouzení, které provedli Sánchez 
Meca, Martín Martínez, Olivares Rodríguez, a Rosa Alcázar (1999) v oblasti účinnosti 
kognitivně behaviorální terapie vedoucí k zanechání kouření ve Španělsku tedy napří-
klad vedou k odhadovaným poměrům abstinence 67,2 % během fáze po léčbě, 31,9 % 
během šesti měsíců a 29,3 % za dvanáct měsíců (García-Vera, Sanz, 2006). Jinak další 
analýza údajů shromážděných na základě meta-analytického posouzení, které provedli 
Fiore a kol. (1994) o účinnosti nikotinové dávky, vede k očekávaným poměrům absti-
nence na úrovni 7,2 % během fáze po léčbě, 22,4 % během šesti měsíců a 10,2 % za 
dvanáct měsíců – zatímco aplikace nikotinové dávky v kombinaci s kognitivně behavio-
rální terapií dosahuje poměrů abstinence na úrovni 50,4 % během fáze po léčbě, 28,9 % 
během šesti měsíců a 27,6 % po dvanácti měsících (García-Vera, Sanz, 2006).

Z tohoto důvodu musí být při pokusu o vysvětlení nepřítomnosti rozdílů mezi 
programy léčby s nebo bez vystavení účinkům vyloučen jakýkoliv zásadní vliv. Tato 
absence rozdílů je vlastně konsistentní s výsledky předchozích publikovaných stu-
dií, které také došly k závěru, že techniky vystavení účinkům nezvýšily významně 
účinnost ani multi-komponentního programu kognitivního-behaviorálního vystavení 
účinkům (Brandon a kol., 1987; Lowe a kol., 1980) ani multi-komponentních pro-
gramů léčby kombinujících kognitivně behaviorální terapie s nikotinovými dávka-
mi (Niaura a kol., 1999). V tomto výzkumu a ve srovnání s ostatními předchozími 
výzkumy byla navíc tato terapie vystavení účinkům navržena podle doporučení Con-
klin y Tiffany (2002) tak, aby bylo maximalizováno odstranění návyku a zabránění 
obnovení a která navíc pro tento účel zahrnovala in vivo prezentace stimulů spoje-
ných s kuřáckým chováním – prezentující tyto stimuly v takových kontextech, které 
přesně vytvářejí skutečné kontexty dříve spojené s kuřáckým chováním, při kterých 
pacienti čelí podmíněným stimulům v pozdější fázi – a naplánování multikontexto-
vých situací sebevystavení účinkům mezi sezeními. Přesto i když byla doporučení 
Conklin a Tiffany (2002) při návrhu terapie s vystavení účinkům důsledně dodržena, 
naše výsledky nenaznačují, že zmíněná terapie významně zvyšuje poměry abstinence 
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multikomponentního programu kombinujícího kognitivně behaviorální terapii s dáv-
kami nikotinu.

Ve světle omezení této studie je ale třeba brát tento závěr obezřetně. Prvním ome-
zení je, že tento návrh nebyl experimentální. Protože byli pacienti do léčení přiřazeni 
nahodile, mohlo dojít k tomu, že se obě skupiny pacientů lišili v některých relevantních 
charakteristikách spojených s dosaženým poměrem abstinence, což by potažmo mohlo 
vysvětlovat absenci rozdílů mezi poměry abstinence v obou léčeních. I když je prav-
dou, že žádná z těchto dvou skupin pacientů nevykázala statisticky významné rozdíly
v celé řadě demografi ckých a klinických proměnných (pohlaví, věk, rodinný stav, úro-
veň vzdělání, profese, počet vykouřených cigaret, závislost na nikotinu, účast na tera-
peutických sezeních), je jasné, že může existovat celá řada proměnných veličin, které 
mohou abstinenci predikovat (Míguez, Becoña, 1997; Ockene a kol., 2000) a absence 
nahodilosti zvyšuje pravděpodobnost možného výskytu rozdílů mezi skupinami s ohle-
dem na zmíněné proměnné veličiny a tedy i jejich možný vliv na výsledky získané
v tomto výzkumu.

Druhé omezení je spojeno s postupem použitým k měření abstinence, protože 
použití vlastních zpráv je stále kontroverzní. Velký objem dat ale naznačuje, že jsou tyto 
vlastní zprávy přesné i při zásazích s nízkou intenzitou. Popření v těchto situacích může 
být nízké, a to až na úrovni 2–4 % (Jolicoeur a kol., 2000). V tomto výzkumu jsme byli 
schopni měřit abstinenci pomocí oximetrie CO ve fázi po léčbě skupiny s vystavením 
účinkům s tím, že tyto výsledky zcela potvrdily údaje ve vlastní zprávě o abstinenci, 
protože úroveň CO u 65,4 % pacientů, kteří prošli léčbou s vystavením účinkům, byla 
ve fázi po léčbě pod 8 ppm. Kromě toho se odhaduje, že spolehlivost odpovědí uve-
dených ve vlastních zprávách ve Španělsku dosáhla u telefonních rozhovorů 71,4 % 
(Nebot a kol., 1990). Na základě tohoto údaje lze tedy odhadovat, že poměry abstinence 
získané v obou programech léčby (s a bez vystavení účinkům) dosáhly během fáze po 
léčbě 43,7 %, 28,7 % po šesti měsících a 36,1 % po dvanácti měsících. Tyto poměry se 
dobře porovnávají, a dokonce i předčí, poměry získané v předchozím výzkumu účin-
nosti kognitivně behaviorální terapie, nikotinových dávek nebo kombinace těchto dvou 
metod (Fiore a kol., 1994; García-Vera, Sanz, 2006; Sánchez Meca a kol., 1999), což je 
povzbuzující při porovnání s poměry abstinence odpovídající jednotlivcům, kteří nepro-
šli žádnou terapií (3–5 %) (García-Vera, Sanz, 2006).

Třetím omezením v této studii je malý počet pacientů zahrnutých do obou tera-
peutických skupin (celkem 48 pacientů ve fázi po léčbě a fázi pozorování měsíc poté 
a 36 pacientů ve fázi pozorování šest a dvanáct měsíců poté), které zpochybňuje statis-
tickou hodnotu tohoto výzkumu ke zjištění statisticky významných rozdílů v poměrech 
abstinence mezi léčeními s vystavením účinkům a nevystavením účinkům. Toto je ve 
skutečnosti velice reálná možnost s ohledem na výsledky získané ve fázích pozorování 
po šesti a dvanácti měsících, protože i když léčba s vystavením účinkům poskytla vyšší 
poměry abstinence než léčba bez vystavení účinkům (o 25,9 % více abstinujících paci-
entů při sledování po šesti měsících a o 30,3 % více abstinujících pacientů při sledování 
po dvanácti měsících), zmíněné rozdíly se nezdály být statisticky významné. Z tohoto 
důvodu může být nezbytné výsledky získané na tomto výzkumu zopakovat na větším 
vzorku kuřáků k zajištění požadované statistické hodnoty a tam, kde to bude možné, 
experimentálního návrhu ke zvýšení možnosti dosažení pevnějších a bezpečnějších 



201

závěrů s ohledem na dodatečné terapeutické výhody při začlenění technik vystavení 
účinkům v programech odvykání kouření kombinujících kognitivně behaviorální tera-
pie s dávkami nikotinu.

THE ROLE OF EXPOSURE TECHNIQUES
IN MULTI-COMPONENT SMOKING CESSATION
TREATMENTS

Abstract: The main purpose of this research is to assess whether adding expo-
sure therapy to the combination of multi-component cognitive-behavioural and nicotine 
patch therapies increases the effi cacy of this combination for smoking cessation. The re-
search involved the comparison of results obtained from two treatment programmes that 
combined cognitive-behavioural techniques and nicotine patches, one including and the 
other excluding exposure therapy.

Keywords: multi-component cognitive-behavioural therapy, smoking cessation, 
effi cacy of smoking cessation treatment
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MOŽNOSTI VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
PRI REGULÁCII UŽÍVANIA

ALKOHOLU NA SLOVENSKU

Róbert OCHABA, Tatiana KIMÁKOVÁ

Abstrakt: Príspevok charakterizuje súčasnú situáciu užívania alkoholu
v Európe a na Slovensku z pohľadu dospelej populácie. Predstavuje stratégie ve-
rejného zdravotníctva s cieľom znižovania problémov s alkoholom. Príspevok sa 
dotýka otázok poskytovania krátkej intervencie praktickými lekármi a odborníkmi 
v poradniach na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, vzťahuje sa na 
oblasť vzdelávania špecifických skupín obyvateľstva a oblasť legislatívno-právnej 
úpravy s cieľom regulácie správania vo vzťahu k užívaniu alkoholu na verejných 
miestach.

Kľúčové slová: alkohol, užívanie, populácia, problém, verejné zdravotníctvo, 
riziko, Slovenská republika, Európa, krátka intervencia, poradňa

Európa a alkohol
Európa je jedným z najväčších užívateľov alkoholických nápojov na úrovni spo-

treby 11 litrov čistého alkoholu ročne na dospelú osobu. Aj keď došlo k poklesu spotre-
by z pohľadu sedemdesiatich rokov, ktorá predstavovala až 15 litrov čistého alkoholu na 
dospelú osobu ročne, problém z pohľadu podpory verejného zdravia trvá dodnes. Alko-
hol je po tabaku a zvýšenom krvnom tlaku tretím najzávažnejším rizikovým faktorom, 
ktorý spôsobuje ochorenia a zhoršuje úroveň verejného zdravia. Posledných štyridsať 
rokov viedlo k vyrovnávaniu rozdielov v konzumácii alkoholu v Európe, ktoré boli 
v rokoch 1960 až 1980 sprevádzané nárastom konzumu v strednej a severnej Európe. 
Väčšina Európanov konzumuje alkohol, pričom alkohol vôbec nekonzumuje iba 15 % 
dospelej populácie. Najčastejším nápojom, ktorý sa v Európe konzumuje je pivo (44 %), 
potom víno (34 %) a nakoniec destiláty alebo tvrdý alkohol (23 %). Odhady expertov 
z Európskej únie a Svetovej zdravotníckej organizácie naznačujú, že v Európe je 23 mi-
liónov ľudí, ktorí majú problémy so závislosťou od alkoholu, čo predstavuje 5 % mužov 
a 1 % žien. Z hľadiska výskytu užívania alkoholických nápojov za minulých 30 dní je 
Slovensko v priemere krajín EÚ. Priemer výskytu v EÚ je 66 % užívateľov alkoholu, 
Slovensko je na úrovni výskytu 65 % (1).
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Pitie piva, vína a liehovín na Slovensku

V sledovanom období rokov 1996–2006 sa podľa údajov zo Štatistického úradu 
SR z roku 2006 výrazne nezmenil trend konzumácie piva u dospelých (3). Pivo denne 
pije 8 % dospelej populácie Slovenska, pričom príležitostne ho pije 40 % dospelých. Až 
37 % obyvateľov však pivo nepije vôbec. 

V oblasti konzumácie vína u dospelej populácie je trend stabilizovaný, pričom 
nedochádza k znižovaniu výskytu konzumu vína. Víno pije najviac respondentov, príle-
žitostne až 69 %, vôbec nepije víno 24 % respondentov.

 V oblasti konzumu tvrdého alkoholu nedošlo v výrazným zmenám. Za abstinen-
tov od tvrdých alkoholických nápojov považuje 33 % respondentov spomedzi dospelej 
populácie.

Kontrola alkoholu na Slovensku
Rámec politiky kontroly alkoholu na Slovensku je vymedzený prostredníctvom 

WHO Európskej stratégie na politiku kontroly alkoholu a tiež Stratégie EÚ pri znižova-
ní rozsahu škôd súvisiacich s požívaním alkoholu (2,6). Na Slovensku je v súčasnosti 
aktuálny Akčný plán pre problémy spôsobené alkoholom, ktorý schválila vláda v roku 
2006. 

Komunitné prístupy
Primárna zdravotná starostlivosť spočíva predovšetkým v krátkej intervencii 

praktických a detských lekárov ohľadom zvykov vo vzťahu k pitiu alkoholu pri návšte-
ve každého pacienta. Štúdie vykonané vo Veľkej Británii dokazujú, že krátka interven-
cia viedla k 20 % zníženiu výskytu excesívneho pitia alkoholu (4,7). Napriek viacerým 
pozitívnym záverom zostáva problémom výkon krátkej intervencie zo strany lekárov
a sestier. Z tohto dôvodu je dôležité odborné vyškolenie lekárov a sestier, ktorí by mali 
byť odborne kompetentnými v tejto činnosti. Krátku intervenciu by mali v tejto sú-
vislosti vykonávať aj odborníci v poradniach zdravia v rámci siete úradov verejného 
zdravotníctva. 

Vzdelávanie komunít v oblasti kontroly alkoholu predstavuje jeden z kľúčo-
vých nástrojov opatrení na znižovanie problémov súvisiacich s alkoholom. Systematic-
ká a dlhodobá edukácia vybraných cieľových skupín má dopad na postoje a správanie 
mladých ľudí. V tejto súvislosti je dôležitá mediálna výchova a prezentácia vzorových 
modelov správania sa vo vzťahu k alkoholu. S tým úzko súvisí aj legislatíva v oblasti 
reklamy s cieľom prijatia úplného zákazu reklamy na všetky alkoholické nápoje. 

Zákaz reklamy na alkoholické nápoje prostredníctvom tlačených a vysielacích 
informačných predstavuje jeden z najúčinnejších nástrojov na znižovanie experimentá-
cie s alkoholom a pravidelných užívaním u detí a mládeže.

 Zákaz predaja alkoholických nápojov a zákaz užívania mladými ľuďmi 
predstavuje z pohľadu znižovania ponuky a dopytu po alkoholických nápojoch ďalší dô-
ležitý nástroj. Čo sa týka regulácie predaja a užívania alkoholu na verejných miestach, je 
dôležité navrhnúť ustanovenie, ktoré obmedzí predaj a užívanie alkoholických nápojov 
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komplexne na verejných miestach, kde sa priamo alebo v blízkosti nachádza školské 
zariadenie, detský areál alebo iné zariadenie, ktoré navštevuje mládež.

V oblasti koordinácie a výkonu politiky kontroly tabaku je potrebné podporiť 
kľúčovú úlohu sektoru verejného zdravotníctva. 

Úlohy verejného zdravotníctva – stratégia politiky
kontroly alkoholu

V rámci politiky kontroly alkoholu úlohy v oblasti verejného zdravotníctva vy-
plývajú z Európskeho akčného plánu pre problémy s alkoholom, ktorý bol premietnutý 
do Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na obdobie rokov 1996–2010. 
Medzi najdôležitejšie úlohy verejného zdravotníctva považujeme:

• kontrola predaja a dostupnosti alkoholu (najefektívnejšia a fi nančne najvýhod-
nejšia forma obmedzovania škôd spôsobených alkoholom),

• z hľadiska perspektívy verejného zdravia sú dôležité medzinárodné iniciatívy 
a podpora,

• podpora výskumu – epidemiologické sledovanie situácie monitorujúce rôzne as-
pekty konzumácie a postoje detí a mládeže k užívaniu alkoholu,

• obmedzenie sociálnej dostupnosti alkoholu – zmena sociálnych stereotypov, po-
stojov k experimentácii a užívaniu alkoholu,

• obmedzenie počtu predajných miest alkoholických nápojov a obmedzenie doby 
predaja,

• zákaz reklamy na alkohol, 
• vzdelávanie odborných pracovníkov v primárnej zdravotnej a sociálnej starostli-

vosti,
• informovanie, vzdelávanie a zvýšenie povedomia o dopade abúzu alkoholu,
• legislatívne úpravy, (pri predaji nedodržiavanie zákona – odobratie licencie, ďal-

šie mechanizmy,
• vytvorenie a udržovanie spoločnej evidencie údajov na úrovni Európskej únie,
• krátka intervencia vykonávaná v poradniach ochrany a podpory zdravia na 

úradoch verejného zdravotníctva (časovo obmedzované poradenstvo s cieľom 
ovplyvniť, alebo zmeniť správanie klienta a to konkrétne k životnému štýlu.

Úlohy Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom
• vytvorenie koordinujúceho orgánu na celonárodnej úrovni, 
• všeobecná špeciálna zdravotná starostlivosť,
• ochrana detí a mládeže pred alkoholom,
• právo mladých ľudí na život v prostredí bez vplyvu alkoholu,
• bezpečnosť na ceste – dopravné nehody,
• výcvikové programy zacielené na zodpovedné spôsoby predaja alkoholických 

nápojov,
• vzdelávanie a informovanosť o rizikách abúzu alkoholu.
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Prekážky výkonu protidrogových aktivít a celospoločenský 
postoj k drogám

• strata morálnych bariér u všetkých vekových skupín,
• integrovanie pitia do každej spoločenskej činnosti,
• mládež stále nie je schopná defi novať a rozlíšiť konzumentské správanie sa 

k droge a jeho zneužívanie,
• konzum alkoholu sa považuje za normálny,
• konzumentská solidarita všetkých typov konzumentov je určujúci faktom komu-

nikácie,
• neprijatie abstinentských vzorov,
• stigmatizácia ľudí po liečbe na alkoholovú závislosť – abstinentov,
• časté striedanie zodpovedných pracovníkov na rozhodujúcich postoch v oblasti 

kontroly alkoholu a drog.

Záver:
V oblasti zabezpčenia koordinácie a výkonu politiky kontroly tabaku je potrebné 

podporiť kľúčovú úlohu sektoru verejného zdravotníctva. V zahraničí je kompetencia 
koordinácie a výkonu niektorých nástrojov kontroly alkoholu uložená úradom verejné-
ho zdravotníctva. Dokumenty ako Národný program podpory zdravia a Národný akčný 
plán pre problémy s alkoholom defi nujú koordinačnú funkciu rezortu zdravotníctva. 
Obdobná kompetencia sa vzťahuje aj na výkon prevencie, edukácie a poskytovania po-
radenstva zo strany úradov verejného zdravotníctva. 

PUBLIC HEALTHCARE AND REGULATION
OF ALCOHOL ABUSE IN SLOVAKIA 

Abstract: The contribution describes the present situation of alcohol use in 
Europe and Slovakia from the adult population’s point of view. It presents the public 
health service strategies with the goal of alcohol problems reduction. The contribution 
concerns the questions of general practitioners and specialists providing the short in-
tervention in advisory centres in regional public health service offi ces, it also refers to 
the fi eld of specifi c population groups education and to the fi eld of the legislative-law 
adaptation taking the aim of the regulation of behaviour connected to alcohol use in the 
public places. 

Keywords: Alcohol, consummation, abuse, population, issue, public health care, 
risk, Slovak Republic, Europe, short-term intervention, advisory offi ce Europe and Al-
cohol
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PREVENCIA ŠIKANOVANIA ZALOŽENÁ NA 
ROZVOJI ZRUČNOSTÍ

Eva SMIKOVÁ

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá fenoménom šikanovania, analýzou jeho rozší-
renia v klientele pedagogicko-psychologických poradní a potrebou programov na jeho 
riešenie, teoretickými východiskami prevencie šikanovania a najnovšími aktivitami 
Projektu prevencie šikanovania v Slovenskej republike. 

Kľúčové slová: šikanovanie, prevencia, školy a školské zariadenia 

Šikanovanie sa považovalo donedávna za fenomén, ktorý sa v našich 
školách vyskytuje skôr zriedkavo. Čiastkové prieskumy v našich podmienkach 
v posledných rokoch však poukazujú na to, že neprimerané agresívne správanie, 
ktorým šikanovanie je, je oveľa rozšírenejšie a je potrebné venovať mu primeranú 
pozornosť.

Pedagogicko-psychologické poradne (PPP) a Centrá výchovnej a psycholo-
gickej prevencie (CVPP), od 1. 9. 2008 transformované na centrá pedagogicko-psy-
chologického poradenstva a prevencie (CPPPP), v rámci evidencie svojej činnosti 
využívajú aplikačné programové vybavenie EvuPP, ktoré doteraz evidovalo zvlášť 
klientelu CVVP a zvlášť klientelu PPP resp. Krajských pedagogických poradní 
(KPPP). Pre potreby analýzy problémov klientely slúži modul „Dôvod príchodu 
klienta do PPP/CVPP“. Na základe primárnej analýzy tohto modulu pre potreby sle-
dovania predmetnej problematiky sme vybrali niektoré relevantné dôvody a v tab. 1 
uvádzame porovnanie počtu klientov v posledných dvoch spracovaných školských 
rokoch. Na základe tejto štatistiky vidíme, že počet klientov s neprimeraným sprá-
vaním v školskom prostredí ako aj klientov – obetí šikany je napriek systémovým 
opatreniam v rezorte školstva stále pomerne veľa. Na druhej strane nás ale tieto 
čísla oprávňujú sa domnievať, že je stále viac rodičov, ktorí kvôli týmto problémom 
prídu so svojim dieťaťom do poradenského zariadenia a majú snahu dané problémy 
riešiť.
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Tab.1.:Dôvod príchodu klientov do PPP/CVPP
Neprimerané 

správanie voči 
učiteľom

Neprimerané 
správanie voči 
spolužiakom

Neprimerané 
správanie voči 
súrodencom

Agresivita Obeť šikany

2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07

CVVP 275 212 948 916 10 4 41 43 25 22

PPP/
KPPP 229 243 1046 431 23 28 71 89 64 58

Zdroj údajov: Slovíková (2008)

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v roku 2007 usku-
točnil Prieskum potrieb poradenských služieb v školskom systéme na Slovensku 
(Matula, Mrlák, Kopányiová, 2007). Vzorku tvorili dotazníky z 1192 škôl (52,21 %), 
čo je 322 922 žiakov ZŠ (63,55 %). Dotazníkom pre výchovného poradcu (Matula, 
Mrlák, 2007) sa okrem iných oblastí sledovali názory výchovných poradcov na zák-
ladných školách v SR na mieru potreby skupinových preventívno-poradenských 
programov rôzneho zamerania. Preventívne programy s obsahovým zameraní na 
agresivitu, šikanovanie, ponižovanie a týranie sú z pohľadu výchovných poradcov 
veľmi potrebné (42 %), mierne potrebné (22 %), potrebné (26 %). Nepotrebnosť 
takto zameraných programov uviedlo len 4 % výchovných poradcov. Tieto zistenia 
nás oprávňujú domnievať sa, že takéto programy majú svoju opodstatnenosť na ZŠ. 
Zaujímavým zistením bolo, že na základných školách v SR, kde nemajú školského 
psychológa, je potreba preventívnych programov s obsahovým zameraní na agre-
sivitu, šikanovanie, ponižovanie a týranie vyššia ako na školách, kde školského 
psychológa majú.

Viacero teoretických a výskumných prác podáva zdôvodnenie prínosu prevencie 
sociálno- patologických javov založenej na rozvoji zručností. V krátkom prehľade uvá-
dzame tieto teórie zvýrazňujúc ich závery pre plánovanie prevencie sociálno-patologic-
kých javov (vrátane šikanovania) založenej na rozvoji zručností. 

Teórie vývinu
Základom väčšiny teórií vývinu človeka je skúmanie komplexných biologických, 

sociálnych a kognitívnych zmien, ku ktorým dochádza od detstva po dospievanie.
Významnou zložkou sociálnej kognície pri prechode od adolescencie 

k dospelosti je proces pochopenia samého seba, iných a vzťahov. Schopnosť pochopiť 
príčinné vzťahy sa rozvíja v prvých rokoch adolescencie, kedy sa začínajú uplatňovať 
vyspelejšie spôsoby riešenia problémov. Adolescent je schopný naraz konceptualizovať 
mnohé premenné, abstraktne uvažovať a vytvárať si pravidlá pre rozhodovanie (Piaget, 
1972). V tomto období sa sociálne interakcie stávajú čoraz zložitejšie. Adolescenti trá-
via viac času s rovesníkmi, zvyšuje sa počet ich interakcií s rovesníkmi opačného pohla-
via a trávia menej času doma a s členmi rodiny. 
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► Závery pre plánovanie prevencie:
(1)  V školskom prostredí je najdôležitejším momentom na budovanie zručností 

a pozitívnych návykov neskorý detský vek a skorá adolescencia (6–15 rokov). 
V tomto období si deti rozvíjajú schopnosť abstraktného myslenia, schopnosť chápať 
dôsledky, nadväzovať iný typ vzťahov s rovesníkmi a riešiť problémy, pretože sa 
stávajú nezávislejšie od rodičov a získavajú väčšiu kontrolu nad vlastným životom.

(2)  V širšom sociálnom kontexte rannej a strednej adolescencie sa vyskytujú rôzne 
situácie, v ktorých je možné praktizovať nové zručnosti a rozvíjať pozitívne ná-
vyky vo vzťahu k rovesníkom.

(3)  Rozvoj postojov, hodnôt, zručností a kompetencií má zásadný význam pre rozvoj 
sebapercepcie dieťaťa ako autonómneho jedinca a pre celkový proces učenia sa 
v škole.

(4)  V tomto vekovom rozpätí môžu existovať veľmi veľké rozdiely medzi zručnos-
ťami detí. Aktivity musia byť primerané stupňu vývinu.

Teória sociálneho učenia 
Táto teória vychádza z prác Banduru (1977), ktorý dospel k záveru, že deti 

sa učia správať prostredníctvom formálnej výchovy aj prostredníctvom pozorovania. 
Formálna výchova spočíva v tom, že rodičia, učitelia a iné autority hovoria deťom, ako 
sa majú správať; pozorovanie spočíva v tom, ako mladí ľudia vnímajú správanie sa do-
spelých a svojich rovesníkov. Správanie sa detí sa posilňuje alebo mení v závislosti od 
dôsledkov ich konania a reakcií ostatných na ich správanie.

► Závery pre plánovanie prevencie:
(1)  Pri výučbe je potrebné využívať modelovanie, pozorovanie a sociálne interakcie.
(2)  Pozitívne posilňovanie sa používa vtedy, ak treba demonštrovať správne sprá-

vanie sa a zručnosti, zatiaľ čo negatívne alebo nápravné posilňovanie sa po-
užíva v súvislosti so správaním sa alebo zručnosťami, ktoré treba zmeniť 
s cieľom dosiahnuť pozitívnejšie správanie.

(3) Učitelia a ostatné dospelé osoby sú dôležitými rolovými vzormi. 

Teória problémového správania sa
Teória problémového správania sa (Jessor a Jessor, 1977) sa zaoberá vzťahmi 

medzi troma kategóriami psychosociálnych premenných. Do prvej kategórie patria hod-
noty, očakávania, názory a postoje k sebe a k spoločnosti. Do druhej kategórie, ktorú 
predstavuje vnímanie okolitého prostredia, patrí vnímanie postojov priateľov alebo ro-
dičov k správaniu sa. Do tretej kategórie, behaviorálneho systému, patrí sociálne akcep-
tovateľné a neakceptovateľné správanie.

► Závery pre plánovanie prevencie:
(1)  Dôležitou súčasťou procesu učenia sa je nácvik zručností potrebných na kritické 

myslenie (vrátane schopnosti sebahodnotenia a hodnotenia hodnôt sociálneho pro-
stredia). 
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(2)  Intervencie musia byť navrhnuté tak, aby pôsobili na personálny, environmentálny 
a behaviorálny systém zároveň.

Teória sociálneho ovplyvňovania a teória sociálnej imunizácie
Tieto dve teórie sú navzájom úzko prepojené. Teória sociálneho ovplyvňovania 

vychádza z prác Banduru a z teórie sociálnej imunizácie, medzi autorov ktorej pat-
rí napr. McGuire (1968). Po prvý raz ju v programoch predchádzania fajčeniu použil 
Evans (1976; a i.).

Podľa teórie sociálneho ovplyvňovania sú deti a adolescenti vystavení tlaku, kto-
rý ich nabáda správať sa rizikovým spôsobom.

Programy sociálneho ovplyvňovania a imunizácie anticipujú takéto tlaky a učia 
mladých ľudí ako im odolávať ešte skôr, než sú im v skutočnosti vystavení.

► Závery pre plánovanie prevencie:
(1)  Pozornosť sa zameriava skôr na včasnú prevenciu než na neskoršiu intervenciu.
(2)  Ak sú mladí ľudia vopred upozornení na riziká, môžu s predstihom identifi kovať typy 

situácií, v akých by sa mohli ocitnúť.

Teória kognitívneho riešenia problémov
Tento model utvárania spôsobilostí v rámci primárnej prevencie vychádza 

z teórie, že výučba sociálno-kognitívneho riešenia problémov v ranom veku môže zlep-
šiť interpersonálne vzťahy a pomôcť ovládať impulzívne konanie.

► Závery pre prevenciu:
(1)  Výučba interpersonálnych zručností a zručností potrebných na riešenie problémov už 

v detstve výrazne posilňuje základy pre učenie sa v ďalšom období.
(2)  Zacielenie pozornosti na zručnosti potrebné na sebauvedomovanie si a sebakontrolu, 

napr. pri zvládaní hnevu alebo impulzívností, a tvorba alternatívnych riešení inter-
personálnych problémov môže obmedziť alebo zamedziť problémové správanie sa. 
Sústredenie sa na schopnosť konceptualizácie, schopnosť predvídať dôsledky rôz-
nych typov správania sa alebo riešení môže deťom pomôcť rozhodnúť sa pre pozi-
tívne riešenia.

Teória pružnosti
Táto teória vysvetľuje proces podmieňujúci pravdepodobnosť, že niektorí ľudia 

sa budú správať skôr spôsobom, ktorý podporuje zdravie, než spôsobom, ktorý ohrozuje 
zdravie. Skúma interakcie medzi faktormi v živote mladého človeka, ktoré ho chránia 
a povzbudzujú, vrátane podmienok v rodine, v škole a v komunite.

Význam tejto teórie spočíva v tom, že zdôrazňuje potrebu modifi kovať a podpo-
rovať mechanizmy na ochranu zdravého vývinu detí. V teórii pružnosti sa tvrdí, že exis-
tujú interné aj externé faktory, ktoré sú vo vzájomnej interakcii a ktoré ľuďom umož-
ňujú prekonávať nepriaznivé okolností. Medzi interné ochranné faktory patrí sebaúcta 
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a sebadôvera, viera v schopnosť ovplyvňovať svoj život a pocit zmyslu života. Externé 
faktory zahŕňajú predovšetkým sociálnu podporu zo strany rodiny a komunity. Patrí 
sem harmonická rodina, absencia zneužívania alkoholu a násilia v rodine, silné väzby 
a napojenosť na školskú komunitu, dobrý prospech a vzťahy s rovesníkmi uplatňujúcimi 
pozitívne modely správania (Kirby 2001 a i.). 

► Závery pre prevenciu:
(1)  Sociálno-kognitívne zručnosti, sociálne spôsobilosti a zručnosti potrebné na riešenie 

problémov môžu pôsobiť ako mediátori správania.
(2)  Dôležité je to, aby si rovnaké zručnosti osvojili aj učitelia a rodičia, ktorí by mali 

vytvárať harmonické rodinné a školské prostredie a pôsobiť ako vzory takého sprá-
vania

(3)  Predmetom pozornosti v teórii pružnosti je dieťa, rodina a komunita, pričom učiteľ 
alebo rodič môže vystupovať ako facilitátor tohto procesu.

Teória štádií zmien 
Táto teória založená na modele, ktorý vypracoval Prochaska (1979) a DiClemen-

te, 1982), opisuje štádiá, ktoré označujú, kde sa jedinec nachádza vo vzťahu k zmene 
svojho správania. Ide o šesť hlavných štádií, a to: 

• prekontemplácia (absencia snahy o zmenu správania),
• kontemplácia (úmysel zmeniť svoje správanie), 
• príprava (úmysel dosiahnuť zmenu správania v priebehu ďalšieho mesiaca),
• konanie (0 až 6 mesiacov práce na zmene správania),
•  udržiavanie (udržiavanie zmeny správania v čase po 6 mesiacoch až po dobu nie-

koľkých rokov) 
• ukončenie (natrvalo osvojené žiaduce správanie).

► Závery pre prevenciu:
(1)  Dôležité je pochopiť a identifi kovať štádium, v ktorom sa dieťa práve nachá-

dza z hľadiska vedomostí, postojov, motivácie a skúseností s reálnym svetom, 
a prispôsobiť aktivity a očakávania týmto štádiám.

(2)  Intervencie orientované na štádium, ktoré nie je pre deti relevantné, nemajú veľ-
kú šancu na úspech. 

Projekt prevencie šikanovania na základných a stredných školách v SR. 

Významným z hľadiska sledovanej problematiky je Projekt prevencie šikano-
vania na základných a stredných školách v SR. Projekt sa realizuje kontinuálne od 
školského roku 2001/2002. Medzi jeho aktivity v posledných rokoch patrilo:

•  vypracovanie intervenčného programu pre triedy, v ktorých sa vyskytlo šikanova-
nie v počiatočnom štádiu. Pri vytváraní programu sa vychádzalo z vyššie uvede-
ných teoretických konceptov, že zmenu správania u detí je možné uskutočňovať 
okrem iného aj rozvíjaním sociálno-psychologických zručností v procese zážitko-
vého učenia.
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•  zapojenie sa do projektu OECD„Medzinárodná sieť na zamedzenie šikanovania 
a násilia v školách“ na internetovej stránke http://oecd- sbv.net,

• prevzatie (2007 -2008) medzinárodnej koordinácie projektu OECD, 
•  vytvorenie internetovej stránky www.prevenciasikanovania.sk, ktorá poskytuje 

najnovšie informácie z oblasti prevencie šikanovania pre potreby učiteľov, rodi-
čov, žiakov (projekt „Národná sieť pre prevenciu šikanovania a násilia v Sloven-
skej republike“, koordinátor: PhDr. A. Prevozňáková, OZ Papilion, garant: PhDr. 
E. Tomková, MŠ SR),

• monitoring situácie v oblasti šikanovania v školách a školských zariadeniach,
•  vzdelávanie a supervízia odborníkov (psychológov, sociálnych pracovníkov, špe-

ciálnych a liečebných pedagógov) v problematike sociálno-patologických javov, 
ktoré realizuje Metodicko-výskumný kabinet výchovného a psychologického po-
radenstva a prevencie pri VÚDPaP.

Súčasťou efektívneho systému prevencie sú nielen školy, ale aj školské zariade-
nia. Aby mohla širšie koncipovaná stratégia prevencie šikanovania v praxi fungovať, je 
nevyhnutné, aby jednotlivé inštitúcie a všetci zainteresovaní mali o problematike rele-
vantné informácie, odborné zručnosti, navzájom komunikovali a spolupracovali.

PREVENTION AGAINST BULLYING BASED 
ON SKILL DEVELOPMENT

Abstract: The contribution deals with the phenomenon of bullying, with analysis 
of its distribution in the clientele of pedagogic-psychological counseling centers, with 
requirement for programs to solve it, with theoretical outcomes of prevention against 
bullying, and with the newest activities of the Project of Prevention Against Bullying in 
the Slovak Republic. 

Keywords: bullying, prevention, schools and school facilities
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Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 
V EDUKAČNÍM PROCESU

Dušan KALÁŠEK

Abstrakt: Příspěvek se zabývá kvalitativní analýzou, zhodnocením současného 
stavu a využitím moderních informačních technologií v procesu učení a vychází tedy 
z podmínek školy. Zároveň ovšem reaguje na základní výsledky získané v oblasti výzku-
mu vlivu počítačů na lidské zdraví a kvalitativně analyzuje stručný přehled konkrétních 
negativních dopadů na zdraví uživatelů informačních technologií. Z komparativního 
hlediska je vliv počítačů na výuku a učení popsán z pohledu učitele a žáka. Tento vliv 
se jeví jako významný, prokázaný a stále progresivnější. Informační technika je stále 
více uznávaným plnohodnotným výchovně vzdělávacím prostředkem. Počítač dnes patří 
ke standardnímu vybavení většiny domácností a pracovišť a práce s počítačem je vel-
mi často v procesu učení hlavní pracovní náplní. Podle dnešních znalostí a zkušeností 
prakticky nelze pochybovat o tom, že masové používání počítačů s sebou přináší i řadu 
zdravotních potíží, které s prací s počítačem souvisejí.

Klíčová slova: Informační technika, informační technologie, počítačová aplika-
ce, výchovně vzdělávací prostředek, didaktika, J. A. Komenský, počítačová hra, on-line 
learning, e-learning

Úvod – Historická východiska
Ve druhé polovině 80. let minulého století spolu s nástupem prvních osmibito-

vých počítačů do škol a školských zařízení a také s možností pořízení počítače pro osobní 
potřebu uživatelů začíná vyrůstat první generace počítačem poznamenaných dětí-studen-
tů. Vzhledem k fi nanční náročnosti, ale také z důvodu nedostupnosti originálních progra-
mů na tyto počítače se nejedná o příliš velký počet dětí, které by měly výrazné zkušenosti 
a mohly je využít pro svoji školní potřebu. Velkým problémem zůstává právě nedostup-
nost programů praktického zaměření, výukových aplikací, které by podporovaly vzdě-
lávací proces. Dalším problémem zůstává nutnost tvorby vlastních programů pro účely 
specifi ckého využití počítače, tedy nutnost znalosti programování v některém z tehdy nej-
rozšířenějších programovacích jazyků, jakými byly např. Basic, Pascal, LOGO aj. Situaci 
také nepříznivě ovlivňuje otázka hardwarového vybavení. Počítače jsou pro domácí užití 



214

zatím ještě v plenkách a vzhledem k jejich pomalému chodu a z hlediska periferií i nespo-
lehlivosti mají kromě her využití pouze jako náhražky psacích strojů, ovšem s velkou 
výhodou ukládání dokumentů pro jejich další potřebu, a v neposlední řadě lze využít jejich 
jednoduché vektorové grafi ky pro tvorbu grafi cky editovatelných obrázků. 

Situace se ovšem záhy mění s nástupem nových počítačových technologií 
a počátkem 90. let minulého století přichází nejprve fi rma Apple MacIntosh a později 
po vítězné soudní při s výše jmenovanou fi rmou i společnost Microsoft s novými ope-
račními systémy, které radikálně změnily přístup k využití výpočetní techniky v běž-
né praxi. S nástupem nových technologií umožňujících 16bitovým, posléze 32bito-
vým počítačům implementaci uživatelsky příjemnějších operačních systémů s názvem 
WINDOWS 3.1, 3.11, 95, 98, NT, 2000, Millenium, XP, Vista atd. přichází i změna 
přístupu uživatele, který byl doposud i programátorem, a stává se z něj komfortní uživa-
tel v pravém slova smyslu, s možností pouhého užívání nabízených prvků operačních 
systémů a ostatních aplikačních softwarů pracujících pod těmito systémy. Velkou roli 
zde hraje kromě samotného systému a programů také hardware, který zvýšil komfort 
a obsluhu možností. Počítače jsou mnohem rychlejší, tiskárny udělaly velký skok v kva-
litě výstupu, od jednojehličkových BT 100, tisknoucích přes kopírovací papír rychlostí 
1 stránka za ½ hodiny, přes 9, 24-jehličkové, maticové, inkoustové (Bubble Jet) až po 
laserové a dnes i barevné laserové tiskárny nebo rychlotiskárny. Snad největší změnou 
prošla technologie multimedií, tedy vstupně-výstupních zařízení pro ukládání a nahrá-
vání dat. Od děrných štítků a pásek, přes vysokootáčkové magnetické bubnové pásky, 
kazety, později diskety 8“, 5 ¼“, 3 ½“ až k technologii ZIP a přepisovatelných CD disků 
a dnes již dokonce k velkokapacitním DVD diskům. Také ostatní technologie nebyly 
ušetřeny vývoje, můžeme uvést monitory, pevné disky, grafi cké a zvukové karty, síťové 
prvky umožňující propojení dvou a více počítačů pro vzájemnou komunikaci: to vše 
je dokladem rozvoje informační technologie a zároveň připomínkou nutnosti věnovat 
pozornost výuce výpočetní techniky na našich školách. 

 
Jaké jsou tedy základní přednosti počítačů v procesu výuky a učení?

1)  Počítače vytvářejí spolehlivé a přitažlivé prostředí pro učení, které dětem nevy-
hrožuje ani neubližuje, naopak je láká a přitahuje, a dále:

 -  počítačové systémy respektují individuální požadavky žáka, jeho tempo uče-
ní a dovednosti,

 - děti, které učení nebaví, se díky počítačům mohou pro učení nadchnout,
 -  „ono to“ (= počítač) mluví, ukazuje i pohyblivé obrázky, daleko rychleji „to“ 

najde potřebné.
2)  Počítače dávají žákovi příležitost být úspěšný tam, kde předtím neuspěl a kde 
často prožíval trauma z nezdaru.

3) Počítače mohou pomoci dětem učit se číst, psát a mluvit.
4) Počítače mohou přispět i v učení dětí se specifi ckými poruchami. 
5) Počítače velice rychle zpřístupňují bohaté zdroje informací: 
 - výchova k práci s informacemi,
 - vizuální a grafi cká komunikace.
6) Počítače nabízejí prostředí pro rozvoj myšlení žáků.
 (Černochová, Komrska, Novák, 1998, s. 10–12)
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Výtah z článku Washington Post (květen 2000): Jednou z nonprofi tních organizací 
zabývajících se vlivem ICT na studijní výsledky žáků je kalifornská asociace „Learning 
in the Real World“. Tato organizace provádí analýzu známých faktů a pokouší se nalézt 
pravdu o tom, zda počítače opravdu přispívají ke zlepšeným studijním výsledkům. 

Zatím pořád platí, že o reálném vlivu počítačů na studijní výsledky žáků víme jen vel-
mi málo. Nikdo nepochybuje, že školy musí učit informačním technologiím a že žáci musí 
zvládnout základní operace. Pochybnosti ale vyvolávají úvahy, zda počítač je ten správný stroj, 
který děti naučí číst či psát a počítat. Ukazuje se, že učení s hlásícíma se rukama je v nižších 
ročnících mnohem efektivnější než učení se u klávesnice. Přesto celá řada příznivců technolo-
gií je stále přesvědčena, že počítač umožňuje snazší vizualizaci problémů, které jsou v knihách 
statické a málo pochopitelné. Mnoho učitelů potvrzuje domněnky, že počítače zvyšují motivaci 
už od malých školáků při matematických hrách až po starší studenty připravující internetové 
studie. V roce 1998 Educational Testing Service provedlo studii mezi 13.373 žáky 4. a žáky 
8. ročníku. Tento výzkum je považován za až dosud nejkomplexnější průzkum, který ukázal, 
že správná didaktika s využitím počítače zvyšovala celkové skóre v matematických testech, 
zatímco počítačový dril je významně omezoval. Počítače ve školách zlepšují studijní výsledky, 
pokud jsou počítače správně využívány a je uplatňována náležitá didaktika. Výzkum zahrnoval 
6 227 žáků 4. ročníku a 7 146 žáků 8. ročníku, kteří skládali standardizovaný matematický 
test. Žáci 4. ročníku využívající počítače pro matematické hry dosahovali zhruba o 15 % lepší 
výsledky než kontrolní skupina. Pokud ale procházeli jen výcvikem počítačových technik, pak 
nebyl žádný rozdíl patrný. Žáci 8. ročníku dosáhli prakticky shodných výsledků. Pokud byly 
počítače využívány k simulacím a k matematickým aplikacím, pak se skóre v testu výrazně 
zvýšilo. Pokud se však počítač používal jen k výuce počítačové techniky, pak skóre naopak 
významně klesalo.
(http://www.ceskaskola.cz/p-art.asp-id=1497.htm)

Zdraví a počítače

Práce s počítačem je dnes běžnou záležitostí. S počítačem se setkáváme prak-
ticky všude, stal se neodmyslitelnou součástí našeho života. Již děti ve škole se učí 
základům práce s výpočetní technikou, v řadě domácností je počítač nepostradatelným 
členem rodiny. Počítač dnes patří ke standardnímu vybavení většiny pracovišť a práce 
s počítačem je u řady pracovníků jejich hlavní pracovní náplní. Podle dnešních znalostí 
a zkušeností prakticky nelze pochybovat o tom, že masové používání počítačů s sebou 
přináší i řadu zdravotních potíží, které s prací s počítačem souvisejí. První zprávy, ať už 
populární články nebo odborné studie zabývající se vlivem práce s počítačem na zdraví, 
se objevily už v šedesátých a sedmdesátých letech. Řada z nich vyvolala obavy z mož-
ného poškození zdraví při práci s počítačem zejména s ohledem na zobrazovací jednot-
ku jako zdroj elektromagnetického pole.Od té doby byla této problematice věnována 
velká pozornost. Později se ukázalo, že řada původních domněnek nebyla opodstatněná 
a problém možného poškození zdraví při práci s počítačem byl poněkud zredukován 

Zdravotní problematiku práce s počítačem lze rozdělit na:
Problematika elektromagnetického pole generovaného zobrazovací jednotkou
Zrakové obtíže 

1.
2.



216

Obtíže pohybového aparátu
Psychosomatické obtíže

1. Problematika elektromagnetického pole generovaného zob-
razovací jednotkou

Dominantní část elektromagnetického pole generovaného zobrazovací jednot-
kou – monitorem je tvořeno radiofrekvenční oblastí elektomagnetického pole. 
Ostatní frekvenční složky elektromagnetického pole jsou velmi malé a patří mezi ně:
- optické záření – úrovně infračerveného ultrafi alového záření jsou velmi nízké a neby-
lo prokázáno, že by byly příčinou zdravotních problémů.
- rentgenové záření – jeho hodnoty jsou u počítače rovněž velmi nízké a lze je přirovnat 
k přirozenému pozadí celkového prostředí.

2. Zrakové zdravotní obtíže při práci s počítačem
Subjektivně pociťované zrakové obtíže byly první oblastí, které byla v souvislosti 

s používáním zobrazovacích jednotek věnována pozornost. Podle posledních výzkumů 
si na potíže se zrakem stěžuje při práci s počítačem téměř 75 % osob. Hlavní příčinou 
těchto obtíží je zraková náročnost práce, která je způsobená trvalým přizpůsobením očí 
na vidění do blízka, námahou svalů ovládajících vyklenutí oční čočky, sbíháním os obou 
očí a rozdílné jasy různých ploch, na které se člověk dívá.

Zrakové obtíže vyskytující se při práci s počítačem, jak jsou popisovány, mají 
různý charakter a projevují se pocitem zrakové i celkové únavy spojené s bolestmi hlavy, 
zvýšenou suchostí či slzením a pálením očí, tlakem v očích popř. rozostřeným viděním. 
Je třeba zdůraznit, že jsou značné individuální rozdíly v intenzitě obtíží i v délce doby 
práce předcházející jejich vzniku. V problematice vlivu práce se zobrazovací jednotkou 
na zrak byla provedena řada studií. Výzkum v této oblasti je v současné době již uzavřen 
se závěrem, že počítačové obrazovky nekazí zrak, ale že obtíže, objevující se při práci 
s počítačem, mají charakter zrakové únavy, která po odpočinku odezní. 

Nejvýznamnější vlivy které ovlivňují vznik zrakových obtíží: 
individuální stav zraku – u lidí s chybnou korekcí zraku nebo se skrytou oční 
vadou jsou obtíže častější a objevují se již po kratší době práce,
doba trvání práce u počítače – čím delší doba práce, tím větší výskyt obtíží, 
podle posledních výzkumů zraková únava u počítače začíná asi po 2 hodinách 
a zřetelně se projevuje už po 4 hodinách práce, 
světelné podmínky na pracovišti – celkové i lokální osvětlení pracoviště musí 
zajistit dostatečné světelné podmínky a vhodný kontrast mezi obrazovkou a poza-
dím s přihlédnutím k typu práce a individuálním zrakovým požadavkům uživatele,
jednou z nejčastějších příčin zrakového diskomfortu je časté střídání pohledu 
na obrazovku, dokumenty a klávesnici, 
rušivé oslňování a odlesky na obrazovce, 
oslňování světelnými zdroji (např. okny), 

3.
4.
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nevhodné ergonomické uspořádání pracoviště a pracovního místa,
roli hrají i psychologické faktory, jako je motivace k práci s počítačem, sociální 
klima, organizace práce apod. 

Prevence:
ergonomické uspořádání pracoviště,
dodržování zásad vizuální ergonomie, tj. zásad pro dobré vidění a zrakovou 
pohodu, odpovídající osvětlení,
pro sezení před obrazovkou není vhodná poloha proti oknu ani zády k němu, 
okna je nutné osadit regulovatelnými stínidly, 
používání obrazovkové fi ltry, vhodné vizuální parametry obrazovky, 
pracovní stůl s dostatečně velkou plochou a nízkou odrazivostí,dostatečná vzdá-
lenost pozorovatele od obrazovky a správné umístění obrazovky, 
vhodná organizace práce spočívající v časovém omezení práce s obrazovkou 
a ve stanovení přestávek, 
preventivní lékařské prohlídky zraku,
pozornost při organizaci práce věnovat i celkové pracovní zátěži zejména 
psychické,
dostatek místa pro umístění písemností, doporučuje se umístit písemnosti buď 
v jednom směru mezi obrazovkou a klávesnicí nebo pomocí přidržovacího 
mechanismu těsně vedle obrazovky.

3. Obtíže pohybového aparátu při práci s počítačem

Práce s počítačem je práce trvale vsedě. Uvádí se, že při trvalém sezení trpí 
bolestmi zad 60–80 % lidí. Jde zejména o bolesti páteře, a to hlavně v její bederní a krč-
ní části, dále pak o bolesti ruky a paže, které jsou podmíněné rychlými opakovanými 
pohyby prstů ruky nebo nadměrně častým používáním myši. I když incidence obtíží 
pohybového aparátu zejména páteře je velká, nelze je označit za specifi cké pro práci 
s počítačem, neboť se vyskytují u většiny sedavých činností jak v kancelářích, tak v růz-
ných ekonomických odvětvích.

Obtíže pohybového aparátu jsou zapříčiněny:
dlouhodobým sezením ve strnulé poloze často spojené se zvýšeným tlakem 
na meziobratlové ploténky v oblasti bederní páteře při tzv. kyfotickém sedu 
(nesprávné prohnutí bederní části páteře) a trvalým předklonem hlavy,
nevhodným ergonomickým uspořádáním pracoviště (umístění obrazovky a klá-
vesnice často spojené s otáčením popřípadě předklonem a záklonem hlavy, 
nevhodná výška pracovní roviny, nedostatek místa na pracovním stole apod.), 
nevyhovujícím typem pracovního sedadla a často i jeho nevhodným nastavením, 
důležitými příčinami obtíží horních končetin z jednostranného nadměrného 
a dlouhodobého zatížení malých svalových skupin předloktí a ruky jsou vedle 
vlastního charakteru práce i nevhodné umístění a sklon klávesnice, nedostateč-
ná relaxace horních končetin, příliš vysoké tempo při obsluze klávesnice bez 
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možnosti mikropaus, dlouhodobý lokální tlak při opírání zápěstí o ostrou hranu 
klávesnice či stolu, 
je prokázáno, že s přibývajícím časem práce se zvyšuje počet postižených. 

Prevence:
ergonomická úprava pracoviště, individuální nastavení parametrů pracovního 
místa, využití ergonomických pomůcek (podložka pod nohy, držák dokumenta-
ce, opěrky předloktí, bederní opěrky apod.), 
vhodné umístění monitoru (horní část monitoru by měla být zhruba ve výšce očí 
a asi 50–70 cm od očí), klávesnice a dokumentů, 
důležitá je výška manipulační roviny, na níž je umístěna klávesnice (předloktí 
s nadloktím by mělo svírat úhel 90°), 
velmi důležité je kvalitní sedadlo s individuálně nastavitelnými prvky, 
dostatek místa na pracovním stole a vhodné uspořádání na pracovním stole podle 
charakteru práce, 
při sezení uplatňovat zásady tzv. dynamického sedu, tj. střídání poloh, 
uplatňovat kompenzační cvičení k předcházení obtíží, 
intervence formou školy zad,
vhodná organizace práce (přestávky po 2 hodinách 5–10 minut, celková doba 
trvání práce se zobrazovací jednotkou by neměla být delší než 6 hodin),
omezení neuropsychické zátěže, 
zajištění správných zorných podmínek. 

4. Psychická zátěž při práci s počítačem

Zavedení práce na počítačích znamenalo ve srovnání s tradičními činnostmi 
zásadní změnu v obsahu práce a v podmínkách na pracovišti. Zvýšily se požadavky na 
psychické procesy, jako je myšlení, rozhodování, představivost apod. Psychickou zátěž 
při práci se zobrazovací jednotkou ovlivňují kromě obecných faktorů psychické pracov-
ní zátěže, jako je časový tlak, sociální klima, motivační faktory aj.
(http://www1.szu.cz/chpnp/?page=computers – MUDr. Jana Hlávková)

Počítače a počítačové aplikace z pedagogického hlediska 

Výchova se uskutečňuje za využití rozmanitých prostředků, které působí jak intenci-
onálně (tj. přímo a záměrně), tak funkcionálně (tj. nepřímo a bezděčně), a vzájemně se dopl-
ňují a podporují. Základním a tradičním prostředkem intencionální výchovy je vyučování. 

Podle Blížkovského mezi výchovné prostředky zahrnujeme:
soustavu výchovně-vzdělávacích činitelů
soustavu výchovně-vzdělávacích obsahů
soustavu výchovně-vzdělávacích metod a prostředků
výchovné prostředí.
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Následující schéma popisuje souhrn výchovných prostředků působících na roz-
voj jedince nebo skupiny.

(Jůva J., Jůva S., 1997, s. 70)

Informační technika ve výchově a výuce je široké téma, kterým se zabývají týmy 
odborníků především s rozvojem a masivním nástupem IT do škol a školských zařízení. 
Nejde ovšem pouze o jednostranné využití informační technologie v praxi učitele pro 
usnadnění úlohu pedagoga „předávajícího“ informaci pomocí prostředku informační 
technologie. Tato problematika je mnohem složitější a vyžaduje si důkladný rozbor pro 
pochopení a docenění významu IT v současném prostředí školy, rodiny, a zdraví každé-
ho jedince.

Technika je v chápání mnohých pedagogů prostředek usnadňují-
cí předávání informací dětem a studentům, ať už hovoříme o didaktic-
kých pomůckách, jako jsou diaprojektory, dataprojektory, nebo máme na 
mysli složité multifunkční síťové systémy s možností komunikace přes 
internet apod. Výuka techniky by podle odborných názorů neměla být 
cílem výchovy, ale pouze prostředníkem mezi pedagogem a jeho snahou 
o názornost prezentace výchovného problému na jedné straně a žákem na straně 
druhé. Je důležité, abychom si uvědomovali, že počítač, jako jeden z hlavních 
moderních materiálních prostředků, je sice jako „hloupý“ psací stroj, ale umí kro-
mě počítání také mluvit, zpívat, kreslit, zobrazovat a zkracovat vzdálenosti, tedy 
umí komunikovat, přenášet informaci, a to oboustranně. Počítač je tedy ideálním 
prostředkem, který vyjadřuje téměř všechny zásady výchovy a výuky stanove-
né už J. A. Komenským, který napsal: „Ať je učitelům zlatým pravidlem, aby se 
všechno předkládalo všem smyslům, pokud to je jen možné, totiž věci viditelné zra-
ku, slyšitelné sluchu, čichatelné čichu, ochutnávatelné chuti, hmatatelné hmatu. 
A jestliže se něco může vnímat několika smysly, nechť se to děje několika smysly. 
Nic není v rozumu, co nebylo předtím ve smyslech. Proč by se tedy počátek vyučo-
vání nedál raději věcným názorem než slovním podáním věci?“ (J. A. Komenský, 
Velká Didaktika)

Počítače současnosti sice nedokážou vyhovět všem požadavkům, které ve 
svém pravidle předložil J. A. Komenský, tedy prozatím nedokážou předložit „věci 
čichatelné čichu a ochutnávatelné chuti“, ale s pomocí moderní interaktivní technolo-
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gie, prostřednictvím virtuální reality, čili zjednodušeně zhmotněním nehmotného do 
reálných představ, nebude dlouho trvat a v rámci výuky se podaří naplnit i tato očeká-
vání. Vždyť již dnes je možné pomocí virtuální reality předložit smyslům „hmatatelné 
hmatu“.

Lidské vzdělání stojí před kvalitativní změnou, kterou přináší vědeckotechnic-
ká revoluce, multimediální programy, virtuální realita, posilovače mentálního myšlení. 
Výchova a vzdělávání se od svého zrodu potýká s neuvěřitelnou lidskou nevědomostí 
a neochotou seberealizace, tedy neochotou „se sebou něco udělat“. 

Na druhé straně nové technologie přinášejí neuvěřitelné možnosti k tomu, aby 
si naše děti osvojily celou řadu skutečností třikrát rychleji než v „normálním případě“. 
Otázka však zní: „Lze očekávat stejný výchovný efekt z předem připravené, naprogra-
mované výchovné situace prezentované počítačem, nebo bude mít tato situace menší, či 
snad protikladné účinky oproti „živé“ praxi?“

Podle výzkumů – a praxe to potvrzuje také – pravda leží někde uprostřed, to 
znamená, že je zapotřebí ve výchovných situacích hledat „zlatou střední cestu“. 
V následujících oddílech je tato problematika rozebírána na konkrétních případech.

Problematika implementace informační techniky a technologie do procesu 
výchovy souvisí technicky se třemi důležitými otázkami:

otázka – koncepce řešení systému digitalizované výuky a výchovy,
otázka – použité technologie – hardware,
otázka – použité programové vybavení – software.

Samozřejmě použití prostředků výchovy informační technologií je mnohem 
složitější a určitě by se daly vymezit přinejmenším další tři otázky, se kterými výše uve-
dená problematika souvisí, např. ekonomická a fi nanční otázka integrace IT do výchov-
ně vzdělávacího procesu atd.

Závěr:
Koncepce učení a celoživotního vzdělávání přináší sociální nutnost zvládat nové 

způsoby aktivit projevujících se v každodennosti, mezi něž patří i ucelené užívání infor-
mačních technologií ve všech věkových skupinách.

Problematika je řešena dominantně přes technické obory různých stupňů škol 
a institucí, které realizují vzdělávací kurzy. Tento problém není dostatečně řešen v rovi-
ně pedagogické a psychologické. Praxe ukazuje, že získávání sociálních kompetencí je 
výrazně determinováno schopností užití informačních technologií. 

Cílem snahy o zavádění výpočetní techniky jako výchovného prostředku do 
systému vzdělávání je především zkvalitnění, zrychlení a zefektivnění poznaných 
a dosažených výsledků lidského zkoumání. 

Učitel se v  kontextech celoživotního vzdělávání projevuje jako „speciální“ so-
ciální pracovník. Klade se především důraz na jeho sociální kompetence, autoritu a na 
sociální funkci vzdělavatele i v oblasti práce a vzdělávání pomocí nových informač-
ních technologií. Informační technologie se díky této funkci jeví jako významná součást 
a prostředek výchovně vzdělávacího procesu.

1.
2.
3.
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INFORMATION TECHNOLOGY IN THE PROCESS OF 
EDUCATION 

Abstract: This report deals with qualitative analyses, evaluation of the present 
situation and utilization of modern information technologies in the process of teaching 
and is, therefore, based on the conditions of the school system.

At the same time the report reacts to the basic results and information gained th-
rough various researches that have dealt with the effects of computers on human health 
and qualitatively analyzes a brief summary of certain negative impacts on the health 
of computer users. In order to see the matter in a comparative perspective the effect of 
computers on education and teaching is hereby described from the point of view of both 
the teacher and student. Such effect appears as signifi cant, proved and continuously 
progressive. Information technology is all the more appreciated high-quality educati-
onal tool. Nowadays a personal computer is considered to be a standard equipment of 
households and workplaces. Using a personal computer is also very often the main acti-
vity in the process of studying. When considering today’s knowledge and experience of 
the practices there is no doubt that mass usage of computers brings along many health 
problems that are closely related to the frequent usage of computers.

Keywords: Information techniques, information technology, computer applica-
tion, educational tools, didactics, J. A. Komenský, computer game, on-line learning, 
e-learning.
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MULTIMEDIÁLNE VÝUČBOVÉ CD A PRÁCA 
S NADANÝMI A TALENTOVANÝMI ŽIAKMI

Anna SANDANUSOVÁ

Abstrakt: Multimediálne výučbové CD umožňuje žiakom získať vedomosti inou 
formou ako ústnym podaním.CD obsahuje didakticky spracovaný text o jednoklíčno-
listových rastlinách – najčastejšie sa vyskytujúcich, jedovatých, liečivých, hospodár-
sky významných. Hlavný panel má niekoľko častí – Termíny, Galéria druhov, Test, 
Poznámky, Hudba. Okrem toho program nezabúda ani na zrakovo hendikepovaných 
študentov a umožňuje im niektoré časti textu prehrať vo zvukovej podobe, taktiež umož-
ňuje zväčšovať a zmenšovať písmo textu. V príspevku uvádzame príklady využitia mul-
timediálneho výučbového CD v príprave talentovaných študentov na biologické  a iné 
prírodovedné súťaže.

Kľúčové slová: multimediálne výučbové CD, nadaní a talentovaní žiaci

Úvod
Cieľom nového Štátneho vzdelávacieho programu je zmeniť edukačný pro-

ces. Nové informačné a komunikačné technológie sa stávajú neoddeliteľnou súčas-
ťou vyučovacieho procesu. Do popredia sa dostáva integrácia edukačných metód 
a foriem. Vyučovací predmet biológia je súčasťou vzdelávacej oblasti Človek a prí-
roda. Jednou z priorít je naučiť žiakov starať sa o svoje zdravie, preferovať zdravý 
životný štýl.

Dnes sa na celom svete dostáva do popredia otázka starostlivosti o talen-
ty. Investície na ich objavovanie a výchovu sa každej spoločnosti mnohonásobne 
vrátia. V Slovenskej republike i nedávno prijatý Zákon 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) sa v § 103 zaoberá výchovou a vzdelávaním detí 
s nadaním alebo žiakov s nadaním. Nadanie detí môže byť intelektové (všeobecné 
aj špecifické), umelecké aj športové. Učitelia z katedry zoológie a antropológie 
FPV UKF v Nitre pripravujú budúcich učiteľov biológie na prácu s talentovanými 
a nadanými žiakmi.
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Kto sú nadaní žiaci ?

Zakladateľka medzinárodnej spoločnosti ECHA J. Freemanová (1998) defi nuje 
nadaných žiakov ako tých, ktorí vykazujú mimoriadne vysokú úroveň svojej činnosti 
buď v celom spektre alebo v obmedzenej oblasti alebo ako tých, ktorých potenciál nebol 
ešte rozpoznaný ani pomocou testov ani expertmi. 

Nadanie detí je spravidla vnímané ako rýchlejší vývoj v porovnaní s ich vrs-
tovníkmi. Pre vzdelávanie je ale dôležité posudzovať úspešnosť v kontexte dynamic-
kých interakcií medzi jedincom a vzdelávacími príležitosťami, ktorých sa mu v živote 
dostalo.

Nadané deti pre svoju činnosť a rozvoj v mnohých prípadoch vyžadujú špecifi c-
ké vzdelávacie podmienky.

Fakulty pripravujúce budúcich učiteľov by mali naučiť:
rozpoznať v triede nadané dieťa; 
pripraviť učiteľa po stránke metodickej, didaktickej, pedagogickej i psycholo-
gickej na prácu s nadanými žiakmi.

Typické znaky kognitívnych schopností nadaných detí:
schopnosť pracovať s abstraktnými symbolmi;
obľuba divergentných, abstraktných a kreatívnych úloh;
nachádzanie neobvyklých riešení úloh, porozumenie významu slov a pojmov aj 
v cudzom jazyku;
fl exibilnosť myslenia, originalita nápadov;
motivácia – dieťa sa učí rado, bez ohľadu na dobré známky;
schopnosť dlhodobej koncentrácie pozornosti;
dobrá logicko-zraková i sluchová pamäť;
bohatá slovná zásoba, obľuba čítania;
zvedavosť;
preferovanie samostatnej práce;
vlastné, väčšinou rýchle pracovné tempo;
hlboké a často krát aj všestranné záujmy;
obľuba využívania nových technológií vzdelávania (počítače, internet, výučbové 
programy).

Nadanie okrem dedičných faktorov ovplyvňuje aj prostredie, v ktorom dieťa vy-
rastá a tiež výchova.

Významnú úlohu v edukačnom procese zohráva aj individuálny prístup pedagó-
ga k nadanému žiakovi. Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
v § 104 určuje maximálne počty žiakov v triedach pre nadané deti a žiakov (napr. 22 žia-
kov v  triede strednej školy). 

Škola podporuje rozvoj nadania žiakov aj prostredníctvom záujmových krúžkov, 
súťaží, olympiád. Úlohou učiteľa je pomáhať žiakovi rozvíjať jeho záujmy správnym 
smerom. 

a)
b)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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U nadaných detí sa dôrazne prejavuje celková aktivita a túžba vyniknúť. 
Prostredníctvom prirodzenej aktivity detí je možné nenásilne rozvíjať logické aj tvorivé 
schopnosti detí a žiakov. 

Využívanie edukačného CD pri príprave žiakov na biologickú olympiádu a iné 
prírodovedné súťaže
Niektoré pozitíva používania výučbových programov:

vyučovanie je pre žiakov motivujúce, zaujímavé;
nové poznatky získavajú moderným spôsobom;
zefektívni sa práca učiteľa;
vizualizácia nových poznatkov umožňuje žiakom lepšie pochopiť učivo;
používanie výučbových programov je odrazom pokroku vedy a techniky;
učiteľ vie tvoriť jednoduché edukačné programy;
študent sa učí vlastným tempom.

Projekt
Vytvorili sme multimediálne edukačné CD z botaniky, časť Liliopsida.

Edukačné CD má tieto časti:
Popis a charakteristiku rastliny
Miesto výskytu
Liečivé a jedovaté účinky
Hospodársky význam
Galériu druhov – fotografi e najznámejších druhov rastlín
Termíny – vysvetlenie odborných termínov
Popis a taxonomické zaradenie najznámejších druhov Liliopsida s dôrazom na 
rastliny liečivé, jedovaté a hospodársky významné 

Edukačné CD obsahuje aj test, ktorý náhodne generuje úlohy a overuje vedo-
mosti žiakov. Úspešnosť riešenia úloh testu je zobrazená nielen grafi cky a percentuálne. 
Žiaci sa tiež dozvedia správnu odpoveď. Náhodne generované testové úlohy boli zame-
rané na rozvoj tvorivého myslenia, aplikačné a problémové úlohy. Edukačné CD sme 
konzultovali s učiteľmi z praxe. 

Výsledky
Efektivitu vyučovania pomocou CD sme overovali na 4 gymnáziách: v Gymnáziu 

v Šuranoch, v Gymnáziu na Párovskej ulici v Nitre, v Gymnáziu v Zlatých Moravciach 
a v Piaristickom gymnáziu v Nitre. Časť žiakov, pripravujúci sa na biologickú olym-
piádu používala na domácu prípravu edukačné CD. Druhá časť sa žiakov používala 
učebnice, encyklopédie a iný študijný materiál. Pred školským kolom biologickej olym-
piády, po zopakovaní témy Liliopsida študenti písali test. Úspešnosť riešenia úloh testu 
vyjadruje nasledovaná tabuľka: 

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Škola
Úspešnosť žiakov 
pripravujúcich sa 

pomocou  CD (v %)

Úspešnosť žiakov 
pripravujúcich sa 

klasicky (v %)

Rozdiel 
v úspešnosti 

(v %)
Gymnázium v Šuranoch 83,5 81,3 2,2
Gymnázium v Nitre, Párovská ul. 85,4 82,9 2,5
Gymnázium Zlaté Moravce 86,3 84,2 2,1
Piaristické gymnázium v Nitre 82,6 79,8 2,8

Tab. 1 Úspešnosť riešenia úloh testu 

Zistili sme, že najväčšie problémy robili žiakom dvojúrovňové úlohy. 
Podobné zistenie publikovali vo svojich prácach aj Čížková (2002﴿, Švecová (2001)
a Lengyelfalusy (2005).

Z tabuľky je zrejmé, že vo všetkých školách nami predkladané edukačné mohlo 
ovplyvniť úspešnosť riešenia úloh testu. Asi po mesiaci ďalšej prípravy sa nami sledo-
vaní žiaci zúčastnili školského kola biologickej olympiády. Výsledky teoreticko – prak-
tickej časti uvádza tabuľka 2. 

Škola
Úspešnosť žiakov 
pripravujúcich sa 

pomocou  CD (v %)

Úspešnosť žiakov 
pripravujúcich sa 

klasicky (v %)

Rozdiel 
v úspešnosti 

(v %)
Gymnázium v Šuranoch 81,6 77,3 4,3
Gymnázium v Nitre, Párovská ul. 85,6 81,9 3,7
Gymnázium Zlaté Moravce 82,4 79,8 2,6
Piaristické gymnázium v Nitre 84,9 81,7 3,2

Z tabuľky vyplýva, že žiaci pripravujúci sa pomocou edukačného CD sa umiest-
nili lepšie a tiež boli úspešnejší pri riešení teoreticko-praktickej časti školského kola 
biologickej olympiády. Zaujímavé by bolo sledovať, ako často a ako dlho používali 
predložené materiály žiaci počas domácej prípravy. Aj tento faktor sa podieľa na úspeš-
nosti riešenia úloh olympiády. 

Sledovali sme aj postup žiakov, ktorí využívali pri príprave nami poskytnuté ma-
teriály, do vyšších kôl (krajského aj celoštátneho) biologickej olympiády. Všetci, ktorí 
sa stali úspešnými riešiteľmi krajského kola biologickej olympiády používali pri štúdiu 
a edukačné CD. 

Žiaci z Gymnázia v Nitre, Párovská ulica a z Piaristického gymnázia v Nitre boli 
úspešnými riešiteľmi aj v celoštátnom kole. 

Na základe aj týchto zistení plánujeme pokračovať v tvorbe edukačného CD aj 
z iných tematických celkov z biológie a ponúknuť tieto materiály učiteľom biológie na 
stredných školách Nitrianskeho kraja.
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Obr. 1 Ukážka časti edukačného CD

Záver
Starostlivosť a nadané a talentované deti a mládež nie je úloha ľahká. Ako uvá-

dzajú Jomová, Jenisová, Musilová A Tóth (2007) a Švecová, Pumpr, Blažová, Matějka, 
Beneš, Horychová (2007), je dôležité, aby počas prípravy na prírodovedné súťaže zís-
kali žiaci kompetencie v oblasti riešenia praktických úloh, pri realizácii jednoduchých 
experimentov, ale aj vedeli využiť poznatky z terénnych cvičení a odborných exkurzií.

Z výsledkov mnohých výskumov a štúdií vyplýva, že treba učiť deti tak, aby sa 
rozvíjala ich samostatnosť, nápaditosť, tvorivosť, excelentné komunikačné schopnosti. 
Je potrebné priestor na prejavenie detských a žiackych záujmov a aktivity, podporovať 
ich vlastné videnie a hodnotenie sveta.

Práca vznikla s fi nančnou podporou projektu CGA I-07-308-01

MULTIMEDIA EDUCATIONAL CD AND WORK WITH 
GIFTED AND TALENTED STUDENTS

Abstract: Multimedia educational CD allows acquiring knowledge in a different 
way rather than in the traditional, oral way. CD contains a didactically elaborated text 
about Monocotyledonous plants – especially plants, which are very frequent, venemous, 
simple, important for trade. The main panel of this educational CD has several sections 
– Terms, Galery of  Species, Test, Notes, Music. Furthermore, the Program was created 
for sight disabled students who are able to work with it, too. They can also listen some 
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parts of the text, so they do not have to read the text in written form. In this article, 
you can fi nd  examples of multimedia educational CD for biological and other science 
competitions.

Keywords: multimedia educational CD, gifted and talented Students
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA – INSPIRACE
PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Hana STADLEROVÁ

Abstrakt: Příspěvek prezentuje příklady integrace výchovy ke zdraví v rámci 
výtvarné výchovy primárního vzdělávání a možnosti její inspirace pro zdravý životní 
styl.

Klíčová slova: RVP ZV, výtvarná výchova, zdravý životní styl, aktivita, kre-
ativita

Být zdravý je přáním každého člověka. Pokud ale budeme zkoumat, jak žijeme
a co pro své zdraví vykonáváme, dospějeme k závěru, že se proti vlastnímu zdraví méně 
či více prohřešujeme. Jsou jevy, které neovlivníme. Přesto má člověk v našich podmín-
kách ve své moci žít „zdravě“.

Zdraví člověka je dle RVP ZV (2007: 72) chápáno jako vyvážený stav těles-
né, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl 
života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životní-
ho prostředí, bezpečí člověka apod. Životní způsob vymezuje charakter jedincem 
vykonávaných činností, prožívaných postupů a množství času, které je činnostem 
věnováno. Je určen materiálními podmínkami, osobností člověka, charakterem prá-
ce a ve společnosti převažujícím životním stylem. Životní styl je typický způsob 
uspořádání činností, jednání lidí, vztahů, vědomí hodnot, norem a věcného prostředí 
ve společnosti, které je integrací životních způsobů jedinců (Pedagogický slovník, 
1998:324). 

Způsob života je ve znamení určitých – můžeme říci různorodých kvalit. Jak říká 
J. Němec (2005:31), žijeme v sekundárním světě zprostředkovaných vjemů, vytráce-
jících se vlastních prožitých zkušeností. Děti dávají přednost pasivnímu trávení času, 
které jim však neposkytuje skutečný obraz světa, vede k jejich odcizení s prostředím, 
ve kterém žijí. Vyrůstají v sociální izolaci a jak autor konstatuje, stávají se postiženým 
konzumentem tohoto životního stylu. Výchova a vzdělávání by měly reagovat na palčivé 
problémy, které jsou pojmenovány jako:

– pokles tělesné aktivity mladých lidí
– pasivní způsob zábavy
– pokles celkové aktivity
– nedostatek lidského účastenství
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– nedostatek pečlivosti
– úpadek iniciativního jednání (Hanuš, R.; Vážanský M., 1996: 12–21)

Vzdělávací oblast RVP ZV Člověk a zdraví integruje obor Výchova ke zdraví, 
který navazuje svým obsahem na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět.

Výchovu ke zdraví je v současné době na 1. stupni ZŠ možné realizovat ve více 
předmětech, např. v prvouce, přírodovědě, tělesné výchově. Pokud patří k cílům oboru 
Výchova ke zdraví podporovat zdravý životní styl, je třeba hledat prostředky jejich rea-
lizace v primárním vzdělávání jako celku. Možnosti nabízí i předmět Výtvarná výchova 
začleněná do vzdělávací oblasti Umění a kultura.

I když se nechceme v textu zabývat léčebnými možnosti umění, chceme upo-
zornit na využití jejich prostředků v kontextu se sledovanou problematikou primární-
ho vzdělávání. J. Šicková-Fabrici, která se aktivně věnuje arteterapii, zmiňuje sociální 
a terapeutický potenciál umění – umění pro člověka a umění pro zdraví (2002: 18). 
Autorka upozorňuje na rysy umění, jako je metaforičnost, schopnost integrovat (osob-
nost, skupinu), facilitovat (usnadňovat, podporovat) komunikaci, schopnost být pro-
středkem ventilace emocí, sublimace a katarze.

Umění je východiskem výtvarné výchovy, jejíž cíle jsou dány RVP ZV. Proto 
jmenované rysy umění najdou uplatnění i v podmínkách primárního vzdělávání. Jestliže 
chceme vymezit přínos výtvarné výchovy k procesu utváření zdravého životního sty-
lu jedince, můžeme vyzdvihnout ty charakteristiky předmětu, které požadovaný přínos 
obhajují. 

Slovenský pedagog a teoretik výtvarné výchovy L. Čarný (2005: 79) zformulo-
val následující charakteristiky obhajující pozice předmětu v povinném vzdělávání: 

– výtvarná výchova je předmět, ve kterém jsou žáci celý čas aktivní, téměř vše, 
co je obsahem vyučování, žáci realizují; 

– předmět může v nižších ročnících podchytit spontánní dětské vyjadřování
a přirozený zájem o objevné laborování s materiály, nástroji, technikami a do jisté 
míry i s výrazovým prostředky a motivy,

– předmět umožňuje žákům vyjadřovat základní koncepty až po vlastní fan-
tazijní koncepty světa, zároveň jim umožňuje pracovat se symboly, které vyjadřují 
jejich představy nebo se odvolávají na vnější skutečnost.

Vrátíme-li se k problémům současného životního stylu, výtvarná výchova 
nabízí velké množství prostředků, které povedou k jejich překonání. Aktivní proží-
vání času prostřednictvím tvůrčích činností podporují zajímavé a netradiční výtvarné 
prostředky, ale i metody a formy práce. Například děti mohou tvořit mimo prosto-
ry školy, kde objevují v prostředí možnosti, jak se výtvarně realizovat, uskutečňo-
vat vlastní nápady a spolupracovat s dalšími dětmi na výtvarných dílech. Výtvarná 
výchova může podporovat výchovu ke zdraví také tím, že činnosti nebudou probí-
hat „pouze“ v ideálních klimatických a teplotních podmínkách. Přesto mohou nároč-
né podmínky umožnit zážitky z tvorby, což např. dokumentuje příklad akční mal-
by realizované za mrazivého počasí na bílé zasněžené plochy, kde děti lily, stříkaly 
apod. tekuté barvy. Intenzivní zážitky přináší i tvorba inspirovaná zemním uměním. 
Děti vyhledávají zajímavé přírodniny, které ozvláštňují, instalují různorodé výtvar-
né materiály, které mohou kombinovat, dotvářet dalšími výtvarnými prostředky. 
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Vzniklá díla mají ve většině případů pomíjivý charakter, trvalé by měly být vlivy 
na osobnost dítěte. Dítě, které je v bezprostředním kontaktu s přírodou či měst-
ským prostředím, pohybuje se v něm, prožívá radost z výtvarných her a experimen-
tů, uplatňuje vlastní tvořivost, nabourává nevhodné návyky související s pasivním 
životním stylem. Aktivitu a aktivní životní styl mohou podporovat i výtvarné čin-
nosti probíhající v prostorách třídy. Dětem by nemělo být bráněno v účelovém pohy-
bu, ať se jedná o zabezpečení výtvarných prostředků nebo probíhá-li proces tvorby
a ověřování komunikačních účinků. Aktivitu podporuje také uspořádání prostoru, 
např. pracují-li děti na velké horizontální či vertikální pracovní ploše a u práce stojí. 

Dále je třeba zmínit obsahy, které děti prostřednictvím výtvarné výpovědi sdělu-
jí. Refl ektují zkušenosti, zážitky, ale i problémy – často i zdravotní – dítěte, které mohou 
být zraku skryté nebo slovně obtížně sdělitelné. Proto by měl učitel citlivě přistupovat 
nejen k volbě námětů výtvarných činností, ale především k hodnocení procesu a výsled-
ků tvorby. Pro dítě může být výtvarná tvorba nejen prostředkem uvolnění, relaxace, 
hry, ale i prostředkem sebepoznání, které by však mělo probíhat v pozitivně laděném 
klimatu. 

Jakákoliv činnost a výtvarná obzvláště, má-li realizovat cíle současného vzdě-
lávání, nemůže probíhat pod nátlakem, ve strachu a napětí. Jak říká S. Kikušová (In 
Pupala, B., 2001: 108), optimální klima školy (třídy) je takové, ve kterém jsou děti 
zbaveny strachu, obav, úzkostí a psychického napětí a pracují – učí se nerušeně, bez 
zábran. Pracovní atmosféra, která má přátelský a podnětný charakter, se podílí na 
úspěchu žáka, poznamenává jeho sebedůvěru i komunikaci mezi učitelem a žákem. 
Dítě, které by bylo vystaveno strachu z neúspěchu, by jen obtížně s námi komuniko-
valo prostřednictvím výtvarné tvorby. Potřeba výtvarně sdílet vždy vychází z důvě-
ry, že bude citlivě nasloucháno komentářům, které obhajují, vysvětlují, komentují 
vytvořené dílo. Strach z neúspěchu, špatné známky nebo zesměšňování mohou vést 
nejen k pasivitě a neochotě se výtvarně realizovat, mohou mít také negativní vliv na 
duševní zdraví jedince. Proto je důležité, aby si učitelé byli vědomi svých možnos-
tí, které mají, a aktivně jich využívali ve své pedagogické práci ve prospěch dítěte 
a jeho zdraví. 

ART EDUACTION – INSPIRING WAY OF HEALTHY LIFE-
STYLE

Abstract: My paper presents the crucial aspects of healthy lifestyle education 
on the grounds of primary eduction with the stress on  education as the key element 
nurturing a healthy life-style.

Keywords: education program, art education, healthy life-style, aktivity, krea-
tivity 
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Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví

EXPLIKACE ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK
DOPRAVNÍ VÝCHOVY V ZEMÍCH EU 

PRO KOMPARATIVNÍ ANALÝZU
KONTAKTNÍHO STAVU V ČR

Mojmír STOJAN, Vladimír PECHÁNEK

Abstrakt: Těžištěm výzkumného záměru „Škola a zdraví pro 21. století“ 

MSM0021622421 z hlediska morbidity a mortality dětí a mládeže při dopravních neho-
dách je zmapování forem jejich prevence různým systémem, dobou realizace, metodic-
kou úrovní, materiálním zázemím a obsahovou hloubkou dopravní výchovy na základ-
ních a středních školách. 

Některé z těchto aspektů aktuální situace pedagogického terénu v reprezentativ-
ním regionu České republiky odhalují výsledky dotazníkového šetření realizovaného na 
PdF MU v jarním semestru 2007 a 2008.

Klíčová slova: děti a mládež, prevence morbidity a mortality, dopravní nehody, 
dopravní výchova 

Je všeobecně přijímanou skutečností, že kvalitní vzdělávací systém určité země 
refl ektuje kontaktní společenské potřeby. Z tohoto hlediska se fenomén dopravy jako 
výchovného problému stává vedle patologických závislostí a informatické gramotnosti 
jedním z prioritních pedagogických, psychologických a sociologických ohnisek pozor-
nosti. 

Pozemní doprava je nejrozšířenější formou mobility, která zasahuje pozitivními
i negativními vlivy do života každého člověka – v oblasti životních a pracovních 
potřeb, při využívání volného času, rozvoji hospodářství, služeb, cestovního ruchu
a životní úrovně vůbec. 

To, že se každý setkává s nejrůznějšími formami silničního provozu už od nej-
útlejšího dětství a musí v této souvislosti často řešit i jeho věku nepřiměřené situace, 
navozuje nutnost, aby byla této problematice ve všech zemích s efektivním společen-
ským systémem věnována patřičná péče a dopravní výchova se stala součástí výchovně-
vzdělávacího systému.

Těžištěm výzkumného záměru „Škola a zdraví pro 21. století“ MSM0021622421 
bylo z hlediska morbidity a mortality dětí a mládeže při dopravních nehodách zmapová-
ní této situace a forem jejich prevence ve vybraných evropských zemích s různým systé-
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mem, dobou realizace, metodickou úrovní, materiálním zázemím a obsahovou hloubkou 
dopravní výchovy na základních a středních školách, (viz studie Stojan, M. Prevence 
účasti dětí na dopravních nehodách v zrcadle rozsahu a forem dopravní výchovy dětí 
a mládeže ve vybraných zemích EU, část 1 a část 2). 

V návaznosti na etapy zahraničního výzkumu byla provedena reprezentativní 
šetření na regionálním vzorku Jihomoravského kraje, jejichž cílem bylo odkrytí kon-
taktního stavu tohoto problému v pedagogickém terénu ČR.

Zahraniční výsledky, vytěžené v letech 2005–2007, zpracované v analytické 
formě a uspořádané do hierarchického sledu, lze v souladu se zadáním řešení roztří-
dit na skupinu aspektů systémových a organizačních a na skupinu aspektů obsahových
a technologických, včetně materiálních.

Systémové a organizační aspekty (Stojan, M. 2006) se vesměs shodují v násle-
dujících defi nicích:

• Jednou z cest k řešení tragické dopravní nehodovosti (obecně, ale dětí a mládeže 
především) je systematická a soustavná dopravní výchova. 

• Za fungující formy ekonomického, materiálního, personálního a organizačního 
zajištění včetně přípravy učitelů a nákladů spojených s jejich výcvikem zodpoví-
dá stát.

• Dopravní výchova na úrovni základních a středních škol je vymezena souborem 
povinného učiva (aniž by byl univerzálně požadován povinný samostatný před-
mět).

• Regionálně různorodé dopravní charakteristiky, dopravně-technické podmínky, 
specifi cké infrastrukturální vlivy apod. vyžadují rezervní obsahový prostor. 

• Učitelé vedoucí dopravní výchovu a výcvik musí mít možnost získat tuto kom-
petenci již při studiu na pedagogických fakultách.

• Samozřejmou součástí veřejného vlivu pedagogů je dopravně-výchovná osvěta 
týkající se také rodičů a školní veřejnosti na základě vysokého odborného kreditu.

• V systému kvalifi kace učitelů pro dopravní výchovu musí být zajištěna možnost 
jejich soustavného dalšího zdokonalování a aktualizování odborných znalostí. 

• Tam, kde je dopravní výchova na školách organizována také pomocí policejních 
(apod. ) instruktorů, by mělo existovat speciální pedagogické studium těchto pra-
covníků, alespoň na bakalářské úrovni.
 
Samostatnou součást výsledků analýzy zahraničních dokumentů k této proble-

matice tvoří obsahové a technologické aspekty obligatorního programu dopravní výcho-
vy (Stojan, M. 2007). Také zde je možno vyvodit vesměs se shodující defi nice: 

• Ofi ciální program dopravní výchovy pro základní a střední školy musí být posta-
ven na pedagogicko-psychologických a sociologických základech, odvozen 
z kauzality dopravních nehod a implementován do systému prevence. 

• Výuková strategie je konstrukcí algoritmu „cíl – obsah – technologie realiza-
ce“.

• Cíle dopravní výchovy jsou dosahovány v logické aplikaci obsahu učiva jednot-
livých vyučovacích předmětů.

• Pragmatický charakter učiva dopravní výchovy poskytuje v návaznosti na 
látku jiných předmětů příležitost metodické integrace racionálního osvojová-
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ní teoretických znalostí, činnostního tréninku intelektuálních i motorických 
dovedností a pěstování žádoucích projevů racionálně podmíněného chování. 

• Stereotypy chování lze zákonitě vypěstovat pouze soustavným opakováním
a procvičováním. Jednorázovými kurzy a kampaňovými akcemi dopravní výcho-
vy nelze požadovaných cílů dosáhnout. 

• Zvláštní význam má výcvik v reálných podmínkách.
• Dopravní výchova je výchovou k intuitivnímu, interaktivnímu, kritickému

a defenzivnímu chování, v němž dominují fenomény hodnocení, partnerství
a tolerance.

Zvláštní podskupinu parametrů tvoří ve výsledcích tohoto šetření způsoby zabez-
pečení produkce výukových pomůcek. Převládá konstatování, že:

• Za zajištění produkce a fi nancování kvalitních didaktických materiálů pro 
dopravní výchovu dětí a mládeže jsou zodpovědné příslušné státní orgány.

• Didaktické materiály by měly být koncipovány kompetentními subjekty, realizo-
vány na moderních efektivních médiích a poskytovány školám zdarma. 

Nezbytnou součástí celé fi lozofi e systémového řešení problematiky je evaluace, ino-
vace a transfer programů:

• Osnovy dopravní výchovy by měly být v krátkodobých cyklech, které většinou 
představují období 5 let, periodicky analyzovány a inovovány.

• Periodická analýza osnov je základem pro jejich evaluaci a aktualizaci vůči 
měnícím se potřebám. 

• Inovace by měla harmonizovat cíle, obsah a strategie DV s vývojem dopravních 
problémů, životního stylu a sociálních potřeb.

Šetření, vedoucí k poznání situace s dopravní výchovou na základních ško-
lách v ČR, proběhlo ve stejném období jako sonda zahraniční, tj. v letech 2005 až 
2007. Údaje poskytli účastníci šesti postgraduálních kurzů dopravní výchovy pro uči-
tele v praxi, organizované Katedrou didaktických technologií (Stojan, Pecina, 2007). 
Podle vyjádření čerpaných ze 102 odevzdaných dotazníků k obligatornímu programu 
dopravní výchovy se 76 % škol řídilo v tomto směru dokumentem Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, tzv. „Standardem základního vzdělávání“, v němž byly 
obsah dopravní výchovy a z něho vycházející učební osnovy pro jednotlivé typy škol 
závazně stanoveny. V rámci povinné školní docházky byla tímto dokumentem doprav-
ní výchova zařazena do jednotlivých učebních předmětů a ročníků, ať už jako samo-
statný tematický celek, nebo jako heslo. S dominancí zde pro podporu cílů dopravní 
výchovy fi gurovaly v učebním plánu prvouka, český jazyk, vlastivěda, přírodověda, 
zeměpis, občanská nauka, tělesná výchova, fyzika. Pro žáky základních škol byla 
osnovami globálně stanovena povinnost znát dopravní předpisy a pravidla chování na 
veřejných komunikacích, a to v hierarchickém rozčlenění na problematiku bezpečné-
ho chodce (6–9 let), problematiku cyklisty začátečníka (9–10 let) a pokročilého cyk-
listy (10–12 let), a konečně problematiku taktiky a mravních norem pohybu v silnič-
ním provozu (12–15 let). Pro poslední 9. ročník uvádějí někteří respondenti možnost 
navštěvovat na jejich škole nepovinný předmět (nebo zájmový kroužek) „Dopravní 
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výchova“, po jehož absolvování mohou žáci získat (při dovršení 15 let věku) řidičské 
oprávnění A(M) k jízdě na malém motocyklu a na mopedu.

Ve stejném období byly podle údajů uvedených v dotaznících využívány ke zvý-
šení účinnosti a zpestření forem dopravní výchovy také celostátní programy pro před-
školní děti a žáky základních škol, např. „Program pro začínající cyklisty“ (dopravní 
soutěž mladých cyklistů pro věkovou kategorii 10–14 let, tj. 4.–8. ročník), jehož vyvr-
cholením jsou mezinárodní soutěže, rozhlasový program „Zlatá zebra“ pro žáky ve věku 
7–11 let (2.–5. ročník), výtvarný program „Děti, pozor, červená!“ pro děti ve věku 4–
15 let a program systematického výcviku cyklistů (ale i chodců) na dětských dopravních 
hřištích. Výcvik na dětských dopravních hřištích absolvovalo (podle místních podmí-
nek) 63 % žáků, převážně jednorázovou návštěvou, včetně výcviku pro děti s rodiči. 

Tyto programy v ČR vyhlašovala Koordinační rada ministra dopravy a spojů 
pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy a další podporující motoristické instituce a jiné organizace.

Podle vyjádření 48 % respondentů tohoto šetření jsou oceňovány z hlediska 
systémové podpory dopravní výchovy dětí předškolního věku a žáků základních škol 
i různé jednorázové, krátkodobé i dlouhodobější programy v dětských časopisech, např. 
program „Dobrý chodec“ v časopise Sluníčko, soutěžní cykly v časopisech Ohníček, 
Rodina a škola, Pastelka apod., a pomůcky, obrázkové tiskopisy s testovými otázkami, 
výukové videokazety (Partneři, Anička už to zná), počítačové hry (První cesta do školy, 
Jízdní kolo-můj kamarád, Bezpečně na čtyřech kolech), omalovánky a další tiskoviny.

Výjimečná pozitivní role pro podporu rozsahu a stanovení míry obtížnosti učiva 
je přičítána (92 % respondentů) učebnici dopravní výchovy.

Potud hodnocení kontaktního stavu dopravní výchovy v ČR v základních uka-
zatelích, refl ektující situaci před zahájením realizace projektu Rámcových vzdělávacích 
programů. Podle K. Tomka (2007) se podle Zákona 561/2004 Sb. (tzv. Školský zákon), 
dalších souvisejících zákonů a systému vyhlášek ocitá české školství na prahu základní 
reformy systému, obsahu, i organizace vzdělávání. Nejvýznamnějším rysem inovace 
vzdělávacího systému je větší volnost škol při plánování a realizaci obsahu vzdělávání. 
Otevírá se tedy prostor pro nové pojetí místa, objemu a hloubky dopravní výchovy 
v učebním plánu každé školy, jako výsledku vlastního individuálně a regionálně sesta-
veného školního programu, závisející více na nadšení nebo moudrosti jednotlivců učite-
lů té které školy, než na vzdělávacím systému jako celku.

Další věcí v souvislosti s dopravní výchovou je společenská poptávka, na kte-
rou musí školství reagovat. Vzhledem k faktu, že dopravní systémy, zejména silniční 
doprava, se jen ztěží vyrovnávají s rostoucím provozem motorových vozidel, intenzitou 
přepravy nákladů a migrací osob, rostou nároky na každého účastníka dopravy. Vědo-
mosti, dovednosti, návyky, postoje aj. v této oblasti rozhodují o bezpečnosti a v podstatě 
o životě. Rámcový vzdělávací program tedy vymezuje dopravní výchovu také jako pro-
středek k dovednostem pro život v prostředí dopravy. 

S pregnantní přesností a návodnou obrazností vysvětluje K. Tomek v tomtéž 
dokumentu prostor pro dopravní výchovu z hlediska strukturního pojetí RVP. Základní 
kameny tvoří: 

• Klíčové kompetence
• Průřezová témata
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• Očekávané výstupy vzdělávacích oborů
• Podmínky vzdělávání

V klíčových kompetencích je pro dopravní výchovu příležitost např. v těchto 
schopnostech:

Žák…vnímá nejrůznější problémové situace v dopravě jako chodec, cyklista
i uživatel motorových dopravních prostředků,….vyhledá vhodné informace k řešení 
místních problémů v dopravě….využívá získané vědomosti a dovednosti k objevová-
ní různých variant řešení dopravních situací…..samostatně řeší přiměřené problémy
v dopravě…..volí vhodné postupy řešení dopravních situací….činí uvážlivá rozhodnu-
tí při své účasti v dopravě….uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí v různých 
dopravních situacích a výsledky svých činů kriticky hodnotí….

Stejně tak lze možnosti pro dopravní výchovu v novém systému Rámcových 
vzdělávacích programů nalézt v průřezových tématech: Nácvik základních doved-
ností ovládání jízdního kola jako prostředek cvičení smyslového vnímání, pozornosti
a soustředění….moje tělo jako součást dopravních prostředků (tělo cyklisty, tělo spo-
lujezdce)….moje psychika ovlivňuje moji bezpečnost v dopravě….cvičení sebekont-
roly, sebeovládání – regulace vlastního jednání a prožívání, vůle v dopravních situa-
cích…..dovednosti zvládání stresových situací v dopravě….hledání pomoci při potížích
v dopravě…..řeč těla, zvuků a slov v dopravních situacích….řeč předmětů a prostředí 
vytvořeného člověkem v dopravních situacích, řeč dopravních značek, jako jazyk svého 
druhu….komunikace v různých situacích v dopravě…..

Očekávané výstupy vzdělávacích oborů tvoří základní východisko tvorby učeb-
ních osnov jednotlivých vyučovacích předmětů v Rámcovém vzdělávacím progra-
mu pro 5. a 9. ročník, orientačně i na úrovni 3. ročníku. Například ve vzdělávacím 
oboru „Člověk a jeho svět“ lze defi novat: Žák …vyznačí v jednoduchém plánu mís-
to svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v blízkém 
okolí…dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdra-
ví jiných….uplatňuje základní pravidla silničního provozu…ošetří drobná poranění
a zajistí lékařskou pomoc….

Čtvrtým uzlovým bodem Rámcového vzdělávacího programu základního vzdě-
lávání z hlediska dopravní výchovy jsou podmínky vzdělávání. Je zřejmé, že uplatnění 
dopravní výchovy na konkrétní škole bude do značné míry ovlivňováno konkrétními pod-
mínkami: Má škola své dopravní hřiště? Má dvůr, kde může být instalováno dopravní hřiš-
tě mobilní? Má dostatek pomůcek, literatury pro dopravní výchovu? Je na škole někdo, 
kdo se v oblasti dopravní výchovy systematicky vzdělává? Mají všichni učitelé alespoň 
základní představu o příspěvku jejich předmětu k dopravní výchově? Je na škole dopravní 
výchova součástí koncepce školy? Je škola vybavena kvalitními a dostupnými lékárnička-
mi první pomoci? Umí je učitelé a žáci opravdu používat? Spolupracuje škola v dopravní 
výchově s policií, hasiči, záchranáři, zdravotníky, autokluby, někým dalším?

Vyústěním této analýzy zabývající se dimenzemi prostoru pro dopravní výchovu 
v nových školních vzdělávacích programech jsou postuláty, kde, jak a čím jsou vytvo-
řeny v zaváděném systému podmínky pro realizaci jejích cílů: 

• Vzdělávací obsah dopravní výchovy je integrován s jednotlivými vyučovací-
mi předměty. 
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• Výuka může kromě klasických forem probíhat také v blocích, projektech, 
kurzech. 

• Dopravní soutěže, systematické cvičení na dopravním hřišti, kurzy pro chodce
a cyklisty atd. jsou přirozeným vyústěním výukových forem do způsobů výcviku. 

• Mimoškolní podpora, např. vhodné aktivity školních družin, školních klubů, 
Domů dětí a mládeže a dalších institucí a organizací tvoří organickou součást 
celého systému.

• Mimořádnou příležitostí rozvoje dopravní výchovy je prostor pro zavedení 
samostatného povinného nebo volitelného vyučovacího předmětu v rámci 
disponibilních hodin učebního plánu. 
 
Nový systém vzdělávání na základních školách se odráží do změn ve studiu 

na pedagogických fakultách a přirozeně i do přípravy na vedení dopravní výchovy. 
Základem těchto změn je (po dvacetiletém přerušení) opětné zařazení specifi ckého 
předmětu „Dopravní výchova“ do studijního programu učitelství 1. a 2. stupně ZŠ 
a stanovení jeho obsahu, odvozeného od didaktických a metodických nároků tohoto 
předmětu na ZŠ. Studující musí ovládnout:

• Teoretické znalosti pravidel silničního provozu, stanovené příslušnou zákon-
nou normou.

• Formy a metody výcviku bezpečné chůze a jízdy na kole v aranžovaných pod-
mínkách (např. na dětských dopravních hřištích) i v reálném silničním provozu. 

• Pravidla taktiky bezpečného chování a jednání účastníka silničního provozu, 
základní prvky aktivní a pasivní bezpečnosti.

• Metody tréninku situačních řešení, psychologických procesů vnímání.
• Základní poznatky o způsobilosti vozidel pro provoz, jejich povinné vybave-

ní, součásti sloužící k bezpečné jízdě, základy údržby.
• Etiku účastníka veřejné dopravy, metody kultivace vlastností osobnosti na 

bezpečnost provozu, hodnoty a postoje. 

Jak by měla být tedy příprava pedagoga pro kvalifi kované vedení dopravní 
výchovy na ZŠ koncipována?

Před zpracováním projektu výzkumné strategie si řešitel položil klíčové otáz-
ky, vymezující oblast následujícího šetření:

 1.  Jakou šanci poskytuje nový systém RVP dopravní výchově a v jaké míře 
ji školy ve svých ŠVP uchopily? 

 2.  Plní dopravní výchova na ZŠ v nové koncepci vzdělávání úspěšně svoji 
roli přípravy člověka pro život v mobilní společnosti?

 3.  Zavádějí školy pro systematickou dopravní výchovu funkci speciálně 
vyškoleného metodika – garanta? Jaký prostor a podmínky mají peda-
gogové na ZŠ k „zapálenému“ zájmu o dopravní výchovu? 

 4.  Jaké zkušenosti mají dosud jmenovaní garanti dopravní výchovy s pod-
mínkami a podporou na svých školách?

 5.  Jak jsou v dopravní výchově na ZŠ uplatňovány pedagogicko-psycholo-
gické aspekty prožitkového učení, emotivní motivace, volního tréninku
a kreativního myšlení? 
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 6.  Jsou obecné výchovné cíle výchovně-vzdělávacího procesu systematicky
a pragmaticky aplikovány do problematiky chování účastníků dopra-
vy?

 7.  V jakém souladu je intencionální školní dopravní výchova s reálným 
dopravním klimatem v rámci rodiny, společenského prostředí a regio-
nální situace? Usiluje o to? Jak?

 8.  S jakou odbornou a metodickou úrovní jsou prezentována a apliková-
na vybraná ustanovení Zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích pro potřeby dětí jako chodců a cyklistů?

 9.  Obsahuje dopravní výchova na ZŠ v dostatečném rozsahu a hloub-
ce poučení o aspektech koexistence člověka s dopravou, o příčinách 
a následcích dopravních nehod a o zásadách laické první pomoci při 
dopravní nehodě, včetně praktického procvičení?

10.  Je využíván také čas trávený ve školní družině a v mimoškolních akti-
vitách pro specifi cké formy dopravní výchovy s využitím specifi ckých 
prostředků?

11.  Je zpracován a pedagogům dostupný metodický průvodce, ilustrující 
možnosti implikace dopravní výchovy do školních vzdělávacích pro-
gramů nebo propojení cílů dopravní výchovy s učivem?

12.  Jsou pedagogové ZŠ v rámci studia na učitelských fakultách dostatečně 
připravováni pro kreativní a kvalifi kované vedení dopravní výchovy?

Odpověď na vybranou část těchto otázek lze nalézt v prvním navazujícím 
dotazníkovém šetření, realizovaném se studenty 4. ročníku kombinovaného studia 
učitelství na PdF Masarykovy univerzity v jarním semestru 2007 a 2008.

Osloveno bylo 168 respondentů. Ve stanoveném termínu se řešitelům vrátilo 
128 dotazníků. 

Dotazník obsahoval 15 otázek rozdělených do tří oblastí: 
• osobní vztah respondenta k problematice dopravní výchovy na škole 
• stav a úroveň realizace dopravní výchovy na škole, na které respondent učí 
• stav dopravní nehodovosti v regionu „své“ školy a formy aktivit školy v kon-

krétních situacích

Distribuce respondentů dle vybraných krajů a okresů refl ektuje demografi c-
kou situaci výzkumných skupin: tabulka uvádí v prvním řádku region, ve druhém 
řádku celkový počet vyplněných dotazníků z tohoto regionu, použitých pro vyhod-
nocení:

Jihomoravský
kraj

Moravsko-
slezský kraj

Kraj 
Vysočina

Zlínský 
kraj

Hl.město 
Praha

Pardubický
kraj

Jihočeský
kraj

Ostatní 
– neučí

86 6 8 4 4 12 4 2
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Dle okresů bylo rozložení respondentů následující:
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Komentář k jednotlivým oblastem:

Vztah učitelů k problematice dopravní výchovy na zkoumaných školách:
O problematiku dopravní výchovy dětí a mládeže se dosud zajímalo 32,81 %

z dotázaných pedagogů, účastníků šetření. Přes dosavadní nezájem o tuto problematiku 
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ji však 43,75 % považuje za významnou součást výchovného a vzdělávacího úsilí školy. 
Jeden respondent z okresu Břeclav a jeden z okresu Hodonín uvedli, že se o dopravní 
výchovu v rámci výchovného zaměření na své škole dosud vůbec nezajímali a nezají-
mají. Šokující výsledek, avšak odpovídající situaci na PdF MU v přípravě pedagogů 
v letech 1988–2004, kdy byl speciální předmět tohoto zaměření z nepochopitelných 
důvodů zrušen.

Ve vlastním školním vzdělávacím programu má dopravní výchovu, podle názoru 
respondentů, dostatečně zastoupeno 31,25 %.

Na 16 základních školách, tj. na 12,5 %, je ustaven garant dopravní výchovy.
Zájem o tuto funkci projevilo 7,8 % dotázaných.

Shrnutí:
Konstatujeme, že vztah respondentů, budoucích učitelů na 1. stupni základní ško-

ly, k dopravní výchově ve škole je nevyrovnaný, v několika případech až laxní.
Ze zjištění vyplývá, že vesměs tito respondenti nebyli dopravní výchovou za svého 

studia na nižších stupních školani na pedagogické fakultě „dotčeni“. Varujícím faktem je, že 
tito respondenti sami nepociťují intenzívní potřebu společenského zásahu do stále se horšící 
dopravní situace, především pak vzrůstající agresivity a netolerance řidičů a s tím spoje-
nou narůstající dopravní nehodovost, postihující v nezanedbatelném měřítku i děti a mládež
a nevnímají tento problém jako problém prioritně výchovný se základy ve výchovném systé-
mu základních škol. Tento názor potvrzuje i skutečnost, že pouze 7,8 % respondentů uvažuje 
o možnosti zapojit se ve škole do procesu dopravní výchovy jako její garant.

Je zřejmé, že částečnou vinu na současné situaci má také stávající vedení škol, 
které v některých případech zřejmě nevěnuje problematice dopravní výchovy takovou 
pozornost, jakou by si vzhledem ke své závažnosti zasloužila. O tom svědčí také výsledky 
provedené sondy, že pouze 12,5 % škol ustanovily garanta dopravní výchovy a vytvořily 
předpoklady, aby na těchto školách dopravní výchova patřila ke sledovaným výchovným 
oblastem. 

Stav dopravní výchovy na zkoumaných školách:
V minulém školním roce proběhly dopravně výchovné akce na 28,12 % zkouma-

ných škol. Na realizaci těchto akcí se podílelo 21,87 % dotázaných respondentů.
Jakou dopravně výchovnou aktivitu – kromě klasické implikace dopravní výchovy 

do učiva vhodných předmětů ve spektru výchovně-vzdělávacího procesu na příslušné škole 
zařadit, má jasnou představu a uvádí konkrétní příklady jen 18,75 % respondentů.

Pokud jde o materiálně-technické vybavení školy pro dopravní výchovu, je nej-
více pomůcek ve školách charakteru textů – celkem 43,75 % škol. 

Audiovizuální pomůcky vlastní 18,75 % škol, softwarovým vybavením disponu-
je 9,37 % škol. Na jedné základní škole v okrese Hodonín mají žáci a učitelé k dispozici 
specifi ckou auditivní pomůcku – zvuky dopravních prostředků. 

Různé modely využitelné v oblasti dopravní výchovy lze nalézt na 26,56 % 
školách. 

Flexibilní dopravní hřiště vykázala pouze jedna škola v okrese Brno – město.
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Shrnutí:

Výsledky této části šetření ukázaly, že alespoň částečně systematicky je realizo-
ván dopravně-výchovný proces pouze na necelé třetině škol. 

Reforma základního školství, která byla nastartována tvorbou školních vzdělá-
vacích programů pro základní vzdělávání, se na zlepšení situace ve prospěch dopravní 
výchovy dosud čitelně neprojevila. Řešení projektů, zážitkové učení a ostatní doporu-
čované formy nebyly respondenty vůbec zmíněny. Mezi uváděnými dostupnými a použí-
vanými pomůckami pro dopravní výchovu na sledovaných školách stále fi gurují téměř 
z poloviny textové materiály, méně pak modely a audiovizuální pomůcky, a vůbec či pou-
ze minimálně softwarové vybavení (pouze jedna škola disponuje vlastním softwarem!). 

Pomůcku, která je pro formování správných dopravně-výchovných návyků velice 
důležitá – fl exibilní dopravní hřiště – vlastní pouze jedna ze sledovaných škol. Drtivá 
většina zkoumaných škol (92,18 %) navštěvuje se svými žáky 2–4x ročně profesionál-
ní dopravní hřiště. Tento zdánlivě pozitivní výsledek má však také svoji odvrácenou 
tvář: tyto školy nemají možnost zařazovat cvičné, soutěžní a další motivační aktivity 
na dopravním hřišti průběžně, a tedy efektivně, a splňovat elementární pedagogickou 
zásadu soustavnosti.

Mortalita a morbidita dětí na zkoumaných školách
V posledních dvou letech došlo v souvislosti s dopravou na zkoumaných školách 

k úrazům žáků v okolí 12 škol. Z uvedeného počtu byl jeden úraz, ke kterému došlo 
v okrese Brno-město, smrtelný, 3 žáci byli těžce zraněni – v okresech Hodonín a Znoj-
mo, a 8 zranění bylo lehkých – v okresech Žďár nad Sázavou a Blansko.

Ve všech případech se jednalo o žáky účastnící se dopravního provozu na jízd-
ním kole. V 11 případech se dopravní nehoda stala v souvislosti s cestou žáka do školy, 
v jednom případě při trávení volného času cyklistikou.

Dopravní orgány ve všech případech konstatovaly alespoň částečnou vinu na 
dopravní nehodě zraněným žákem. V případě smrtelného úrazu byl po expertním vyhod-
nocení nehody označen viníkem jednoznačně žák–cyklista.

Zajímavým, a podle názoru řešitele výzkumného řešení nedostatečným, se jeví 
opatření, která vedení škol, v jejichž působnosti k dopravním úrazům došlo, přijala. Ve 
všech případech údajně došlo k zintenzivnění dopravní výchovy (naskýtá se otázka, 
jak efektivními způsoby, v jakém časovém horizontu), ve dvou pak k dosažení změny 
v organizaci dopravy v okolí místa úrazu – tedy v okolí školy. Na jedné škole (okres 
Žďár n. Sáz.), jak uvádí respondent, vyprovokovala dopravní nehoda zahájení práce na 
projektu bezpečné cesty do školy.

V těchto souvislostech jsou zajímavým zjištěním odpovědi respondentů na otáz-
ku, je-li na školách k dispozici rodičům tzv. topografi e dopravní situace v okolí školy, 
mj. i plánek bezpečné cesty žáků do školy a návrh lokalit, kde si děti mohou bezpečně 
hrát.

Na první část otázky – plánek bezpečné cesty – odpovědělo kladně 17,18 % 
respondentů, na druhou část otázky – bezpečné místo pro užívání volného času 20,31 % 
respondentů.
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Poslední částí dotazníku – orientovanou na získání poznatků o zapojení škol do 
projektů souvisejících s dopravní výchovou – jsme zjistili pozitivní odpověď u 42,18 % 
dotázaných. Nejčastějšími projekty, do kterých jsou školy zapojeny, jsou Zdravá škola 
(6,25 %), Bezpečná cesta do školy (4,68 %), Ajaxův zápisník a Soptík (3,12 %). Jsme si 
vědomi toho, že se v těchto případech v podstatě nejedná o projekty dopravní výchovy 
ve smyslu formulace otázky. Takový problémově orientovaný vlastní projekt zaměřený 
na dopravní výchovu podala pouze jedna škola a očekává při jeho schválení orgány 
Jihomoravského kraje podpůrnou dotaci 5000 Kč.

Shrnutí:
Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že sice všechny školy, v jejichž okolí 

došlo k dopravní nehodě dítěte, na tuto událost reagovaly, ale jejich reakce (až na jednu 
školu) byla spíše formální, nesystematická. O nesystematičnosti dopravní výchovy na 
sledovaných školách vypovídá i skutečnost, že rodičům a jejich dětem není na většině 
zkoumaných škol k dispozici plánek bezpečné cesty do školy. Vedení škol ve spolupráci 
se zřizovateli se zřejmě nedaří ani vytipovávata vymezovat místa vhodná a bezpečná pro 
využívání ke hře a zábavě, resp. sportu dětí ve volném čase. Alespoň v rámci plánu proti-
drogové prevence, který školy zpracovávají, by mohla být taková místa pro „bezpečné“ 
aktivní trávení času uvedena.

Vyústění poznatků analýz a výzkumného šetření:
Dopravní výchova tak, jak jsme předpokládali, není na sledovaných školách pro-

váděna systematicky, učitelé na její realizaci nejsou připraveni a ani sami nevnímají 
potřebu něco s neutěšeným stavem v dopravě v ČR z hlediska svých kompetencí udělat. 
Školy evidentně postrádají závazný, prioritní a celostátně povinný dopravně-výchovný 
program.

Pokud se už dopravně-výchovný proces ve škole realizuje, pak ve většině škol 
není systematický, nebo není stanovený garant, který by za jeho realizaci odpovídal. 
U výjimečných, pozitivně hodnocených škol, je úroveň dopravní výchovy vesměs 
výsledkem zájmu a zodpovědnosti jednotlivců ve vedení školy.

Materiálně-technické vybavení pro realizaci dopravní výchovy v převažující vět-
šině neodpovídá úrovni současných možností a rozvoji informačních a komunikačních 
technologií. Za největší nedostatek v oblasti materiálně-technického vybavení považuje-
me nezájem škol zbudovat efektivní, cenově a provozně nenáročné fl exibilní dopravní 
cvičiště na plochách v bezprostřední blízkosti škol a na školních hřištích. 

Předcházející konstatování plně potvrzuje i výstup závěrečné části dotazníku, 
týkající se nehod žáků a jejich dopravních úrazů v souvislosti se školní docházkou. 
Vedení škol na dopravní nehody s účastí svých žáků reagovalo převážně formálně, bez 
stanovení periodických kontrol, jak se navržená opatření promítají do zlepšení situace 
v dopravním ruchu, zejména na kritických místech s intenzivním křížením chodců
a vozidel. Ani jedna škola neuvádí, že vybudovala nebo usiluje o vybudování preventiv-
ních technických nástrojů zvýšení bezpečnosti provozu v oblasti své dopravní obsluž-
nosti: zpomalovací prahy, světelně řízené přechody pro chodce, nebo virtuální retardé-
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ry se svítícími úrovňovými diodami. Konstatujeme, že většina podobných opatření by 
měla být prováděna ve spolupráci se zřizovatelem (s místním úřadem), s rodiči žáků
a s orgány Policie. Sledované školy, ani ty, které byly postiženy nehodami, podobné 
snahy neuvádějí.

Tristním se nám jeví zapojení škol do projektů v rámci dopravní výchovy. Na 
žádné ze sledovaných škol nebyl podán projekt, který by situaci mohl radikálně pozi-
tivně ovlivnit a čerpal prostředky z fondů ESF. Komicky vyznívá také výše fi nanční 
podpory (uváděných 5000 Kč), kterou škola získá z projektu podaného ke krajskému 
úřadu. 

Orgány státní správy, včetně vyšších úrovní (tj. kraje), by měly do svých priorit 
zahrnout plány na řešení dopravní situace (nehodovosti) v místech své působnosti, a to 
především v okolí a blízkosti škol, školských zařízení a sportovišť.

EXPLICATION BASIC CHARACTERISTICS OF TRAFFIC 
EDUCATION IN EU COUNTRIES FOR A COMPARATIVE 
ANALYSIS

Abstract: The focus of research project “School and Health for the 21st century” 
MSM0021622421 in terms of morbidity and mortality of children and young people in 
road accidents is mapping out various forms of prevention system, the implementation 
period, the methodological level, background material and content depth traffi c educa-
tion in primary and secondary education. Some of these aspects of the current situation 
in the educational fi eld representative region of the Czech Republic reveal the results of 
a questionnaire survey carried out in the Educational Faculty of Masaryk University in 
the spring semester of 2007 and 2008.

Keywords: children and youth, prevention of morbidity and mortality, traffi c 
accidents, traffi c education
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ŠPECIFIKÁ SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH
 JAVOV DETÍ A MLÁDEŽE

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Miroslav ŠPÁNIK

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou násilia v školách a voľnom čase 
mládeže. Poukazuje na protispoločenské správanie, narušajúce morálne základy spoloč-
nosti a štátu. Obsahom príspevku sú otázky vzniku a priebehu násilia v škole. Popísané 
sú osoby páchajúce násilie a obete násilnej činnosti. Uvedené sú formy šikanovania ako 
najčastejšie formy násilia realizovanej v podmienkach školy a mimoškolského prostre-
dia. Autor sa v príspevku zaoberá aj problematikou násilia realizovaného v rodinnom 
prostredí detí a mládeže. Uvedené sú najčastejšie príčiny násilia realizovaného rodičmi 
na deťoch a formy násilnej činnosti. Popísané sú najčastejšie spôsoby správania sa 
rodičov v oblasti zneužívania, zanedbávania a týrania detí a mládeže. Popísané sú špe-
cifi ká rodinného prostredia, v ktorom sa násilná činnosť rodičov najčastejšie realizuje. 
Uvedené sú špecifi ká primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie v podmienkach zák-
ladných a stredných škôl Slovenskej republiky.

Kľučové slová: násilie v školách, protispoločenské správanie, morálne základy, 
osoby páchajúce násilie a obete násilnej činnosti, príčiny násilia, spôsoby násilného 
správania, špecifi ká primárnej, sekundárnej a terciálnej prevencie

Úvod
Problematikou sociálnej patológie sa zaoberá viacero vedných odborov, napr. 

sociológia, psychológia, pedagogika, medicína, právo a pod. Preto je sociálna patológia 
vymedzená ako vedný odbor nejednotným spôsobom. Pojem sociálna patológia pochá-
dza z gréckeho pathos = utrpenie a logos = veda. V doslovnom preklade by bolo pred-
metom sociálnej patológie zaoberať sa utrpením. V skutočnosti sa za sociálnu patológiu 
považuje vedný odbor, ktorý sa zaoberá nežiadúcimi, negatívnymi až nebezpečnými 
javmi v spoločnosti. Obsahom sociálnej patológie je zaoberať sa príčinami vzniku škod-
livých, patologických javov v ľudskej spoločnosti, ich intenzitou, negatívnym dopadom 
na ľudskú spoločnosť a prevenciou. Príčinami vzniku patologických javov sa zaoberajú 
rozličné teórie, ktoré hľadajú buď paralelu medzi chorobou a sociálnou patológiou, ale-
bo v 19. stor. dedičnými dispozíciami až po teórie súčasné, ktoré zdôrazňujú význam 
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integrovaného pôsobenia biologických, psychických, sociálnych a iných vplyvov na pa-
tologické správanie jednotlivca, prípadne skupinu ľudí.

Náročnosť vymedzenia predmetu sociálnej patológie spočíva v tom, že je zlo-
žité defi novať čo sa považuje za normálne. Ak chceme vymedziť problematiku nenor-
málneho, nevyhnutné je defi novať problematiku normálneho. Časť protispoločenského 
správania sa môže pohybovať v tolerančnom limite. Nie je značnou časťou spoločnosti 
považované za patologické, ale za liberálne, prípadne pohybujúce sa na úrovni obyčajov 
a zvykov. 

1.  Osobitosti sociálno-patologických javov páchaných deťmi 
a mládežou

Deti a mládež vyrastajú v rodinnom prostredí, ktoré sa nachádza v subkultúrnom 
prostredí, ktoré je diferencované podľa svojho pôvodu a životných podmienok. V tých-
to subkultúrach sa deti učia sociálnym rolam a osvojujú si aj pravidlá patologického 
správania takým istým spôsobom, ako si osvojujú pravidlá spoločnosťou očakávaného 
správania v subkultúrach rešpektujúcich spoločenské normy správania. Uvedená teória 
vzniku patologickej kariéry je v odbornej literatúre označovaná ako teória tzv. diferen-
ciálnej asociácie.

Príčiny osvojenia si patologického správania časti detskej a mládežníckej po-
pulácie sa vysvetľujú aj teóriou individuálnej patológie. Zdôrazňujú sa genetické pred-
poklady k patologickému správaniu. Uvedená teória v súčasnosti získava podporu aj 
u časti odborníkov zaoberajúcich sa genetikou.

Patologické správanie časti spoločnosti sa vysvetľuje aj teóriou nelegitímnych 
možností dosiahnuť očakávané ciele. Štrukturálne usporiadanie spoločnosti neumož-
ňuje všetkým členom spoločnosti dosiahnuť rovnaké ciele. Preto pre ich dosiahnutie 
používajú nepovolené spôsoby. Nedodržiavajú stanovené pravidlá a normy správania. 
Patologické správanie sa vysvetľuje racionálnym správaním, uvedomovaním si zodpo-
vednosti za svoje správanie a možnosť využívania voľby svojho správania.

Uvedené názory reprezentujú iba malú časť myšlienok ktoré sa zaoberajú proble-
matikou pôvodu patologického správania časti detí a mládeže. Pri skúmaní príčin pato-
logického správania ľudí je dôležité skúmať aj podmienky za ktorých k patologickému 
správaniu došlo.

Sociálno-patologické správanie detí a mládeže je potrebné skúmať integráciou 
pôsobenia faktorov psychických, sociálnych, biologických, kultúrnych prípadne aj ďal-
ších.

Medzi najčastejšie patologické javy páchané deťmi a mládežou v Slovenskej 
republike patrí kriminalita, konzumácia drog, patologické hráčstvo, vandalizmus, záš-
koláctvo.

V predloženom príspevku sa budeme podrobnejšie zaoberať kriminalitou detí 
a mládeže z lat. „crimen“: vina, prečin, zločin, obvinenie, obžaloba. Podľa WHO do-
chádza k rastu psychosociálnych problémov detí a mládeže, ktoré môžu mať nasledovné 
formy: „Pasívna forma, ktorá predstavuje rôzne únikové reakcie, záškoláctvo, absentér-
stvo, únik do sociálnej izolácie, únik k alkoholu a drogám, uzatváraniu sa do pasívnej 
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zábavy a sveta počítačov až po únik zo života samovražedným konaním. Agresívna 
forma sa prejavuje detskou a juvenilnou delikvenciou, násilnými činmi jednotlivcov 
i párt, až po extrémne prejavy vandalizmu, terorizmu a vrážd. Kompromisná forma sa 
prejavuje nestabilitou v školách, zamestnaní i interpersonálnych vzťahoch, vrátane se-
xuálnej promiskuity. Svoj podiel má na nej i rast nezamestnanosti mladých, pocity straty 
zmyslu života. Sebapoškodzovanie je najťažším prejavom sociálnej maladaptácie, ktoré 
v extrémnej forme vrcholí samovražednými pokusmi až dokonanými samovraždami“ 
(Sejčová, 2002).

Poruchy správania detí a mládeže môžu viesť k disociálnej poruche osobnosti, 
ktorá sa prejavuje: „poruchami správania vo vzťahu k rodine. Nejde o opozičné a kon-
fl iktné vzťahy, vzdorovitosť, ale o abnormné správanie sa k rodičovi (agresivita verbál-
na i brachiálna, úteky z domu, deštrukčné správanie, krádeže z bytu). Nesocializovaná 
porucha správania sa prejavuje samotárskym, agresívnym správaním a nedostatočným 
zapojením do skupiny vrstovníkov. Socializovaná porucha správania je zjavná v skupi-
novom vodcovstve, skupinovej delikvencii, v priestupkoch v partiách a rôznych diso-
ciálnych aktivitách“ (Blusková, Szorád, Stempelová, 1996).

Z hľadiska miery porušovania právnych noriem možno hovoriť o správaní detí 
a mládeže: disociálnom, asociálnom a antisociálnom. Mládež disociálneho správania si 
osvojila spoločensky nevhodné spôsobilosti. Asociálne správanie nezodpovedá spolo-
čenskej morálke. Antisociálne správanie poškodzuje spoločnosť. Antisociálne správajú-
ca mládež sa prejavuje najvyšším stupňom mravnej narušenosti.

Typológia kriminálneho správania sa detí a mládeže. Obdobie detstva chápeme 
ako vývojové obdobie, ktoré končí v 15. roku. Obdobie mladistvého veku budeme po-
važovať za obdobie adolescencie a vymedzujeme ho časovým úsekom 16–20 rokov. 
Z hľadiska kriminologického sú deti považované za maloleté osoby vo veku od 6 do 
14 rokov, ktoré nemožno trestne postihovať. Mladiství sú od 15–18 rokov a sú trest-
no-právne postihnuteľní. Osoby vo veku 18–20 rokov sú z hľadiska kriminologického 
považované za osoby blízke veku mladistvých a sú v plnom rozsahu postihnuteľné za 
porušovanie právnych noriem.

Najčastejšími formami kriminality detí a mládeže na Slovensku sú majetková a ná-
silná trestná činnosť. Za majetkovú trestnú činnosť bolo v roku 2006 na Slovensku od-
súdených 755 mladistvých páchateľov. Najčastejšou formou majetkovej trestnej činnosti 
boli krádeže, sprenevera a podvody (Štatistická ročenka SR, 2007). Majetková trestná čin-
nosť mládeže má na Slovensku klesajúcu tendenciu. V r. 2002 bolo odsúdených 1323 pá-
chateľov. Doménou majetkovej trestnej činnosti mládeže sú vykrádania automobilov, krá-
deže bicyklov, krádeže v obchodoch, krádeže v bytoch a vo vlastných rodinách a školách. 
V prípade vykrádania automobilov možno predpokladať, že sa jedná o trestnú činnosť 
mládeže, ktorá je organizovaná dospelými. Dospelí aj deti sa často spoliehajú na to, že 
páchateľ do 14. roku života nemôže byť vážnejšie potrestaný. Špecifi ckým druhom násil-
nej trestnej činnosti mládeže je vandalizmus. Za vandalizmus možno považovať ničenie 
vecných hodnôt a týranie živých zvierat pre radosť z ničenia a ubližovania. Vandalizmus 
možno považovať aj za životný štýl časti mládeže. Vandalizmus je deštruktívne a likvidač-
né správanie, ktoré neprináša pre páchateľa žiadne materiálne obohatenie.

Druhou najčastejšie sa vyskytujúcou formou kriminality detí a mládeže je násil-
ná trestná činnosť. Medzi najčastejšie realizované formy uvedenej trestnej činnosti patrí 
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úmyselné ublíženie na zdraví, za ktoré bolo v roku 2006 odsúdených 88 mladistvých. 
Za znásilnenie a pohlavné zneužitie súdy odsúdili 18 páchateľov spomedzi mladistvých 
a za vraždy 5 páchateľov. Násilné trestné činy sú realizované spravidla v skupinách 
vrstovníkov. Príčinami násilnej trestnej činnosti sú problémy páchateľov v rodinách, 
školách, zamestnaniach a skupinách vrstovníkov. V školskom prostredí medzi najčastej-
šie formy násilnej trestnej činnosti patrí šikanovanie. Možno ho považovať za agresívne 
správanie, ktorým sa obmedzuje osobná sloboda postihnutého, prípadne má charakter 
vydierania jednotlivca alebo skupiny. Šikanovanie sa realizuje aj za účelom zneváženia 
šikanovaného a môže mať charakter „zábavy“ pre účastníkov šikanovania. Šikanova-
nie pre svoju nebezpečnosť sa stáva záujmom odbornej verejnosti. Rastúca agresivita 
mládeže sa prejavuje nielen v šikanovaní, ale aj vo výtržníctve. Výtržníctva sa dopúšťa 
nielen mládež, ale aj deti.

Podiel detí a mládeže na páchaní trestnej činnosti má klesajúcu tendenciu. Naj-
väčší vzostup v uplynulom desaťročí dosiahol v roku 1997, kedy tvoril v rámci objas-
nenej trestnej činnosti až 28,3 %. V roku 2002 z celkového počtu 107 373 trestných 
činov, detí a mladiství spáchali 9 187 trestných činov. V roku 2006 na Slovensku zo 
115 152 objasnených trestných činov, deti a mladiství spáchali 6 887 trestných činov 
(Štatistická ročenka SR, 2007).

 
2. Násilie páchané rodičmi na deťoch a mládeži

Trestná činnosť detí a mládeže má často svoj pôvod v rodinnom prostredí pá-
chateľov. Kriminológovia už v predchádzajúcich desaťročiach upozorňovali na skutoč-
nosť, že mladí páchatelia skôr ako spáchali trestný čin, boli obeťami trestnej činnosti. 
Možno teda usudzovať, že trestná činnosť páchaná na deťoch a mládeži môže spôso-
bovať ich kriminalitu v budúcnosti. Medzi najčastejšie formy kriminality páchanej na 
deťoch a mládeži v ich rodinnom prostredí patrí: týranie, zanedbávanie a zneužívanie 
detí a mládeže. 

Týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí a mládeže ovplyvňuje telesné, duševné 
a sociálne zdravie detí a mládeže. V rodine sa uplatňuje týranie telesné a citové. Telesné 
týranie má formu krutého telesného zaobchádzania s dieťaťom, ktoré mu spôsobuje du-
ševné útrapy a fyzické utrpenie. Citové týranie sa považuje za koncentrovaný útok rodiča 
na dieťa. Citové týranie spôsobuje znižovanie sebahodnotenia dieťaťa a negatívne pôsobí 
na sociálny vývoj mládeže. Zanedbávanie dieťaťa môže mať podobu zdravotného, so-
ciálneho, telesného a emocionálneho zanedbávania. Zdravotné zanedbávanie sa prejavuje 
ako nedostatočná starostlivosť rodičov o zdravie detí. Sociálne zanedbávanie má podobu 
nedostatočného záujmu rodičov o výchovu detí, prípadne ich izoláciou od rovesníkov. 
Telesné zanedbávanie sa v rodinách prejavuje nedostatočnou stravou a hygienou. Emoci-
onálne zanedbávanie má podobu odmietania lásky a náklonnosti rodičov k deťom. Zne-
užívanie detí sa realizuje najčastejšie sexuálnym zneužívaním detí. Sexuálne zneužívanie 
má v rodine podobu nepatričného vystavovania detí pohlavnému kontaktu a sexuálnemu 
vzrušeniu. Deti rodičia zneužívajú aj na vykonávanie neprimeranej fyzickej práce.

Najčastejšími príčinami uvedeného násilného správania sa rodičov k vlastným 
deťom je vrodená agresivita rodičov, prípadne závislosť rodičov na drogách, život 
rodičov v stálych stresových situáciách, ktoré spôsobujú zamestnávatelia a hrozba 
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nezamestnanosti. Menšia časť rodičov sa násilne správa k deťom, pretože sú zástan-
covia rozličných rituálov.

3. Prevencia v oblasti kriminality detí a mládeže
Prevenciu realizuje štát, škola a rodina. Medzi efektívne formy prevencie reali-

zovanej štátom patrí situačná prevencia. Obsahom situačnej prevencie je obmedzovanie 
kriminogénnych situácií. Najväčší význam v situačnej prevencii zohráva polícia a sa-
mospráva obcí. Jedná sa o skvalitňovanie informačného systému, ktorý je otvorený ši-
rokej verejnosti. Prevencia realizovaná školou môže mať podobu mimoškolských prog-
ramov a školských programov. Programy sú zamerané na osvojovanie si zásad slušného 
správania sa, osvojenie si asertívneho správania, osvojovanie si riešenia problémov po-
mocou kompromisov. V mimoškolskej výchove je prevencia zameraná na činnosti detí 
a mládeže v záujmových aktivitách, ktoré nielen vypĺňajú voľný čas mládeže, ale majú 
aj funkciu vzdelávaciu a sociálnu.

Prevencia v podmienkach rodiny je zameraná na osobný príklad rodičov. Na 
utváranie podnetného rodinného prostredia pre všetky deti, ale hlavne neúspešné v ško-
le, hyperaktívne a inak ťažko vychovávateľné.

Záver
Kriminalita detí a mládeže je vážnym problémom súčasnej spoločnosti. Preto 

musí byť v záujme štátnych, komunitných a školských orgánov napomáhať rodičom 
vytvárať podmienky pre výchovu detí v najoptimálnejšom prostredí. Sociálnou politi-
kou štát môže pozitívne vplývať na stabilitu rodiny. Komunitné orgány môžu vytvárať 
v mestách a obciach podmienky pre zmysluplné využívanie voľného času mládežou. 
Škola organizáciou voľného času a výchovou, zameranou na osvojovanie si zásady po-
zitívneho sociálneho styku ľudí medzi sebou, môže pozitívne vplývať na správanie detí 
a mládeže.

SPECIFICITIES OF SOCIO-PATHOLOGICAL 
PROCESSES OF CHILDREN AND YOUTH IN SLOVAKIA

Abstract: The paper deals with the problems of school violence and violence 
in fre time of youngsters. In points out the anti-social behaviour disturbing moral prin-
ciples of the society and state. The content of the paper is formed by the questions of 
school violence origin and progress. We describe those who commit violence and those 
who are victims of such violence. We list the forms of bullying as the most frequent 
form of violence taking place in school environment and environment outside school 
as well. The author of this paper deals also with the issue of violence taking place in 
the families of childern and youth. The most frequent reasons for violence committed 
by parents on their children and forms of violent activities are listed. The most frequent 
forms of violent activities of parents in the fi eld of abuse, neglect and maltreatment of 
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children and qouth are described. We present the particularities of family environment 
where the violent activities of parents take place the most. We list the particularities 
of primary, secondary and tertiary prevention in the conditions of basic and secondary 
schools in Slovakia.

Keywords: violence, anti-social behaviour, moral principles, commit violence, 
victims, reasons for violence, primary, secondary and terciary prevention
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DOMÁCÍ PRÁCE,
PRÁCE V DOMÁCNOSTI A ZDRAVÍ

María del Pilar SÁNCHEZ-LÓPEZ,
Silvia Sánchez-HERRERO ARBIDE

Abstrakt: Příspěvek se zabývá otázkami vztahujícími se ke zdravotnímu stavu 
populace ve Španělsku. Pojednává o postavení ženy v domácnosti, o roli pečovatelky, 
o úskalí dlouhodobé péče v rodinném kruhu a o tradicích péče o nemocné či seniory 
ve Španělsku. Autoři se zaměřili na rozdíly mezi muži a ženami v otázkách zdraví, na 
rozdíly mezi úlohou ženy v domácnosti a ošetřovatelem/-kou, na rozdíly mezi proměn-
nými podle vytyčených skupin v sebeúctě (S) jako příkladu proměnné sklonu ke zdraví 
a úzkosti (A) jako příkladu proměnné náchylnosti k patogenům. Autoři analyzují, zda 
existují rozdíly v SA mezi muži a ženami, zda existuje nějaký podstatný rozdíl mezi ženou 
v domácnosti a pečovatelkou, zda jsou vztahy mezi proměnnými (SA) a zdravím různé 
v různých skupinách.

Klíčová slova: zdraví, žena v domácnosti, role ženy, ošetřovatelka, pečovatelka, 
tradice, muži pečovatelé, úzkost, sebeúcta, práce v domácnosti

V rámci zkoumání mezigendrových vztahů a zdraví se autoři v této práci 
zamýšlejí nad možností využití gendrového přístupu při studiu zdravotního stavu ve 
dvou pracovních skupinách: u žen v domácnosti (jako příklad práce v domácnosti)
a u ošetřovatelů (jako příklad práce v jiné domácnosti) ve srovnání s dalšími pracovními 
skupinami jak žen, tak mužů. Využívají při tomzávěrů získaných empirickým výzku-
mem zpracovaným Výzkumnou skupinou EPSY.

Reprodukční úloha a práce spojená s péčí o ostatní (a to s péčí formální i nefor-
mální, ale zejména formální), jsou pravděpodobně dvě z profesí (ne-li zejména tyto dvě 
profese), které mohou nejzřetelněji poukázat na vliv gendrově souvisejících proměn-
ných z toho hlediska, že jsou obvykle společensky defi novány jako charakteristická, 
modelová role ženy ve společnosti. O tom svědčí i skutečnost, že je stále obtížné nalézt 
dostatečně početné reprezentativní skupiny osob zaměstnaných v domácnosti nebo ošet-
řovatelů-mužů. Často to znamená (a je to skutečně podloženo empirickými údaji), že 
se musíme alespoň částečně vzdát záměru provádět jakékoli srovnávání výsledků mužů 
a žen vykonávajících tyto činnosti. Je to škoda, protože by to bylo při analýze vlivu 
gendru velmi užitečné a současně i odhalující. Výzkumná skupina, k níž patří autoři 
této práce, začíná realizovat výzkumné projekty zaměřené na muže a ženy, jejichž práce 
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souvisí s pečovatelstvím. Ovšem do údajů, které jsou předkládány, nebylo ještě možné 
zahrnout dostatečný počet ošetřovatelů k provedení srovnávací analýzy.

Ženy v domácnosti, ošetřovatelé a zdraví
Ženy v domácnosti

Výrazné snížení počtu žen v domácnosti, pokud jde o počty žen zaměstna-
ných, je v posledních letech nejcharakterističtějším fenoménem Španělska: například 
v 90. letech to bylo mezi 68 % v roce 1965 a 39 % v roce 1991 (De Miquel, 1992). Ženy 
se stále více zapojovaly do pracovního procesu a pro mnohé z nich přestala být práce
v domácnosti hlavní aktivitou.

Od počátečního období začaly různé zdravotní aspekty prozrazovat vztah ke 
skutečnosti, že žena je ženou v domácnosti. Již v roce 1987 dospěl  Národní průzkum 
zdraví (Encarta Nacional de Salud) Ministerstva zdraví a potřeb (Ministerio de Sanidad 
y Consumo, 1990) k závěru, že ženy ze svého subjektivního pohledu trpí větší bolestí 
a námahou než muži a že jsou také náchylnější k chronickým bolestem, tj. ženy se 
cítí více nemocné než muži ve stejném věku. Hlouběji se těmito hledisky zabýval De 
Miguel (1992), předložil seznam nemocí nebo symptomů, v němž ženy v domácnosti 
uvádějí bolesti z předešlého měsíce, protože „ženy v domácnosti představují populaci, 
jež je náchylná ke všem druhům bolesti“ (Miguel, 1992: 98). 

De Miquel ve svých datech uvádí, že 46 % žen v domácnosti trpělo měsíc před 
prováděným šetřením depresí, úzkostí nebo stresem a u více než 20 % se objevila fyzic-
ká bolest, revmatismus, bolest hlavy, nespavost, chřipka atd.

Tyto údaje mohou naznačovat, že zdraví a pohoda (blaho) žen zaměstnaných 
v domácnosti je horší než zdraví a pohoda žen zaměstnaných mimo domov. Bylo to 
potvrzeno v některých studiích (Excalera and Sebastián, 2000; Nathawat and Mathur, 
1993; Thakur and Misra, 1999). Horší duševní pohoda, jak poukazují autoři, by mohla 
být spojena s relativní ztrátou role ženy v domácnosti a jejím přáním mít příležitost
k seberealizaci. Některé studie se také zabývali možnými pracovními úrazy žen v domác-
nosti. Například na třetím ročníku kongresu Epidemiologie sdružení v Hongkongu 
(2001) Vivien Yip z Čínské univerzity z Hongkongu představila práci se sníženým 
počtem žen (20 žen pracovalo na plný úvazek v domácnosti 6 měsíců až 15 let), jejímž 
výsledkem bylo, že neadekvátní a příliš krátká pracovní přestávka bývá u žen v domác-
nosti často hlavní příčinou rozličných svalových poranění ruky a předloktí. Více než 
50 % těchto pacientek si stěžovalo na bolesti ramena, lokte a ruky, zatímco 40 % mělo 
problémy s jinými částmi těla. Polovina rovněž poukazovala na to, že tyto problémy, 
jejichž příznaky trvaly déle než 6 měsíců, ovlivnily jejich práci, zatímco 15 % uvádělo 
ovlivnění jejich činnosti ve volném čase. Yip obhájila myšlenku, že ženy v domácnosti 
jsou při své práci vystaveny těžkému fyzickému a mentálnímu zatížení a že by mělo být 
provedeno více studií ke zjištění původu jejich zranění, která mají za následek stále se 
zvyšující počet případů léčených na speciálních klinikách.

Ve skutečnosti mohou mít některé z typických vlastností práce v domácnos-
ti negativní dopad na ty, kteří ji vykonávají. Z těchto vlastností je vhodné zmínit se 
o nezbytnosti fyzické práce; manipulaci s nástroji, nářadím a výrobky, které mohou být 
zdraví nebezpečné; nedostatku jejich přesné defi nice (zahrnujících úlohy reprodukční, 
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realizační, vedení, společenský život, atd.) a jejich proměnlivost v závislosti na okol-
nostech (přítomnost nebo nepřítomnost dětí a jejich věk, profese členů rodiny, atakdále); 
jejich nepřetržité povaze (neexistence volna nebo svátků) a ve stejnorodém čase a místě 
(směšování místa pro práci, rodinné vztahy a odpočinek); izolovanosti při práci a s tím 
souvisejícím odloučením od společenského života a obtížemi v zapojení se do společ-
nosti); a nakonec skutečnost, že se jedná o práci, která je periodická, opakující se, málo 
placená a nevalně ceněná (Durán, 1986, 1988).

Znamená to, že je předkládáno tvrzení, že vykonávání pouze domácí práce může 
způsobit významný nedostatek týkající se citového vztahu k rodině, společenských
a kulturních vztahů, osobní samostatnosti, ekonomie, oblasti práce, odpočinku a vol-
ného času, což může být důvodem většiny zdravotních problémů, na které občas ženy
v domácnosti poukazují. 

Nicméně srovnání studií analyzujících typické vlastnosti žen v domácnosti uka-
zují, že se zabýváme velmi složitým problémem. Existence nebo jinak řečeno vykonává-
ní rozmanitých rolí (v závislosti na tom, zda je žena výlučně ženou v domácnosti, nebo 
zda pracuje i mimo domov) má komplexní vliv na blaho ženy a její zdraví (Stephens 
and Townsend, 1997). Některé údaje potvrzují hypotézu, že vykonávání velkého počtu 
rolí má na ženy negativní vliv, tj. že přetížení, které role přináší spolu s rozličnými 
požadavky, mají negativní vztah na prosperitu a zdraví žen (Stephens and Townsend, 
1997). Některé studie vycházejí z hypotézy, že větší počet vykonávaných rolí a další 
různé požadavky jsou negativně spojeny se zdravím a prosperitou ženy (Prosby, 1991; 
Lundberg, 1996).

Naproti tomu však takzvaná „teorie nakupení rolí“ vycházející naopak z prak-
tických údajů ukazuje, že existence více rolí vytváří proti negativním následkům 
kterékoli role pohlcující šok (shock-absorbing) efekt, negativní hlediska role tak 
mohou být vykompenzována možností podílet se na dalších rolích (Barnett, 1997; 
Baruch and Barnett, 1986; Crosby, 1991; Vanderwater, Ostrove and Stewart, 1997). 
A skutečně, vykonávají-li ženy v domácnosti další role, které nejsou zaměřeny pou-
ze na rodinu, mají vyšší sebeúctu a spokojenost, a to se odráží v jejich vyšší pro-
speritě (Adelmann, 1993; Miller, Moen adn Demyster, 1991). Mohlo by se zdát, 
že práce žen v domácnosti patří k více rutinním, s následně negativními dopady 
(Lennon, 1994).

Na závěr tohoto krátkého vyjádření poukážeme také na jiné vlivy. Jedním z nich 
je například důležitost kvality rolí, nikoliv jejich počet. Je-li tedy bilance mezi výdaji 
a výhodami, získanými vykonáváním těchto rolí pro ženy příznivá, je vliv na spokoje-
nost a prosperitu velmi pozitivní (Baruch and Barnett, 1986), nebo (a to je podstatné) 
je-li vytváření výsledků vykonávané role dobrovolné povahy (Goldberg, Greenberger, 
Hamill and O‘Neil, 1992; Jenkins, 1996).

Shrneme-li výše uvedené poznatky, můžeme (na všeobecné úrovni) usoudit, 
že vykonávání různých pracovních činností je v životě pro některé ženy a za určitých 
podmínek výhodné, jak poukázal např. Yoder (2000). Z těchto praktických pojednání 
můžeme poukázat na soubor okolností, které to jasně potvrzují, jelikož jejich vliv byl 
zřetelně popsán v pracích s údaji z praxe: 

- Úroveň příjmů jedné rodiny, možnost najmout si pomoc, počet členů domác-
nosti, atd. (například Artacoz, Borrell and Benach, 2001). 
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- Zda jsou, nebo nejsou v rodině děti. Vyšší stupně zdraví a prosperity u pracují-
cích žen, ve srovnání se ženami v domácnosti (Walker and Best, 1991), ale zaměstnané 
ženy projevují větší úroveň stresu.

Poukázáno je rovněž na některá další kladná hlediska domácí práce (Irquier-
do and Marti, 1992). Nebereme-li v úvahu dělbu práce, může být práce organizována
a uskutečněna podle kritérií osoby, která ji vykonává: žena v domácnosti je v přímém 
styku s lidmi, kteří mají z její činnosti prospěch. Samozřejmě jsou zde i stinné stránky: 
Tato práce se společensky za práci nepovažuje, ani není jako taková ohodnocena, a to 
ani společností ani poživateli dávek, protože nevytváří směnné hodnoty, pouze hodno-
ty pro okamžité osobní použití a spotřebu (Casas, 1987). Samy ženy pokládají práci
v domácnosti za jednu z profesí s nejnižším společenským významem (Casas and Sallé, 
1986).

- Možné negativní účinky jsou hlavně dlouhodobé. Výzkumní pracovníci 
z Oddělení Epidemiologie a Veřejného Zdraví Londýnské univerzity sledovali 1.200 žen ve 
věku mezi 15 a 54 lety. Jejich zdraví bylo zkoumáno při dosažení věku 26 a 54 let pomocí 
dotazníku včetně podrobností o historii zaměstnání, manželského stavu a počtu dětí v jed-
notlivých dekádách jejich života od věku 20 let. Vlivy byly zjevné ve skupině starších žen; 
jakmile ženy dosáhly věku 54 let, ty, které byly partnerkami nebo manželkami, matkami
a zaměstnankyněmi, byly zdravější než ženy, které v těchto třech rolích nevystupova-
ly. Ty, které byly ženami v domácnosti po celý nebo téměř po celý svůj život a nebyly 
zaměstnané jinde, měly větší potenciál vykazovat zhoršený zdravotní stav. Z výzkumu 
vyplývá, že dlouhodobé výhody pro zdraví pracující ženy převažují nad krátkodobým 
stresem u této role (McMunn, Bartley, Hardy and Kuh, 2006).

Všechny tyto spletitosti mohou souviset s vysvětlením zjevně protikladných 
zjištění. Začneme-li přehledem některých ukázkových údajů, můžeme sestavit následu-
jící obecný obrázek:

1. V mnoha případech se nezdá, že by ženy v domácnosti měly horší zdravotní stav
2.  V případě některých žen v domácnosti, které mají zdravotní stav očividně horší, 

budou potřebné některé ujasňující poznámky:

Rozdíly nejsou statisticky významné (například, v práci od Artacoz, Borrell, 
Rohlfs, Beni, Moncada and Benach; 2001).

Společenská třída je důležitější, než být mužem či ženou (Khlat, Sermet and 
Le Pape, 2000; práce obsahuje údaje z Francie; Artacoz, Borrell, Benach, Cortés and 
Rohlfs, 2004; práce obsahuje údaje ze Španělska).

Vzorek je konzistentnější u žen s nejnižšími úrovněmi vzdělání a pouze pro urči-
té indikátory zdraví (například v práci Artacoz et al., 2004). 

Použitý vzorek žen v domácnosti tvoří ženy významně starší, než jsou respon-
dentky ve vzorcích žen, které v domácnosti nejsou (například v práci Ferrer, Bosch and 
Gili, 1998). Je tedy obtížné určit, je-li důvodem zhoršeného zdraví skutečnost, že je žena 
v domácnosti, nebo vyšší věk ve srovnání se zaměstnanými ženami. Ve skutečnosti se
v našich vlastních studiích (Sánchez López, Cardenal and Sánchez-Herrero, 2003), 
často objevuje takový typ údajů, kdy ženy v domácnosti a ženy všeobecně ve věko-
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vé skupině mezi 45–65 lety projevují neuspokojivější vnímání svého fyzického 
zdraví a zvýšené úrovně obyčejné fyzické bolesti. Nemusí to však platit pro nižší 
věkovou skupinu. 

Ošetřovatelé
Rozmanité vědecké práce uskutečněné v naší zemi během devadesátých let 

shodně potvrzují, že rodina je hlavním poskytovatelem péče o zdraví. Z veškeré péče 
o starší lidmi tvoří 80–88 % tu, kterou jim věnují výhradně členové rodiny, zatímco 
formální služby jsou poskytovány ve 3 %. U osob s jinými druhy závislosti jsou čísla
v rozmezí 50 % u osob s psychickými poruchami, 70 % u osoba fyzicky nesoběstačných 
a 83 % u osob, které nejsou vážně nemocné.

20,7 % dospělých ve Španělsku pomáhá starší osobě se kterou žijí, aby jí posky-
tli pomoc při denních aktivitách (AVD), a 93,7 % z nich je s ošetřovanou osobou
v rodinném svazku, přičemž žen poskytujících pomoc je 24,5 %, mužů pouze 16,6 %. 

Podle IMSERSO (2005) je ze všech ošetřovatelů/-ek 84 % žen, které dohlížejí 
v naší zemi na starší závislé osoby; budeme-li tyto údaje považovat za pravdivé, zdá se, 
že tradiční model rodiny a tradiční role ženy jako poskytovatelky péče a citu je stále 
v oblibě. Ve stejné zprávě IMSERSO bylo udáno, že práci ošetřovatelů/-ek mohou 
komplikovat zdravotní problémy. 50 % dotázaných ošetřovatelů trpí nějakou formou 
chronické choroby (problémy s kostmi, emocionální potíže charakterizované příznaky 
deprese, smutku nebo úzkosti); a 7 % mělo nějakou fyzickou, psychologickou nebo 
senzorickou vadu. Podle Crespo and López (2007) se tyto problémy s jistotou vztahují
k dřívějšímu datu, než se osoba stala ošetřovatelem/-kou, ale mohl by být vyvozen 
závěr, že v mnoha případech vskutku existuje přímý vztah s faktem, že osoba je ošetřo-
vatelem/-kou. 

Různé studie objasňují, že hlavní ošetřovatel/-ka musí na denně snášet nepřed-
vídatelné výzvy a má obavy ze ztráty kontroly nad sebou, vykazuje fyzické a emocio-
nální zdravotní poruchy (Valles, Gutierrez, Luquin, Martín and López de Castro, 1998). 
“Ošetřovatelský syndrom” není jen syndromem klinickým, protože neléčené násled-
ky jsou zapleteny do společenských a nebo ekonomických hledisek. Tento syndrom je 
charakteristický existencí multisymptomatické patologie, která obvykle ovlivňuje a má 
následky u jednotlivce ve všech oblastech (Pérez Trullen, Abanto and Labarta, 1996). 
Dalšími psychologickými symptomy, které se u ošetřovatelů objevují, jsou stres, úzkost, 
podrážděnost, projevy žalu, závislosti, strachu z nemoci, změny v chování, pocit viny 
z nedostatečné péče o pacienta a změny nálady při rozrušení, které mohou (Mace and 
Rabins, 1991). Všeobecně se předpokládá, že lidé pouštějící se do úkolu péče o závislé-
ho člena rodiny jsou vystaveni zdroji stresu, který je činí zranitelnějšími, ovlivňuje kva-
litu jejich života a zvyšuje riziko utrpění rozličných fyzických potíží i emocionálních 
poruch (Crespo and López, 2007). 

Mezinárodní bibliografi e nám nabízí několik současných prací, které nám použi-
tím metaanalytické techniky dávají relativně úplný obrázek některých klíčových aspek-
tů zdraví ošetřovatelů a ošetřovatelek (například, Pinquart and Sorensen, 2003; 2007; 
Vitaliano, Zhang and Scanlan, 2003). 

Celkový obrázek se proto zdá být jasnější než v případě žen v domácnosti; zdraví 
ošetřovatelů a ošetřovatelek je ovlivněno týmž péčovatelským úkonem.
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Hovoříme-li o neformální péči, mluvíme ve většině případů o pomoci posky-
tované členy bezprostředního rodinného kruhu; rozdělení péče však není v rodinách 
homogenní. Typickým profi lem ošetřovatele je to, že jde o ženu, manželku, je v pří-
mém příbuzenském vztahu (obecně matka, dcera nebo žena), a to, že žije s osobou, 
o kterou pečuje. Pohlaví, soužití, a rodinný vztah jsou nejdůležitějšími proměnnými 
při předpovědi, která osoba z rodinného středu bude hlavním ošetřovatelem. Skuteč-
nost, že neformální péče je hlavně záležitostí žen, jasně ukazuje na odlišná břemena 
péče nakládaná na muže a na ženy (García-Calvente, Mateo-Rodríguez and Maroto, 
2004).

Jak udává Pizurki, Mejía, Nutter and Ewart v dokumentu The role of women in 
healthcare, (Role žen v péči o zdraví) vydané WHO v 1988, je ženský stereotyp (jako 
výsledek socializace) charakterizován podřízeností, pasivitou, závislostí, emotivitou
a schopností žen pečovat o druhé. 

V tomto smyslu je významné zjištěníval Ángelese Durána (1999), který se za-
býval placením zdravotního pojištění žen ve Španělsku. Tento výzkum taktéž ujasňuje, 
že nemoc u neplacených ošetřovatelek vytváří chudobu, závislosti a často riziko infekce 
a vyloučení ze společnosti.

Předkládaná práce vere v úvahu výše uvedené skutečnosti a zaměřuje se na zkou-
mání několika ukazatelů zdraví a jejich vztah ke dvěma psychologickým proměnným,
z nichž první proměnnou je sklon ke zdraví a druhou je náchylnost k patogenům, a to 
ve skupině žen v domácnosti a v malé skupině “neofi ciálních” žen- ošetřovatelek, a jsou 
srovnávány s dalšími skupinami mužů a žen s jinými pracovními podmínkami. Aby 
bylo možné lépe pochopit srovnání různých skupinam, byla také provedena studie všeo-
becných rozdílů u každé ze zkoumaných proměnných mezi muži a ženami. 

Otázky ke zodpovědězení
Vyjdeme-li z výše uvedeného postupu, objevují se následující otázky, na které se 

pokusíme v našem výzkumu odpovědět:

1. U které ze zkoumaných skupin je nejhorší zdravotní stav? To znamená:
a) Existují rozdíly mezi muži a ženami v otázkách zdraví? 
b) Je podstatný rozdíl mezi ženou v domácnosti a ošetřovatelem/-kou? 

2.  Existují rozdíly mezi proměnnými podle skupin (Především v sebeúctě (S) jako pří-
kladu proměnné sklonu ke zdraví a úzkosti (A), jako příkladu proměnné náchylnosti 
k patogenům)?

a) Existují rozdíly v SA mezi muži a ženami?
b) Existuje nějaký podstatný rozdíl mezi ženou v domácnosti a pečovatelkou?

3. Vztah mezi proměnnými (SA) a zdravím: jsou různé v různých skupinách?
a)  Jsou vztahy mezi zdravím a SA různé v závislosti na tom, jde-li o muže, či 

ženy? 
b)  Existuje nějaký podstatný rozdíl mezi ženou v domácnosti a ošetřovatelem/-

kou?
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Znamená to, že záměrem této práce je analýza některých aspektů vztahujících se 
ke zdraví a psychologickým proměnným, které tradičně (bereme-li jako základ zjištění 
předchozího výzkumu) vykazovali vztah ke zdraví ve skupinách žen, které pracují
v domácnosti (například ženy v domácnosti), a žen, které pracují doma (například 
rodinné opatrovnice) ve srovnání se skupinami matek, které pracují mimo domov 
nebo jsou nezaměstnané a skupinami mužů, kteří mají placené zaměstnání nebo jsou 
nezaměstnaní. V důsledku toho byly cíle výzkumu: 1. srovnat různé skupiny žen a mužů 
s několika ukazateli zdraví; 2. zhodnotit, zda jsou faktory vztažené ke zdraví skupiny 
mužů a žen podobné, nebo zda obsahují odlišné profi ly. 

Gendr je pravděpodobně silou, schopnou vysvětlit obdržená zjištění.

Postup výzkumu
Jakmile byl problém prostřednictvím otázek, na které se snažíme získat odpo-

vědi, stanoven a jakmile se ujasnila volba základní metodologie, bylo dalším krokem 
načrtnout obrysy (třebaže velmi stručně) základních aspektů výzkumu.

Zúčastnění
Jelikož jsme vyšli z osvědčených výsledků minulého výzkumu, které uka-

zují na jasný vztah mezi nižší společenskoekonomickou úrovní a zhoršujícím se 
zdravotním stavem, zdálo se důležité tento vliv regulovat prostřednictvím homoge-
nizace společenské třídy všech zůčastněných. Navíc, jestliže je ve Španělsku jako 
v rozvinuté zemi nejfrekventovanější společenskoekonomickou úrovní střední třída, 
soustředil se zájem výzkumu na účastníky této úrovně. Byly vybráni podle toho, 
zda náleželi do různých skupin, které jsme hledali tím způsobem, že vzorek byl 
vytvořen z žen v domácnosti (N=305), žen zaměstnanými mimo domov (N=300), 
nezaměstnaných žen (N=297), pracujících mužů (N=301) a nezaměstnaných mužů 
(N=298). Jelikož skupina žen v domácnosti nemá v současnosti paralelní skupi-
nu mezi muži (v důsledku jejich nedostatku a tím jejich nereprezentativnosti), byl 
počet žen (N=901) pochopitelně vyšší než počet mužů (N= 600). Věk se pohybo-
val v rozsahu mezi 27 a 65 lety. Skupina ošetřovatelů/-ek je skupina rekrutovaná. 
Výsledky zde uváděné jsou založeny na 28 neformálních ošetřovatelích/-kách ze 
stejné věkové skupiny. Omezený počet mužů (2), tvořící část této skupiny, nebyl pro 
tuto chvíli do analýzi zahrnut.

Nástroje
Velmi obsáhlý společenskodemografi cký dotazník (a jeden) ověřený v přede-

šlém výzkumu (Sánchez-López et al., 2003; Sánchez-López, Cardenal, Aparicio, Patró, 
2005; Sánchez-López, Aparicio and Dresch, 2006 and Aparicio, et al., submitted for 
evaluation), kde se ukázal jako efektivní, byl použit na všechny subjekty. K určení hod-
not proměnných pro zdraví byly využity stejné nástroje již ověřené v jiné vědecké prá-
ci výzkumné skupiny, jejichž doporučení se shodují s předešlými (tj. již použitými). 
K určení hodnot úzkosti bylo užito standardního nástroje (Inventory of Situations and 
Responses of Anxiety, ISRA, Miguel Tobal and Cano Vindel, (2002). K určení hodnot 
sebeúcty byl použit jeden z nejklasičtějších nástrojů Rosenberg´s Scale of Self-esteem 
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(Rosenbergova stupnice sebeúcty), který již u španělské populace prokázal své dobré 
psychometrické charakteristiky.

Údaje analýz
Byly zvoleny údaje analýz, které odpovídají  předloženým otázkám a které jsou 

snadno použitelné. Kdykoliv to bylo možné, byly vypočteny střední diference a korela-
ce. Aby tyto hodnoty (diferencí a korelací) mohly být brány v úvahu, bylo nezbytné, aby 
byly statisticky významné a aby byl rozsah účinku alespoň průměrný, čímž byl zajištěn 
pevný základ pro závěry, kterých mělo být dosaženo.

Výsledky
Abychom se vyhnuli nadměrně dlouhé a výpočtové prezentaci této práce, jsou 

použity pouze ty statisticky významné výsledky, které dosáhly průměrného (vyznačené 
žlutým pozadím) nebo vysokého (označené modrým pozadím) rozsahu účinku.

Výsledky jsou prezentovány podle pokládaných otázek:

1. Kdo má nejhorší zdravotní stav? 
 
a) Existují rozdíly mezi zdravím mužů a žen? 

Tabulka 1: Srovnání průměrů, standardních odchylek, t a rozsahu účinku mezi 
muži a ženami (jsou zahrnuty pouze rozdíly s průměrným nebo vysokým účinkem).

Fyzické bolesti
M DT t D

Muži (N=600) 13.99 3.87 -10.80*** -0.49
Ženy (N=901) 16.34 4.77

*= p<0,05, ** = p<0,01, ***p<0,001.
Velikost Rozsahu účinku: Nízký = 0,20; Střední = 0,50; Vysoký = 0,80 

Samostatný index zdraví, ve kterém se objevují rozdíly mezi muži a ženami platí 
pro fyzické bolesti. Ženy v průměru uvádějí více fyzických bolestí než muži.

b) Existuje podstatný rozdíl mezi ženou v domácnosti a ošetřovatelem/-kou?

Tabulka 2: Srovnání průměrů, standardních odchylek, t a rozsahu účinku u žen v domác-
nosti a ošetřovatelů/-ek se všemi ostatními pracovními skupinami (jsou zahrnuty pouze 
rozdíly s průměrným nebo vysokým účinkem).

 



259

Vnímání svého zdraví Fyzické bolesti
M DT t d M DT t d

Žena v domácnosti -- -- -- --

Pracující žena 

Žena v domácnosti -- -- -- --

Nezaměstnaná 
žena

Žena v domácnosti -- -- 16,65 4,78 -6,21*** -0,56

Nezaměstnaný 
muž 13,93 3,95

Žena v domácnosti -- -- 16,65 4,78 7,43*** 0,54

Pracující muž 14,04 3,80

Žena v domácnosti -- -- 16,65 4,78 2,99*** 0,52

Ženy 
ošetřovatelky 18,92 3,83

Ženy 
ošetřovatelky 6,62 1,67 -3,11*** 0,6 18,92 3,83 3,58*** 0,70

Pracující žena 7,64 1,58 16,23 3,80

Ženy 
ošetřovatelky -- -- 18,92 3,83 3,73*** 0,72

Nezaměstnaná 
žena 16,11 4,76

Ženy 
ošetřovatelky 6,62 1,67 -2,93*** 0,57 18,92 3,83 6,67*** 1,2

Nezaměstnaný 
muž 7,58 1,69 13,93 3,95

Ženy 
ošetřovatelky 6,62 1,67 -3,21*** 0,63 18,92 3,83 6,49*** 1,2

Pracující muž 7,67 1,61 14,04 3,80

*= p<0,05, ** = p<0,01, ***p<0,001,
Rozsah účinku: Nízký = 0,20; Střední= 0,50; Vysoký = 0,80 

 
Rozdíly mezi různými skupinami se podle jejich zaměstnaneckého stavu zřetel-

ně projeví pouze u fyzických bolestí. U ošetřovatelů/-ek se i přes vyšší rozsahy účinku 
objeví výraznější přítomnost fyzických bolestí než u ostatních skupin, a to včetně žen
v domácnosti, a horší vnímáním vlastního zdraví, přestože v tomto případě počítáme pou-
ze s průměrnými rozsahy účinku, bez rozdílů ve srovnání s nezaměstnanými ženami.

Co se týká žen v domácnosti, zmiňují pouze více fyzických bolestí než muži
(z obou skupin, tj. zaměstnaní i nezaměstnaní) s průměrnou hodnotou, nenacházíme 
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však žádné rozdíly u zbylých žen. V případě vnímání vlastního zdraví nejsou žádné roz-
díly mezi ženami v domácnosti a ostatními mi skupinami, a to jak mužů, tak žen.

2.  Existují rozdíly mezi některými proměnnými sklonu ke zdraví (sebeúcta 
[self-esteem]) a náchylností k patogenům (úzkostí [anxiety])?

a) Existují nějaké rozdíly u SA mezi muži a ženami?
Žádné rozdíly u mužů a žen mezi sebeúctou a úzkostí neexistují.

b)  Existují podstatné rozdíly mezi skutečností být ženou v domácnosti a být ošetřova-
telem/-kou? 

Nejsou žádné rozdíly v sebeúctě mezi jakýmikoliv skupinami.

Úzkost:
Tabulka 3: Rozdíly u celkové úzkosti (průměry, standardní odchylky, t a také rozsah 
účinku. Jsou zahrnuty pouze rozdíly s průměrným nebo vysokým účinkem.)

M DT t d (tamaño del efecto)
Žena v domácnosti (N=305) -- --
Pracující žena (N=300)
Žena v domácnosti (N=305) -- --
Nezaměstnaná žena (N=297)
Žena v domácnosti (N=305) -- --
Nezaměstnaný muž (N=298)
Žena v domácnosti (N=305) 23,92 13,00 7,53*** 0,56
Pracující muž (N=301) 16,72 10,38 Střední
Žena ošetřovatelka -- --
Pracující žena (N=300)
Žena ošetřovatelka -- --
Nezaměstnaná žena (N=297)
Žena ošetřovatelka a -- --
Nezaměstnaný muž (N=298) 19,76 13,77
Žena ošetřovatelka a 25,52 13,25 -3,97*** -0,73 
Pracující muž (N=301) 16,72 10,38 Alto
Žena ošetřovatelka 25,52 13,25 --
Žena v domácnosti 23,92 13,00

*= p<0,05, ** = p<0,01, ***p<0,001.
Rozsah účinku: Nízký = 0,20; Střední = 0,50; Vysoký = 0,80

Ženy v domácnosti a ošetřovatelé se liší jen od mužů, ale pouze za předpokladu, 
že muži pracují. V prvním případě je rozsah účinku průměrný, ve druhém je vysoký.

3. Jsou vztahy mezi proměnnými (SA) a zdravím u mužů a žen odlišné?
a) Jsou vztahy mezi zdravím a SA rozdílné v závislosti u mužů a žen?
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Tabulka 4: Vzájemné vztahy mezi sebeúctou a úzkostí a ukazateli zdraví u mužů a žen 
(Jsou zahrnuty pouze vztahy s průměrným nebo vysokým účinkem). 

Sebeúcta Úplný
vzorek Muži ženy Úzkost Úplný

vzorek Muži Ženy

Zneužívání léků -- -- -- Zneužívání prášků -- -- 0,30**

Návštěvy u lékaře -- -- -- Návštěvy u lékaře -- -- --
Vnímání svého 
zdraví 0,292** 0,297** -- Vnímání svého 

zdraví -0,59** -0,56** -0,57**

Fyzické bolesti -- -- -- Fyzické bolesti 0,54** 0,51** 0,52**

Chronická nemoc -- -- -- Chronická nemoc -- 0,32** --

***p<0,001 **p<0,01 *p<0,05
Tabulka ekvivalence navržená dle Cohen: r = 0,10 ekvivalent k rozsahu účinku : d = 
0,20 = NÍZKÝ; r = 0,30 ekvivalent k rozsahu účinku: d = 0,50; = STŘEDNÍ; r = 0,50 
ekvivalent k rozsahu účinku: d = 0,80 = VYSOKÝ

Vztahy se v zásadě neliší. Úzkost je ve vztahu ke zdraví důležitější než sebeúcta
a to u obou pohlaví. Sebeúcta se zdá být spojena s muži, ale ne s ženami. S ohledem na 
úzkost, je vztah důležitý vzhledem k fyzickým bolestem a vnímání vlastního zdraví (vysoký 
rozsah účinku) u mužů i žen. Rozdíl mezi posledně zmiňovanými je manifestován ve vzta-
zích mezi úzkostí a chronickou nemocí, které se objevují jen u mužů (střední) a mezi úzkostí 
a zneužíváním prášků, které se objevují pouze u žen (střední).
b)  Existuje nějaký podstatný rozdíl mezi skutečností být ženou v domácnosti a být ošet-

řovatelem/-kou? 

Tabulka 5: Vzájemné vztahy mezi sebeúctou a úzkostí a zdravím podle stavu zaměstná-
ní. (Jsou zahrnuty pouze vztahy s průměrným nebo vysokým účinkem)

Sebeúcta Ženy Nezaměstnané 
ženy Pracující ženy Nezaměstnaní 

muži
Pracující muži

Zneužívání léků -- -- -- -- --

Návštěvy u lékaře -- -- -- -- --
Vnímání svého 
zdraví 0,313** -- -- -- 0,325**

Fyzické bolesti -- -- -- -- --

Chronická nemoc -- -- -- -- --

Úzkost Ženy Nezaměstnané 
ženy Pracující ženy Nezaměstnaní 

muži
Pracující muži

Zneužívání léků 0,30** 0,34** -- 0,30** --

Návštěvy u lékaře -- -- -- -- --
Vnímání svého 
zdraví -0,64** -0,51** -0,57** -0,61** -0,48**

Fyzické bolesti 0,53** 0,56** -- 0,53** 0,50**

Chronická nemoc -- -- -- 0,43** --

 ***p<0,001 **p<0,01 *p<0,05
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Tabulka ekvivalence navržená dle Cohen: r = 0,10 ekvivalent k rozsahu účinku: d = 
0,20 = NÍZKÝ; r = 0,30 ekvivalent k rozsahu účinku: d = 0,50; = STŘEDNÍ; r = 0,50 
ekvivalent k rozsahu účinku: d = 0,80 = VYSOKÝ

Vzhledem k danému počtu vzorků ošetřovatelek je prakticky nemožné, aby 
byly vzájemné vztahy významné, tyto tedy údaje nejsou v hodnocení obsaženy. Přesto 
korelace mezi úzkostí a fyzickými bolestmi se zdá být významná (p<0,05) s hodnotou 
0,463 (blízká velikosti hodnoty vysokého účinku). To je vzhledem k daným okol-
nostem malého počtu až dosud hodnocených ošetřovatelek velmi významná položka 
údajů.

Na základě uvedených dat lze vyslovit názor, že existuje velmi malý vztah mezi 
sebeúctou a fyzickým zdravím. Co se týče ostatních, je profi lu žen v domácnosti nej-
bližší profi l nezaměstnaných mužů. S ohledem na vztahy mezi zdravím a úzkostí, obje-
vuje se nový index zdraví – zneužívání léků, jež se vztahuje (průměrně) pouze k úzkosti 
u žen v domácnosti a k nezaměstnaným mužům a ženám. Jak se ukázalo v případě 
sebeúcty, profi lu žen v domácnosti je nejbližší profi l nezaměstnaných mužů a v tomto 
případě rovněž profi l nezaměstnaných žen.

Závěr a projednání
Abychom si mohli udělat celkový obrázek, shrnuli jsme dále otázky z výzkumu, 

které byly zodpovězeny zjištěnými výsledky.

1. Rozdíly ve zdravotním stavu

1.1  Existují nějaké rozdíly ve zdraví mezi muži a ženami? Pouze fyzické 
bolesti.

1.2  Je nějaký znatelný rozdíl mezi ženou v domácnosti a ošetřovatelem/-kou? 
Ženy v domácnosti: Pouze od mužů. Ošetřovatelé: Ano, od všech ostatních 
skupin

2.  Existují nějaké proměnné sklonu ke zdraví (sebeúcta) a proměnné náchylnosti 
k patogenům (úzkost), vztahující se ke zdraví (SA)?: 

2.1. Existují rozdíly v SA mezi muži a ženami? Ne.
2.2.  Je nějaký znatelný rozdíl mezi skutečností být ženou v domácnosti a být 

ošetřovatelkou? V sebeúctě ne. Co se týče úzkosti, obě skupiny se liší pou-
ze od mužů a pouze pokud je muž zaměstnán.

3. Vztahy mezi těmi proměnnými (SA) a zdravím 

3.1.  Jsou vztahy mezi zdravotním stavem a SA rozdílné, v závislosti na tom, 
jde-li o ženy nebo muže? V zásadě ne. Sebeúcta se vztahuje ke zdraví více 
u mužů. Chronická nemoc (s úzkostí) u mužů, a zneužívání prášků (s úzkos-
tí) u žen se objevuje poprvé. 
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3.2.  Existuje nějaký znatelný rozdíl mezi ženou v domácnosti a ošetřovatelem/
-kou? Spolehlivá data ještě pro ošetřovatelky nejsou k dispozici (nicméně 
údaje ukazují k podobnému profi lu, jako u žen v domácnosti). Profi l vztahů 
mezi zdravím a sebeúctou, který je nejblížší ženám v domácnosti, je profi l 
nezaměstnaných mužů. Profi l vztahů mezi zdravím a ůzkostí, nejvíce podob-
ný profi lu žen v domácnosti, je profi l nezaměstnaných žen a nezaměstna-
ných mužů.

A. Všeobecně vzato, pokud srovnáme muže a ženy, najdeme několik rozdílů
v aspektech zdravotního stavu, které byly v této práci ohodnoceny, včetně proměnných, 
kterými jsou sebeúcta a úzkost a jejich vztah ke zdraví. Jen ženy uvádějí, že trpí větší 
fyzickou bolestí, než muži. Ženy nemají horší sebeúctu než muži (což souhlasí s údaji
z meta-analýz, které byly dosud na toto téma uskutečněny, jak jsme se už výše zmínili), 
a pokud někdo spojil sebeúctu a úzkost, jsou to muži, nikoliv ženy. V důsledku toho se 
zdá být nepatřičné pokračovat v prohlášeních, že jedním ze základních problémů u žen 
všeobecně, a ve vztahu k jejich zdraví je jejich menší sebeúcta.

B. Ženy v domácnosti tvrdí, že mají horší zdravotní stav než muži, ale ne horší 
než ostatní ženy. Neliší se od ostatních skupin mužů nebo žen v sebeúctě, ale mají vyšší 
skóre než muži u úzkosti za předpokladu, že muži nejsou nezaměstnaní. V případě žen 
jsou vztahy mezi sebeúctou a úzkostí se zdravím více podobné vztahům týchž proměn-
ných u nezaměstnaných mužů, a tak snad zvýrazňují vliv s gendrem spojených stereoty-
pů: muži, kteří jsou nezaměstnaní (je-li zaměstnání hodnotou společensky spojovanou
s mužskou rolí), mají blíže k “slabosti” (horší zdraví, větší úzkost).

Ošetřovatelky trpí nejhorším zdravím ze všech skupin. Nemají však menší sebe-
úctu a v případě úzkosti se liší pouze od mužů a pouze tehdy, nejsou-li muži nezaměst-
naní. Tendence údajů v profi lech, které se projevují ve vztazích mezi úzkostí, sebeúctou 
a zdravím by také naznačovala, že jejich profi l by byl podobný profi lu žen v domácnosti. 
Negativní vliv na zdraví díky úkolům péče (v podmínkách, ve kterých ji tyto ženy vyko-
návají) je v těchto údajích také potvrzen, nemají však menší sebeúctu, jak se občas bez 
dostatku údajů založených na zkušenosti uvádí, a jejich skóre u úzkosti ukazuje také 
na jejich podobnost s nezaměstnanými muži, snad ze stejných důvodů zmíněných už 
dříve.

I když by to mohlo být zjištění, které se blíží cílům stanoveným v této práci, 
je také cenné zdůraznit, že existují jasné rozdíly v rozlišení efektivity různých indexů 
zdraví, které byly použity, a to by mohlo dobře posloužit budoucím výzkumům. Ve 
skutečnosti byly nejefektivnějšími indexy fyzické bolesti a vlastního vnímání zdraví. 
Návštěvy u lékaře se nezdají být dobrým diskriminátorem, jeho budoucí použití by mělo 
být ještě projednáno.

V závěru by měla být zdůrazněna, jelikož budoucnost ukazuje na možné vyhlíd-
ky na pokračování ve studiu tématu hlouběji, potřeba zvýšit počet ošetřovatelek, spolu 
se začleněním ošetřovatelů ve studii, i když jsme si vědomi praktických obtíží s tím spo-
jených. Snad však závěry zjištěné v porovnání jedněch s druhými nabídnou dostatečnou 
odměnu za jakoukoli projevenou snahu skrze vše, co je spojeno se získáním osob pro-
vádějících úkoly, které se střetávají s tradiční rolí připsanou každému pohlaví. Podobně 
je nutné začlenit míry mentálního zdraví k doplnění obrázku zdraví osob.



264

Je snad možné předpokládat, že předložené údaje vykazují podporu hypotézy 
základní rovnosti mezi ženami a muži v mnoha ohledech a potvrzují, že vytvořené ro-
zdíly se obvykle mnohem více vztahují např. k tomu, jakou práci lidé vykonávají. To 
pak může nevhodně působit na hodnoty, společensky přiřazené jednotlivým pohlavím. 

DOMESTIC WORK, HOUSEWORK AND HEALTH
Abstract: The article presents the fi ndings obtained via empirical research made 

by the Research Group EPSY, about the application of the gender approach to the study 
of health in two working groups, housewives (as an example of domestic work) and car-
egivers (as an example of working in people’s homes), in comparison with other work-
ing groups, both women and men. Some data could indicate that housewives’ health and 
welfare are worse than that of women working outside the home. Our fi ndings: House-
wives claim to have worse health than men, but not worse than the rest of the women. 
Caregiver women are the ones with the worst health in all of the groups. Women indicate 
that they have more physical pain than males. But they do not have lower self-esteem. 

Keywords: Housewives´ health, caregives´ health, gender approach to health 
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DRUHY OSOBNOSTÍ SPOJOVANÉ SE ZDRAVÍM

Virginia DRESCH, Violeta CARDENAL-HERNÁEZ, 
Marta APARICIO-GARCÍA

Abstrakt: Záměr: Cílem této práce je analyzovat vztahy mezi osobností a zdra-
vím společně s cílem identifi kování druhu osobností, které buď poskytují ochranu, nebo 
způsobují větší náchylnost v oblasti zdraví jednotlivců.

Metody: vzorek výzkumu zahrnuje 300 zúčastněných (150 žen a 150 mužů) 
pocházejících z městské oblasti Porto Alegre-RS, Brazílie. Ukazatele, které byly v tomto 
šetření použity: osobnost, tělesné zdraví (zdravotní problémy a vlastní chápání zdraví), 
psychické zdraví (úzkost, sebeúcta, osobní uspokojování).

Výsledky: obě korelativní analýzy, stejně tak i analýzy odlišných záměrů, odhalily 
statisticky významné asociace mezi stupni osobnosti, spojené s pozitivním vlivem na zdra-
ví jednotlivce: Požitkářský, Aktivně se přizpůsobující, Vnějškově zaměřený, Hledající výzvy, 
Společenský/otevřený, Sebejistý/prosazující se a Dominantní/mající přehled o zdravotním sta-
vu, zatímco vlastnosti: Vyhýbání se bolesti, Pasivně úslužný, Vnitřně soustředěný, Řídící se 
pocity, Nespolečenský/ustupující, Stísněný/váhající, Netradiční/nekonformistický, Podřizující 
se/poddajný a Nespokojený/stěžující si jsou spojovány s narušeným zdravím.

Závěr: špatně se přizpůsobující osobnost, defi novaná sklony k pasivnímu proží-
vání negativních pocitů, s nestabilním zázemím a citovou nestabilitou, sklony k potla-
čování těchto emocí při společenských interakcích (které jsou vyznačovány izolací, 
podřizováním a nejistotou), podporují předpoklady pro narušené zdraví a, v některých 
případech, i výskyt a rozvoj nemocí. Na druhé straně jsou takové osobnostní styly, které 
jsou spojovány s dobrým zdravím a vyznačovány skutečností, ve kterých jsou životní 
situace zdolávány s optimismem a odhodláním, aktivně se řeší, na ostatní se člověk 
obrací pouze z důvodu informovanosti, udržují se zdravé mezilidské vztahy, a to vše je 
založeno na sebejistotě.

Klíčová slova: osobnost, zdraví, Millon.

Úvod
V případě zájmu výzkumných pracovníků o vytyčení vlivů osobností na lidské 

zdraví nejedná se o současné či nedávno vzniklé téma. Jedná se o záležitost trvající již 
2000 let, s počátky zakořeněnými ve starém Řecku ve studiích Galeno. Nicméně výzkum-
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né postupy – podporované bio-psychologicko-sociálním modelem, Psychologie zdraví, 
Lékařství v oblasti chování – již poskytly jistou evidenci pocházející z nedávných let.

Na první pohled není asociace specifi ckých chorob (kardiovaskulární, rakovina, 
astma a další) se specifi ckými vlastnosti osobnost natolik zřejmá (Friedman a Booth-
Kewley, 1987). Navíc, ačkoli analýza nastiňuje teorii, že osobnost může hrát roli během 
vývoje a průběhu nemoci (zejména ve vztahu k chronickým onemocněním), je tato evi-
dence relativně slabá. Bruchon-Schweitzer a Quintard (2001) se domnívají, že je tomu 
tak díky skutečnosti, kdy jsou analyzované kategorie osobností příliš globální a hetero-
genní (chování typu A, osobnost typu C, charakterové prvky a další). Zdá se, že mno-
hem více specifi cké citově-poznávací vlastnosti (odpor, zlost, optimismus a další) jsou 
jasným rizikovým či ochranným faktorem zdraví, jak se pokusíme prezentovat níže.

Dalším vysvětlením rozporuplnosti mezi vlastnostmi a onemocněními může být 
obsaženo ve skutečnosti, že konfi gurace osobnostní proměnlivosti zde nejsou brány v úva-
hu (Vollrath a Torgensen, 2002). Například, určitý jednotlivec není pouze introvertem, 
emociálně stálý, či nezodpovědný – všechny tyto vlastnosti jej charakterizují simultánně.

V každém případě, všechny informace nasvědčují tomu, že nepřizpůsobivá 
osobnost je náchylná zejména k vývoji různých onemocnění, buď kardiovaskulárních 
či jiných (Friedman a Both-Kewley, 1987). To vysvětluje skutečnost, že neuróza (a její 
další denominace, jako negativní vlivy, negativní citová označení a další) je v těchto stu-
diích velmi proměnlivá. Vysoké skóre neurózy představují výrazná vzájemná propojení 
mezi velkým množstvím nemocí ve většině předchozích studií (Christensen et al., 2004, 
Smith a Zautra, 2002). Dokonce i v případech, v nichž by se dalo hovořit o špatně se 
přizpůsobujících osobních proměnách, nacházíme mnoho studií, které spojují horší zdra-
ví s chováním typu A (Booth-Kewley a Friedman, 1987) a jeho aspekty (např. odpor: 
Neuman, Waldstein, Sollers, Thayer a Sorkin, 2004; a zlost: Bleil, McCaffery, Muldon, 
Sutton-Tyrrel a Manuck, 2004), s osobností typu C (Termoshok, 1987) a s osobností typu 
D (Denollet, Vaes a Brutsaert, 2000; Pedersen, Middel, 2001; Pedersen, Van Domburg, 
Theuns, Jordaens a Erdman, 2004). Na druhé straně adaptivita osobnosti prochází větší-
mi proměnami – optimismus je hlavním znakem (Mathews, Raikkonen, Sutton-Tyrrell 
a Kuller, 2004) – pozitivní citová označení (Cohen, Doyle, Turner, Alper a Skoner, 2003) 
či těžkosti (Dolbier et al., 2001) jsou přičítány lepšímu zdraví.

Nicméně ačkoli se může osobnost jevit jako přímo spojovaná s proměnlivostí či 
jako zprostředkovatel (Pedersen, Middle a Larsen, 2002) nemocí či chování považované 
za zdravotně riskantní, teoretická stavba jeho interpretací (Friedman a Booth-Kexley, 
1987) zde stále chybí. Nejvíce užívané faktoriální modely poskytují charakterizaci 
objektů, ale žádné efektivní principy, které by mohli napomoci při interpretaci, což zna-
mená, že získané informace nejsou příliš výstižné.

V tomto kontextu se tato studie pokouší analyzovat vztahy mezi osobností 
a zdravím z různý perspektiv. Věříme, že tento přístup může přinést vysvětlení pro-
pojení mezi těmito dvěma faktory, ačkoli nezkoumáme izolované proměny osobnos-
ti, ale spíše osobnostní styly dané modelem Theodora Millona (Millon, 2003). Tento 
model dovoluje tvorbu přesnějších analýz rysů osobnosti, než je tomu v případě, kdy by 
byla použita velká seskupení proměnlivosti společně s pokusy o teoretické zařazení pro 
jejich interpretaci.
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Metody

Respondenti
Skupina obsahovala 300 subjektů (150 mužů a 150 žen) ve věku od 27 do 65 let 

(M = 39,98, SD = 9,32) s různou úrovní vzdělání. Všichni respondenti pocházeli z měst-
ské oblasti Porto Alegre (Federální stát Rio Grande do Sul, Brazílie) a ze středních 
vrstev – důvodem byla možnost kontroly nad vlivem mezi sociálně ekonomickými vrst-
vami, který by zde mohl fi gurovat.

Nástroje
Osobnost byla měřena podle Millon Index druhu osobnosti – MIPS (Millon, 

1994, 2004), který byl přeložen a upraven pro brazilské účely v rámci předchozí studie 
(Dresch, Sánchez-López a Aparicio-García, 2005).

Pro měření duševního zdraví byly použity následující nástroje: a) úzkost: bra-
zilská verze (Dresch, 2007) Inventory of Situations and Responses – ISRA (evidence 
situací a odpovědí) (Miguel-Tobal a Cano-Vindel, 2002), b) sebeúcta: brazilská verze 
(Dresch, 2007) Rosenberg´s Self-Esteem Scale – RES (Rosenbergova stupenice sebe-
úcty) (Roseberg, 1965) a c) osobní uspokojení: deseti bodový žebříček typu Likert, ve 
kterém respondenti označili stupeň jejich osobní spokojenosti.

K posouzení tělesného zdraví byly použity následující nástroje: a) fyzické důvody: 
čtyřstupňový žebříček typu Likert se šestnácti fyzickými důvody typickými pro běžnou 
populaci (např. bolesti hlavy, bolesti zad, zvedání žaludku, atd.) a b) zdraví dle vlastního 
vnímání: deseti bodový stupnice typu Likert, na které jednotlivci sami ohodnotili svůj stav.

Soustava zvaná „Global Health Index“ (Všeobecný Zdravotní Index) byla vykal-
kulována přidáním výsledků tělesného zdraví a mentálního zdraví. Výsledky zahrnující 
tělesné zdraví jsou výsledky sečtených soustav „fyzické důvody“ a „zdraví dle vlastní-
ho vnímání“. Výsledky duševního zdraví jsou pak získány součtem soustav „úzkost“, 
„sebeúcta“ a „osobní spokojenost“. Směry položek, které měří úzkost (ISRA), a fyzické 
příčiny se změnily. Vyšší výsledek týkající se Všeobecného Indexu Zdraví znázorňují 
lepší zdravotní stav.

Postupy
Nástroje byly zpracovány během jednohodinového sezení, ve které byly skupi-

ny s počtem do 20 účastníků povolány k účasti na základě předem poskytnutého sou-
hlasu. Studie byla autorizována Komisí Výzkumné etiky sídlící na univerzitě Cento 
Universitário Feevale v Brazílii. Technika datové analýzy je popsána ve výsledcích.

Výsledky
Abychom mohli analyzovat osobnost, která je v přímém spojení se zdravím, 

bylo třeba nejprve vykalkulovat osobní korelační koefi cient mezi Všeobecným Indexem 
Zdraví a MIPS stupnicí. Zvážili jsme pouze poměr p < 0,0001, tak aby byl stanoven 
objem účinnosti, dle následujícího souladu defi novaného Cohenem (1977) pro vědecké 
chování: r = 0,10 ↔ d = 0,20 (malý poměr účinnosti), r = 0,30 ↔ d = 0,50 (přiměře-
ný poměr účinnosti), r = 0,50 ↔ d = 0,80 (vysoký poměr účinnosti). V tabulce 1 jsou 
popsány vztahy mezi Všeobecným Zdravím a MIPS stupnicí.
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MIPS stupnice 
Všeobecný Index Zdraví

r p Velikost vlivu
1A – Požitkářský 0,54 0,000 vysoký
1B – Vyhýbající se bolesti -0,58 0,000 vysoký
2A – Aktivně se přizpůsobující 0,33 0,000 přiměřený
2B – Pasivně úslužný -0,46 0,000 přiměřený
3A – Sebedopřávající si 0,19 0,003 -
3B – Pečující o druhé -0,17 0,007 -
4A – Vnějškově zaměřený 0,32 0,000 přiměřený
4B – Vnitřně zaměřený -0,34 0,000 přiměřený
5A – Reálný/rozumný -0,02 0,697 -
5B – Představivý/intuiční -0,16 0,012 -
6A – Řídící se myšlenkami 0,13 0,046 -
6B – Řídící se pocity -0,28 0,000 nízký
7A – Hledající výzvy 0,22 0,001 nízký
7B – Hledající inovace -0,02 0,806 -
8A – Nespolečenský/samotářský -0,37 0,000 přiměřený
8B – Společenský/otevřený 0,36 0,000 přiměřený
9A – Stísněný/váhavý -0,49 0,000 přiměřený
9B – Sebejistý/prosazující se 0,39 0,000 přiměřený
10A – Netradiční/nekonformistický -0,27 0,000 nízký
10B – Svědomitý/konformistický 0,10 0,119 -
11A – Podřizující se/poddajný -0,47 0,000 přiměřený
11B – Dominantní/mající přehled 0,21 0,001 nízký
12A – Nespokojený/stěžující si -0,38 0,000 přiměřený
12B – Spolupracující/souhlasný -0,13 0,037 -

Tabulka 1 – Vzájemné vztahy mezi stupnicí MIPS a Všeobecným Indexem Zdraví

K potvrzení těchto výsledků jsme porovnali osobní profi ly skupin extrémis-
tů dle jejich zdravotního stavu (vysoký či nízký). Skupiny s přiřazeným vysokým 
a nízkým zdravotním stavem byly založeny na základě vyhodnocení kategorií 
Úzkost, Sebeúcta, Osobní spokojenost, Fyzická nespokojenost a Vlastní vnímání 
zdraví. Postupy vyžadovaly záznam výsledků, stanovení třech hlavních bodů pro 
každou proměnlivost dle percentilu: 1–33 (Skupina 1), 34–66 (Skupina 2) a 65–99 
(Skupina 3). Dalším krokem bylo přičtení výsledků pěti zaznamenaných proměnli-
vostí. Na základě toho byly vytvořeny skupiny dle dosažených hodnot s vysokým 
(0–7), přiměřeným (8–11) a nízkým zdravotním statusem (12–15).

Po vytvoření těchto tří skupin jsme analyzovali osobní rozdíly mezi dvěma 
skupinami extrémistů, vysoký a nízký zdravotní status, prostřednictvím student-
ské t statisticky a statistiky d1 byl vypočítán rozsah účinnosti. Výsledky jsou uve-
deny v Tabulce 2.
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MIPS Stupnice 
Vysoká úroveň 

zdraví
Nízká úroveň 

zdraví t p d Velikost 
vlivuM SD M SD

1A – Požitkářský 30,42 4,29 20,54 8,49 790 0,000 1,42 vysoký
1B – Vyhýbající se bolesti 10,23 7,72 25,68 8,85 -10,17 0,000 -1,57 vysoký
2A – Aktivně se přizpůsobující 34,32 7,04 27,71 8,02 4,78 0,000 0,86 vysoký
2B – Pasivně úslužný 12,82 7,12 23,36 8,83 -7,16 0,000 -1,47 vysoký
3A – Sebedopřávající si 22,97 7,54 20,36 6,98 1,98 0,050 - -
3B – Pečující o druhé 33,36 7,41 35,04 6,63 -1,31 0,191 - -
4A – Vnějškově zaměřený 30,89 7,49 23,02 7,95 5,60 0,000 0,96 vysoký
4B – Vnitřně zaměřený 10,06 7,09 16,38 5,82 -5,31 0,000 -0,93 vysoký
5A – Reálný/rozumný 20,59 5,01 20,05 4,59 0,61 0,538 - -
5B – Představivý/intuiční 18,98 6,80 22,27 6,11 -2,80 0,006 - -
6A – Řídící se myšlenkami 21,27 8,33 20,45 9,26 0,51 0,608 - -
6B – Řídící se pocity 28,71 7,94 32,50 8,10 -2,59 0,011 - -
7A – Hledající výzvy 43,08 9,85 37,34 9,57 3,25 0,001 0,63 přiměřen
7B – Hledající inovace 24,67 7,80 25,38 6,85 -0,53 0,595 - -
8A – Nespolečenský/samotářský 15,14 8,59 25,73 8,39 -6,87 0,000 -1,14 vysoký
8B – Společenský/otevřený 40,97 10,02 31,57 10,91 4,91 0,000 0,92 vysoký
9A – Stísněný/váhavý 11,44 9,19 25,50 11,02 -7,56 0,000 -1,32 vysoký
9B – Sebejistý/prosazující se 40,14 8,33 30,34 10,58 5,61 0,000 1,03 vysoký
10A – Netradiční/nekonformistický 19,74 6,48 26,54 6,73 -5,65 0,000 0,95 vysoký
10B – Svědomitý/konformistický 45,71 9,10 42,89 7,84 1,84 0,069 - -
11A – Podřizující se/poddajný 13,15 6,73 23,82 7,94 -7,92 0,000 vysoký
11B – Dominantní/mající přehled 25,23 8,02 22,50 7,17 1,98 0,050 - -
12A – Nespokojený/stěžující si 21,55 9,55 31,02 6,98 -6,31 0,000 -108 vysoký
12B – Spolupracující/souhlasný 34,09 8,87 35,21 7,96 -0,73 0,463 - -

Tabulka 2 – Rozdíly v osobnostech mezi skupinami extrémistů jako funkcí statusu zdraví

Data znázorňují, že skupiny s vysokým zdravotním statusem dosáhly vyso-
kých výsledků v žebříčcích Požitkářský (1A), Aktivně se přizpůsobující (2A), 
Vnějškově zaměřený (4A), Hledající výzvy (7A), Společenský/otevřený (8B), 
Sebejistý/prosazující se (9B) a Dominantní/mající přehled (11B). Co se týče sku-
piny s nízkou úrovní zdraví, bylo zjištěno významně vyšší skóre v případech jako 
Vyhýbání se bolesti (1B), Pasivně úslužný(2B), Vnitřně soustředěný 4B), Řídící se 
pocity (6B), Nespolečenský/ustupující (8A), Stísněný/váhající (9A), Netradiční/
nekonformistický (10A), Podřizující se/poddajný (11A) a Nespokojený/stěžující 
si (12A).

V grafu 1 jsou zobrazeny významné rozdíly osobnosti mezi dvěma skupinami 
extrémistů, s přiměřeným a vysokým rozsahem účinku.
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Graf 1 – Rozdíly v osobnosti mezi skupinami extrémistů

Ve schématu 1 jsou uvedeny MIPS stupně osobnosti, které jsou spojeny s vyso-
kou úrovní zdraví, zatímco schéma 2 znázorňuje nízkou úroveň zdraví.

1A 2A 4A 7A 8B 9B 11B
1A
2A 0,53
4A 0,56 0,57
7A 0,42 0,60 0,26
8B 0,54 0,77 0,78 0,43
9B 0,60 0,70 0,56 0,44 0,77
11B 0,27 0,55 0,21 0,14 0,43 0,61

Poznámka: všechny korelace jsou signifi kantní při p <0,01, 
kromě korelace mezi 11B a 7A, která je signifi kantní při p < 0,05. 

Graf 1 – Osobnostní škála spojovaná s vysokým stupněm zdraví a korelace mezi škálami
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1B 2B 4B 6B 8A 9A 10A 11A 12A
1B
2B 0,64
4B 0,63 0,58
6B 0,39 0,34 0,01
8A 0,58 0,54 0,79 -0,06
9A 0,80 0,65 0,75 0,23 0,63
10A 0,48 0,43 0,49 0,05 0,46 0,44
11A 0,74 0,66 0,53 0,36 0,50 0,72 0,47
12A 0,65 0,45 0,60 0,16 0,54 0,60 0,66 0,60

Poznámka: všechny korelace byly signifi kantní při p <0,01, kromě korelací mezi 
4B a 6B, mezi 6B a 8A, mezi 6B a 10A, které byly signifi kantní při p < 0,05. 

Graf 2 – Osobnostní škály spojené s vysokou úrovní zdraví a korelace mezi škálami

Diskuze
Výsledky této studie potvrzují názor Friedmana a Both-Kewleye (Friedman 

a Booth-Kewley, 1987), kde se tvrdí, že špatně se přizpůsobující se osobnost defi -
novaná tendencemi k pasivním prožitkům negativních pocitů, v zázemí emocionální 
nestability a se sklony k potlačení vyjádření těchto pocitů ve společenské interakci 
(charakterizované izolací, podřízením a nejistotou), utváří podmínky pro oslabené 
zdraví a možný výskyt a vývoj různých onemocnění. Tyto základní sklony se sho-
dují charakteristiku vzoru typu C, který je spojován s rakovinou (Termoshok, 1987), 
a typem osobnosti D, který byl nedávno identifi kován a přiřazen nejhorší prognóze 
spojené s diagnózou kardiovaskulárních onemocnění (Denollet, Pedersen, Middel, 
Pedersen, Van Domung).

Oproti tomu, osobnostní styl spojený s lepším zdravotním stavem je charakteri-
zován nastíněním života s optimismem a odhodláním – osobnost aktivně se podílející, 
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obracející se na ostatní pouze z důvodu zdroje informací, udržující si zdravé mezilidské 
vztahy (vše založeno na sebejistotě).

Jak můžeme vidět v grafech 1 a 2, žebříček prezentuje významné, positivní a vyso-
ké korelace, potvrzující prohlášení Vollratha a Togersena (2002) ve smyslu, že lidé nejsou 
jednou či druhou věcí, ale spíše schématem osobnostních rysů, které je vzájemně charakte-
rizují, což Millon (1994) nazývá stylem osobnosti. Na základě této interpretace doplněné 
o výsledky této studie by mohlo být řečeno, že existuje sestava rysů osobnosti spojená s lep-
ším či horším zdravotním stavem, což má mezi sebou vzájemnou spojitost.

Na závěr, s přihlédnutím na výsledky, kterých bylo dosaženo, považujeme MIPS 
jako vhodný nástroj pro analýzu ve vztazích osobnosti a zdraví. Ve třech neopomenutelných 
oblastech na toto téma nabízí více detailů, co se týče osobnosti. Styly motivace (způsob 
jakým se člověk slučuje s prostředím), styly myšlení (jak lidé získávají a zpracovávají infor-
mace přicházející z jejich prostředí) a styly chování (jakým způsobem člověk komunikuje 
s ostatními). Teoretické reference, na kterých byl tento model založen, nabízí sérii logických 
principů, které vysvětlují výsledky objektivních názorů, a jak a proč jsou takové formy adop-
továny a co je odlišuje od koncepcí založených na experimentech.

V neposlední řadě mohou být tyto výsledky velmi užitečné pro rozvoj veřej-
ných postupů týkajících se prevence a podpory zdraví (zdraví veřejnosti, zdraví v pracov-
ním kolektivu atd.), stejně tak i pro odborný rozvoj psychologů a sociologů. Vzhledem 
k tomu, že některé osobnostní styly popsané na začátku této práce mají podíl na úpadku lid-
ského zdraví, psychologové by se mohli do věci vložit s ve prospěch vyjádření emocí uvnitř 
terapeutických skupin. Například za účelem rozvinutí aktivních strategií, které jsou nezbytné 
pro jednání v případě nepřízně sociálního okolí. Důležité je zdůraznit, že personální intervence 
zaměřená na zlepšování statusu zdraví a založená na biopsychosociálních modelech by měla 
být implementována. Do tohoto procesu by měli být začleněni technici, psychologové, soci-
ologové a další pracovníci, kteří se nacházejí v rozhodujících úlohách ve vývoji zásahových 
strategií, které jsou zaměřeny na zdraví z pohledu sociální perspektivy.

Po popsání a prodiskutování získaných výsledků bychom rádi zdůraznili, že tato stu-
die nepokrývá celé dané téma a sama přestavuje některá omezení. První omezení se týká 
zkoumaných vzorků, beroucí v potaz, že dospělá populace, která se podílela na této studii, 
pochází ze specifi cké oblasti Brazílie. Dalším omezení zahrnuje druh provedeného měření, 
který byl použit pro vyhodnocení subjektů tělesného zdraví (vyjádření stavu dle vlastního 
vyznání, vlastní ohodnocení zdravotního stavu). V tomto smyslu vy bylo možné v budoucích 
studiích objektivně měřit tělesné zdraví nad rámec subjektivního měření. Tímto způsobem 
by bylo možno ověřit: 1. – zda subjektivní hodnocení odpovídá objektivnímu, 2. – zdali jsou 
či nejsou rysy osobnosti totožné ve vztahu k aplikované zdravotní úrovni. V tomto smyslu 
by také bylo vhodné naši studii zopakovat, a to včetně klinických vzorků (pacienti s diagnó-
zou kardiovaskulárních, gastrointestinálních, dýchacích a jiných onemocnění), porovnávaje 
tuto skupinu je s kontrolní skupinou z důvodu toho, aby bylo ověřeno jestli existují rozdíly 
mezi klinickou a kontrolní skupinou podle Millonova modelu.
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PERSONALITY STYLES ASSOCIATED TO HEALTH

Abstract: Proposal: the purpose of this paper is to analyze the relationships 
between personality and health, with the aim of identifying the personality styles that 
either protect or make individuals’ health more vulnerable.

Methods: the sample is made up of 300 participants (150 female and 150 male) 
of the metropolitan area of Porto Alegre-RS. The variables used were: personality, phy-
sical health (health complaints and self-perceived health), as well as psychological he-
alth (anxiety, self-esteem, and personal satisfaction).

Results: both correlational analysis and the analysis of differences of me-
ans revealed statistically signifi cant associations between the personality scales of 
Pleasure-Enhancing, Actively-Modifying, Externally Focused, Conservation-Seeking, 
Gregarious/Outgoing, Confi dent/Asserting, and Dominant/Controlling with high heal-
th status, whilst the scales of personality: Pain-Avoiding, Passively Accommodating, 
Internally Focused, Feeling-Guided, Asocial/Withdrawing, Anxious/Hesitating, 
Unconventional/Dissenting, Submissive/Yielding, and Dissatisfi ed/Complaining are 
associated with poor health.

Conclusions: a maladapted personality, defi ned by a tendency to experience 
negative emotions passively, with a background of emotional instability, as well as 
a tendency to inhibit these emotions in social interaction (which, in turn, is characteri-
zed by isolation, submission, and insecurity), constitutes a fertile fi eld for poor health 
and, maybe, for the appearance and development of disease. On the other hand, the 
personalities styles associated with good health are characterized by facing the facts of 
life with optimism and determination, coping with them actively, resorting to others as 
a means of information, and maintaining healthy interpersonal relationships, based on 
self-confi dence.

Keywords: personality, health, Millon.
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OSOBNOSTNÍ STYLY A ZDRAVOTNÍ STAV
DOMÁCÍCH PEČOVATELEK.

PŘEDBĚŽNÉ ÚDAJE

María Pilar SÁNCHEZ-LÓPEZ, Isabel CUELLAR-FLORES, 
Silvia SÁNCHEZ-HERRERO ARBIDE, Marta APARICIO-GARCÍA

Odborná skupina zabývající se výzkumem osobnostních stylů, pohlaví a zdra-
votního stavu. Universidad Complutense de Madrid. Španělsko.

Do modelů pečovatelských procesů je třeba zahrnovat i osobnost pečovatele, protože psy-
chologická interpretace významu poskytování péče v životě poskytovatele bude ovlivněna jeho 
osobností. (Hooker, 1995)

Abstrakt: Cílem studie španělských autorů bylo ověřit použitelnost Millonova 
modelu osobnosti při zkoumání osobnostních rysů skupiny domácích pečovatelů. Navrh-
li si dílčí cíle (vyhodnotit charakteristické znaky tělesného zdraví v  skupině domácích 
pečovatelů, popsat osobnostní styly zkoumaných osob, přezkoumat vztah mezi proměn-
nými charakteristikami osobnostního stylu a tělesným zdravím). Výzkumný vzorek tvořilo 
26 žen ve věku od 22 do 86 roků (průměrný věk = 57 roků), které se starají o závislé osoby 
v jejich domácnostech. Vzorek byl vyváženým způsobem sestaven z placených pečovatelek 
i z rodinných pečovatelek. 80,8 % účastnic přitom neabsolvovalo žádné specifi cké zaško-
lení v oblasti domácí péče. Studie se zabývá osobnostní orientací respondentek a převlá-
dajícími kognitivními styly. 

Klíčová slova: osobnost pečovatele, poskytovatel služby, rizika socální práce, 
deprese, stres, stresová situace, subjektivní spokojenost, zdravotní problémy, konfron-
tace, konfrontační vlastnosti, adaptivní způsob reakce

Úvod
Domácí práci v pečovatelském oboru přijímá mnoho žen, které za provádění 

těchto úkolů někdy pobírají mzdu, jindy nikoli. Povážlivý nárůst podílu závislých osob 
v populaci, ke kterému dochází v posledních desetiletích, a vznik nových rodinných 
modelů vedly k tomu, že úloha pečovatele se stala předmětem zájmu výzkumných pra-
covišť (např. Crespo, López a Zarit, 2005; Ory Yee, Tennstedt a Schulz, 2000). Celkově 
se přitom odhaduje (podle Odborné skupiny pro problematiku domácností při Evropské 
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unii), že ve Španělsku pracuje 6,1 % bezdětných žen a 2 % dospělých mužů v oblasti 
péče o jiné dospělé osoby (INE, 2000). Dále se odhaduje, že z celkového počtu případů 
starších osob potřebujících péči jiné osoby je asi 80 až 88 procentům tato péče posky-
tována rodinou (IMSERSO, 1995; Durán, 1999; CIS, 2004), přičemž 7 % rodinných 
pečovatelů si k tomu najímá domácího pomocníka či domácí pomocníky. 

Podíváme-li se blíže na důsledky, které tato práce přináší z hlediska zdraví pečo-
vatelů, zjistíme, že studie shodně poukazují na různé potenciální nepříznivé dopady této 
činnosti na samotné poskytovatele. Po dvou desetiletích výzkumu se skutečně dospělo 
k vysoké míře shody v tom, že práce pečovatelů přináší vznik stresujících situací, které 
s sebou přinášejí zvýšené riziko vzniku zdravotních, tělesných, psychických, psycho-
somatických poruch a narušení pracovních a příbuzenských vztahů u rodinných pečo-
vatelů (García-Calvente, 2004; Pinquart a Sorensen, 2003; Segura, 1998; Seira, 2002; 
Valles, 1998; Vitaliano, Zhang a Scalan, 2003) i u placených pečovatelů (Artazcoz
a kol., 1996; González Antolín a kol., 2000; Ignacio a kol., 1997; Mozota a kol., 1990; 
Pera a kol., 2002). Některé z těchto poruch, ke kterým dochází u rodinných pečovatelů, 
jsou zřejmé ze zkoumání provedeného Pinquartem a Sorensenem (2003): vyšší úroveň 
výskytu depresí (g=0,58), stresu (g=0,55) a horšího subjektivního pocitu spokojenosti 
(g=-40). Metaanalýza provedená Vitalianem a kol. (2003) odhaluje, že pečovatelům 
také hrozí vyšší riziko vzniku zdravotních problémům než osobám, které se touto čin-
ností nezabývají.

Za těchto okolností je nezbytné začít analyzovat faktory, které mohou zmírňo-
vat nepříznivý účinek pečovatelské práce na zdraví osob, které ji vykonávají, aby bylo 
možno problematiku uvedených rizik lépe objasnit a přijmout správný druh opatření. 
Za jeden z těchto faktorů, který má obzvláště velký význam, lze považovat osobnost 
pečovatele (Ginsberg, 2005; Hooker, 1998), a to zejména tehdy, je-li tento faktor chá-
pán v kontextu modelů zabývajících se stresem, které se ukázaly jako použitelné při 
organizování výzkumu v oblasti pečovatelství a určování jeho dalšího zaměření (Pea-
rlin, Mullan, Semple a Skaff, 1990; Vitaliano, Maiuro, Ochs a Russo, 1989; Vitalia-
no, Zhang a Scalan, 2003). Existuje však jen velmi malý počet studií, které zkouma-
ly osobnostní problematiku pečovatelů (Ginsberg, 2005; Hooker, 1998), k dispozici 
jsou pouze empirické důkazy týkající se vztahu mezi konfrontačními strategiemi
a osobnostními rysy. Ty jsou vyjádřeny faktoriálovými metodami a jsou založeny na 
modelech vypracovaných Cattellem a Eysenckem a na modelech, jakým je například 
model Big Five vypracovaný McCraem a Costou (Bolger, 1990; Bosworth, Bastian, 
Rimer a Siegler, 2003; Brissette a kol., 2002; Carver a kol., 1989; Maestre, Martí-
nez a Zaragoza, 2004; McCrae a Costa, 1986; Vollrath, Torgersen a Alnaes, 2001). 
Většina studií se soustřeďovala na roli určitých osobnostních rysů (neurotické cho-
vání, extrovertní chování, optimismus, pesimismus atd.) jako faktorů umožňujících 
předpovídání účinné nebo neúčinné konfrontace ve stresových situacích. Tito auto-
ři vycházejí z předpokladu, že volbu konfrontačních strategií při zvládání určitých 
situacích lze vysvětlovat relativně stálými preferencemi. Tyto mohou mít základ
v osobnostních rysech. Z konkrétního souboru strategií pak může vzniknout dostup-
ný konfrontační styl (Bouchard, Guillemette a Landry-Léger, 2004; McCrae a Costa, 
1986; Vollrath, Torgersen a Alnaes, 2001), kterému určitý jednotlivec navykl, a který 
tedy používá. 
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Toto stanovisko, tedy pojetí osobnosti jako nositele stylu konfrontace nebo kon-
frontačních vlastností (Moos, Holahan a Beutler, 2003; Bouchard a kol., 2004), zaují-
máme také v této studii a pro tento účel jsme zvolili Millonův osobnostní model, protože 
jej považujeme za nejvhodnější pro naše záměry. Navíc s ním má naše skupina rozsáhlé 
zkušenosti (např. Sánchez-López a Aparicio, 1999; Sánchez-López a Casullo, 2000). 
Podle Millona jsou osobnostní styly specifi cké adaptivní způsoby fungování, které se 
u konkrétního příslušníka určitého živočišného druhu projevují v jeho vztahu s typic-
kým okolním prostředím (Millon, 1994). Rozdíly mezi osobnostními styly pak vznikají 
v důsledku možných nedostatků, nerovnováh nebo střetů ovlivňujících schopnost určité 
osoby vypořádávat se se situacemi, jimž čelí. Jedná se o model, který navíc přináší při-
danou hodnotu spočívající v tom, že se pokouší sloučit teorii s vyhodnocováním a kon-
krétními zásahy, takže jej můžeme odůvodněně pokládat za účinný rámec, ze kterého 
můžeme vycházet při studiu osobnosti pečovatelů a při zjišťování vztahu mezi jejich 
prací a zdravotním stavem. 

Cílem této studie je pak ověřit použitelnost Millonova modelu při zkoumání 
osobnostních rysů skupiny domácích pečovatelů. Pro tento účel byly navrženy násle-
dující dílčí cíle:

- Vyhodnotit některé charakteristické znaky tělesného zdraví v této skupině domá-
cích pečovatelů tím, že tyto budou porovnány s charakteristickými znaky celko-
vé populace, aby bylo možno ověřit a potvrdit údaje z předchozích studií. 

- Popsat osobnostní styly těchto osob. 
- Přezkoumat vztah mezi proměnnými charakteristikami osobnostního stylu

a tělesným zdravím.

Metoda
Účastníci

Výchozí údaje o osobách účastnících se této studie byly převzaty z širšího zkou-
mání prováděného ve skupině pečovatelek. Skupina zkoumaná v rámci této studie je 
tvořena 26 ženami ve věku od 22 do 86 roků (průměrný věk = 57 roků), které se starají
o závislé osoby v jejich domácnostech. Vzorek byl vyváženým způsobem sestaven 
z placených pečovatelek i z rodinných pečovatelek. 80,8 % účastnic přitom neabsolvo-
valo žádné specifi cké zaškolení v oblasti domácí péče. 

Nástroje
Byly použity následující dotazníky:

- Dotazník obsahující otázky týkající se fyzických bolestí, chronických chorob, 
subjektivního vnímání vlastního zdravotního stavu a návštěv u lékaře v před-
chozím roce. Dotazníky, které byly výzkumnou skupinou uspokojivě použity při 
předchozích studiích (Sánchez-López, Aparicio a Dresch, 2006).

- MIPS - Millonův index osobnostních stylů (Millon, 1994; přizpůsoben autory 
Sánchez-Lópezovou, Díazem a Apariciovou v roce 2001). 
Millonův index osobnostních stylů (1994) byl v roce 2001 přizpůsoben pro špa-

nělskou populaci M. Pilar Sánchez-Lópezovou, Juanem Franciscem Díaz-Moralesem 
a Martou Evelií Aparicio-Garcíovou. Zaměřuje se na normální osobnost a má tři roz-
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sáhlé oblasti: způsoby motivace, způsoby myšlení a způsoby chování. Způsoby moti-
vace hodnotí schopnost orientace osoby při získávání povzbuzení z okolního prostředí. 
Zahrnují tři bipolární stavy: pozitivní povzbuzení oproti negativnímu povzbuzení (pří-
jemné vnímání – bolestivé vnímání), vnímání sebe samého oproti vnímání druhých jako 
zdroje povzbuzení a aktivní instrumentální způsoby oproti pasivním instrumentálním 
způsobům. Z tohoto teoretického modelu byly do dotazníku převzaty následující roz-
hodující polární stavy: zvyšování míry příjemného vnímání – vyhýbání se bolestnému 
vnímání; aktivní modifi kování postojů – pasivní přizpůsobování; uspokojování vlast-
ních potřeb – péče o druhé. Čtyři bipolární stavy defi nované v souvislosti se způsoby 
myšlení vycházejí ze způsobu, kterým osoby jednají se svým okolím, nebo ze způsobu, 
jakým zpracovávají informace. První z těchto případů souvisí se „zdroji informací“
a druhý s metodami používanými při rekonstrukci těchto dat, tedy s „transformačními 
procesy“. Každá z těchto funkcí pak byla rozdělena na dva polární stavy: zdroje infor-
mací byly rozděleny na vnější oproti vnitřním, na hmotné oproti nehmotným. Konečné 
polární stavy jsou pak defi novány takto: vně zaměřené – vnitřně zaměřené; realistické/
smyslově vnímané – imaginativní/intuitivní; rozumově řízené – citově řízené; usilující
o zachování stávajícího stavu – usilující o inovaci. Poslední skupinou jsou způsoby cho-
vání, které představují pět bipolárních stavů orientovaných na behaviorální rysy; Millon 
navrhl následující polární dvojice způsobů chování: asociální/odtažité – družné/vstříc-
né; úzkostlivé/váhavé – sebejisté/asertivní; nekonvenční/nesouhlasné – svědomité/při-
způsobivé; submisivní/povolné – dominantní/vůdčí; nespokojené/stěžující si – ochotné 
ke spolupráci/souhlasné.

Dotazník používající index MIPS přináší řadu výhod oproti jiným dotazní-
kům zaměřeným na zkoumání osobnostních rysů: má pouze 180 položek, je provázán 
s významnou klinickou teorií a výběr položek i sestavení stupnic byly provedeny za 
použití třístupňového ověřovacího postupu sestávajícího z následujících fází: teoreticko 
substantivní, interně strukturální a externě kriteriální. Dotazník vycházející z indexu 
MIPS byl přizpůsoben pro španělskou populaci podle směrnic Mezinárodní komise 
pro testy (ITC) a směrnic Zkušební komise ofi ciálního španělského kolegia psycholo-
gů. Test má uspokojivou spolehlivost (průměrná hodnota indexů spolehlivosti alfa činí 
0,73 a průměrná hodnota Guttmanova koefi cientu činí 0,78; obě tyto průměrné hodnoty 
byly stanoveny pro zkoumaný vzorek osob ženského pohlaví) (Sánchez-López, Díaz 
a Aparicio, 2001). Stejně jako v případě analýzy interní platnosti a rozboru parametrů 
jsou i stupnice MIPS různým způsobem superponovány a vykazují různé stupně vzá-
jemné korelace, které se řídí Millonovým teoretickým modelem. Obecně lze prohlásit, 
že výsledek je představován schématem konvergujících a divergujících vztahů mezi 
stupnicemi, které jsou v širokém rozsahu ve shodě s očekáváními založenými na povaze 
parametrů, které jsou právě měřeny (Díaz, Aparicio, Cárdenas, Dávila, Díaz Manjón, 
Rodríguez a Sánchez-López, 1998; Sánchez-López, Díaz a Aparicio, 2001). Externí 
platnost byla studována také za použití metod NEO-PI a 16-PF (Sánchez-López, Apari-
cio, Cardenal a Castaño, 1999).

Záměr a metodika
Jak již bylo uvedeno, tvoří tato studie součást širšího výzkumného úkolu zamě-

řeného na pečovatele. V rámci tohoto rozsáhlejšího výzkumu představuje řadu několika 
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předběžných analýz. Pro posouzení rozdílů mezi průměrnými hodnotami a stanovení 
Pearsonových korelací byla použita statistická sada SPSS v. 12. Údaje o celkové popu-
laci použité při porovnávání poznatků získaných při zkoumání vzorku pečovatelek byly 
převzaty z dřívějších studií: Sánchez-Lópezová, Aparicio a Dresch (2006), pokud jde 
o indexy zdravotního stavu, a Sánchez-Lópezová a Aparicio (1999), pokud jde o stup-
nice MIPS. 

Výsledky
Přesně podle našeho očekávání byly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi 

domácími pečovateli/pečovatelkami a „celkovou populací“, a to u následujících indexů 
zdravotního stavu: subjektivně vnímaný vlastní zdravotní stav, četnost výskytu fyzic-
kých bolestí a počet chronických chorob (Tabulka 1). U třech hodnot byla stanovena 
velikost účinku v rozsahu mezi střední a vysokou úrovní. 

Tabulka 1: Výsledné shrnutí rozdílů v oblasti tělesného zdraví

Proměnné Domácí pečovatelé Celková populace Studentovo 
t-rozdělení

Velikost 
účinku

Průměr DT Průměr DT
Návštěvy lékaře 5,54 5,26 5,08 7,40 0,45
Subjektivně vnímaný 
vlastní zdravotní stav 6,61 1,61 7.45 1.71 -2,75** -0,50 

(střední)
Fyzické bolesti 18,6 3,98 15.39 4.39 4,27** 0,75 (střední)
Chronické choroby 1,11 0,56 0,59 1.01 4,82** 0,63 (střední)

a: Údaje za celkovou populaci byly převzaty ze studie Sánchez-Lópezové, Aparicia
a Dresche (2006).

Pokud jde o osobnostní proměnné vyhodnocované pomocí indexu MIPS, získaly 
pečovatelky ženského pohlaví vyšší hodnocení na stupnicích pro péči o druhé, vnitřně 
zaměřené a realistické/smyslově vnímané, úzkostlivé/váhavé, rozumově řízené, usilují-
cí o zachování stávajícího stavu, asociální/odtažité, svědomité/přizpůsobivé, ochotné ke 
spolupráci/souhlasné a submisivní/povolné ve srovnání s celkovou populací (Tabulka 
2). Kromě toho byla jejich hodnocení významně nižší než u celkové populace, pokud 
jde o stupnice aktivní modifi kování postojů, imaginativní/intuitivní a usilující o inovaci. 
Uvedený rozsah proměnnosti jsme zanedbali pouze u stupnic pro aktivní modifi kování 
postojů a imaginativní/intuitivní, u kterých byla velikost účinku nízká a velmi nízká. 
U zbývajících stupnic jsme předpokládali, že uvedená velikost účinku je v přijatelném 
rozsahu.



280

Tabulka 2. Rozdílné průměrné hodnoty na stupnicích MIPS
Domácí pečovatelé t Velikost účinku 
Průměr DT T

Aktivní modifi kování postojů 28,4000 35,6000 -4,02*** -0,21 (nízká)
Péče o druhé 13,6800 22,9200 4,92*** -0,92 (vysoká)
Vnitřně zaměřené 17,4400 19,6000 2,42** 0,48 (střední)
Realistické/smyslově 
vnímané 42,5200 20,8000 6,64*** 1,61 (vysoká)

Imaginativní/intuitivní 21,9200 22,3200 -4,05*** -0,01 (velmi nízká)
Rozumově řízené 47,4400 20,3600 3,85*** 2,17 (vysoká)
Usilující o zachování 
stávajícího stavu 41,7600 6,70820 6,98*** 0,81 (vysoká) 

Usilující o inovaci 6,39661 6,96850 -4,03*** -2,63 (vysoká)
Asociální/odtažité 3,92556 5,86714 3,41*** -1,71 (vysoká)
Úzkostlivé/váhavé 7,13559 5,88161 2,13** -1,24 (vysoká)
Svědomité/přizpůsobivé 8,18535 7,35368 27,24*** -1,40 (vysoká)
Submisivní/povolné 10,58584 5,63531 2,3** -0,85 (vysoká)
Ochotné ke spolupráci/
souhlasné 8,38590 8,08950 5,72*** -2,93 (vysoká)

b: Údaje za celkovou populaci byly převzaty ze studie autorů Sánchez-Lópezové
a Aparicia (1999).

Poznámka: Stupnice s velikostí účinku d v rozsahu mezi střední a vysokou jsou 
označeny černým zvýrazněním.

Pokud jde o vztah mezi osobnostními rysy a zdravotním stavem, byly zjištěny 
významné korelace se střední až vysokou velikostí účinku mezi fyzickými bolestmi
a několika osobnostními proměnnými (Tabulka 3).

Tabulka 3. Korelace mezi fyzickými bolestmi a osobnostními proměnnými
Bolesti Velikost účinku

Uspokojující vlastní potřeby 0,50** A
Usilující o inovaci 0,43** M-A

Diskuse a závěry
Pečovatelky ve skupině hodnocené v této studii poskytují důkaz o zhoršeném 

zdravotním stavu, který je doložen většinou zkoumaných proměnných charakteristiky 
tělesného zdraví. Konkrétně to znamená, že mají více chronických chorob, častěji trpí 
fyzickými bolestmi a subjektivně se považují za osoby s chabějším zdravím. Tyto údaje 
jsou ve shodě s údaji získanými z dalších studií (Segura, 1998; Valles, 1998; Seira, 
2002; García-Calvente, 2004). 
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Pokud jde o osobnostní proměnné, mohly by získané poznatky naznačovat, že 
použité nástroje a použitý model umožňují provedení odpovídající studie způsobu, 
jakým tyto pečovatelky pracují, protože tyto nástroje i model jsou dostatečně citlivé 
k tomu, aby dokázaly předložit osobnostní profi l. Ze získaných údajů vychází najevo, 
že účastnice studie jsou lépe než většina populace orientovány na to, aby uspokojoval 
spíše potřeby druhých než potřeby vlastní (podle stupnice hodnotící péči o druhé); tento 
poznatek je ve shodě se závěry Gingsberga a kol. (2005). Navíc pak účastnice studie 
mají nižší hodnocení než celková populace, pokud jde o sklon k provádění změn okolní-
ho prostředí, aby dosáhly toho, co chtějí (podle hodnotící stupnice pro aktivní modifi ko-
vání postojů). Pokud jde o způsob, jakým vnímají a chápou svět, mají sklon k používání 
vlastního úsudku a vlastních pocitů jakožto zdrojů (podle hodnotící stupnice pro vnitřní 
zaměření), mají větší důvěru než zbytek populace v přímé, konkrétní zkušenosti namísto 
abstraktního a neznámého (podle stupnice pro realistické/smyslové vnímání) a informa-
ce zjevně raději zpracovávají prostřednictvím logických a analytických postupů (podle 
stupnice pro řízení se rozumem), přičemž nové informace transformují a upravují podle 
toho, co je známé. Dávají přednost plánování a pracují efektivně (podle stupnice hod-
notící usilování o zachování stávajícího stavu). Pokud jde o chování v oblasti mezilid-
ských vztahů, je z poznatků získaných při zkoumání uvedeného vzorku zřejmé, že tyto 
osoby si zachovávají citový odstup od jiných lidí (podle stupnice pro asociální/odtažité 
chování), jsou si méně jisté samy sebou ve společenských situacích (podle stupnice pro 
úzkostlivé/váhavé jednání), vůči druhým jsou submisivní a respektují autoritu (pod-
le stupnice pro submisivní/povolné chování), mají sklon k zastírání svých negativních 
pocitů před druhými a vytvářejí silné meziosobní vazby (podle stupnice pro hodnocení 
ochoty ke spolupráci/souhlasného jednání). 

Tento profi l způsobu chování zkoumaných osob je možno vysvětlit v kontextu 
pečovatelské práce, která vyžaduje, aby lidé prováděli řadu specifi ckých činností a měli 
určité typické vlastnosti. Jako příklad zde lze uvést skutečnost, že tyto pečovatelky se 
orientují na potřeby druhých jakožto na svůj hlavní zdroj motivace, přičemž jejich nepo-
krytě aktivní instrumentální způsob jednání vychází z požadavků situací, ve kterých se 
převážně ocitají (tedy kdy musí zajišťovat stálé a téměř se neměnící potřeby závislé oso-
by). Totéž lze prohlásit i o způsobu, jakým zpracovávají informace, protože prostředí, ve 
kterém se pečovatelská práce uskutečňuje, vyžaduje specifi cké přímé zkušenosti, rutinní 
plánování potřeb a efektivitu. A konečně, pokud jde o mezilidské vazby těchto pečova-
telek, může skutečnost, že po většinu dne pečují o závislou, tedy většinou nemocnou 
osobu, podněcovat určitý emocionální odstup a otrlost vůči utrpení, a to i přesto, že sou-
částí těchto mezilidských vazeb mohou být intenzivní, kooperativní vztahy. Stojí za to 
zamyslet se nad rázem osobnostních aspektů, které zde hodnotíme, protože nedokážeme 
odhalit, zda se uvedené rysy rozvinuly až následně, tedy jako důsledek situace, kterou 
je péče o závislé osoby, či zda se jedná o již dřívější charakterové vlastnosti těchto žen. 
Nejlepším postupem by v zásadě bylo chápání tohoto vztahu jako recipročního, jelikož 
osobnostní styl může svého nositele činit určitým způsobem náchylným k tomu, aby 
se pro činnost nebo úlohu, jakou je pečovatelská nebo obdobná práce, sám rozhodl. 
V náročných situacích, s jakými je tato práce spojena, však tento osobnostní styl také 
modifi kuje a/nebo zintenzivňuje způsob vypořádání se s realitou, a to na základě dru-
hu a stupně náročnosti požadavků. Nastane-li doba pro hodnocení, berou se v každém 
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z těchto dvou případů v úvahu takové proměnné, které tyto osoby charakterizují v kon-
textu pečovatelské práce, jelikož z praktického i teoretického hlediska umožňují jak 
poskytnutí vysvětlení poznatků týkajících se zdravotního stavu a typu konfrontace, tak 
i další zpracování těchto poznatků. 

Pokud jde o vztahy mezi osobnostním stylem a zdravotním stavem, nenabízejí 
provedené analýzy více než dvě významné korelace. Tato skutečnost je zčásti ve shodě 
s poznatky získanými Hookerem (1988) za použití metody NEO-PI. Pomocí této meto-
dy nebyly zjištěny žádné přímé vztahy, nýbrž pouze nepřímé vztahy (zprostředkované 
proměnnými, jakými jsou stres a duševní zdravá) mezi zdravím a dvěma ze zkouma-
ných osobnostních rysů. Naše poznatky přesto představují určité přímé, i když omezené 
vztahy, přičemž nepřímé vztahy jsme neanalyzovali. Zdá se tedy, že osobnostní charak-
teristiky, jakými jsou například pozitivní přijímání změn a kreativita (podle stupnice 
hodnotící usilování o inovaci) a orientace na vlastní potřeby (podle stupnice hodnotící 
uspokojování vlastních potřeb), souvisejí u tohoto zkoumaného vzorku žen se zvýšenou 
četností výskytu fyzických bolestí. Tuto skutečnost bude nutno potvrdit v budoucích 
studiích, protože tento požadavek nyní ještě nebudeme schopni zevšeobecnit. Nicméně 
je zajímavý, protože poskytuje příležitost k položení otázky, zda je situace, kterou před-
stavuje vykonávání pečovatelské práce, v rozporu s určitou orientaci nebo s určitým 
konkrétním osobnostním stylem. S autory Pearlinem a Skaffem (1995) se shodujeme 
v tom, že účinnost konfrontační strategie závisí na povaze zatěžujících faktorů, jakož 
i na úrovni stresu, kterému je pečovatelka vystavena. Také pravděpodobně nebudeme 
schopni globálně hovořit o „způsobech pozitivní a negativní konfrontace“, které budou 
spíše záviset na konkrétní situaci a na stupni fl exibility, nebo naopak nesmlouvavosti, 
se kterou jsou používány. 

Jak jsme již uvedli, budou tyto předběžné údaje rozšířeny v rámci šíře pojaté-
ho výzkumu, jehož jsou součástí, a slouží nám jako výchozí koncept pro pokračování 
v naší studii zaměřené na populaci pečovatelů/pečovatelek. Omezení této předběžné 
studie spočívají v tom, že počet subjektů je malý, což představuje obtíže při zevšeobec-
ňování poznatků, a v tom, že jsme v zásadě vyhodnocovali nejlepší výsledky, což ztěžu-
je možnost rozpoznání, zda mezi nimi existují znatelné rozdíly. Proto musíme ve studiu 
osobnostních proměnných pokračovat za použití více rozptýlených dat a rozšířit zkou-
maný vzorek. Bude také nutno zkontrolovat, zda existují rozdíly oproti jinému druhu 
pečovatelek a oproti mužským pečovatelům. V budoucnu bude nutno provést analýzu 
souvislostí mezi osobnostním stylem a psychologickým zdravím, například úzkostnými 
stavy a depresemi, jakož i analýzu případných nepřímých účinků osobnostního stylu na 
tělesné zdraví. Na závěr bude nutno potvrdit účelnost přihlížení k osobnostním stylům 
při praktické činnosti pečovatelek a mechanismus, jakým tyto osobnostní styly působí 
na zdravotní stav.

PERSONALITY STYLES AND HEALTH IN FEMALE HOME 
CAREGIVERS. PRELIMINARY DATA

Abstract: The aim of this study is to check the usefulness of exploring personal-
ity from the Millon model in a group of home caregivers. The evaluation of some char-
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acteristics of physical health in the group by comparing them with those of the general 
population is found out. Our fi ndings do present that personality characteristics such as 
acceptance of change and creativity (Innovation-Seeking) and orientation towards the 
needs themselves (Self-Indulging) are related with an increase in physical pains in this 
sample of women. This fact must be confi rmed in future studies.

Keywords: Personality inquiry, caregivers, home workers, personality styles
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Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví

ALERGICI A ASTMATICI
VE ŠKOLE 21. STOLETÍ

Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK,
Kamila SYNKOVÁ, Martina POKORNÁ

Abstrakt: Práce prezentuje výsledky získané výzkumnou sondáží do prostředí 
vybraných základních škol. Bylo zjišťováno, zda a do jaké míry jsou učitelé informováni 
o tom, že mají ve třídách alergické či astmatické dítě a o jaký typ alergie se u školáka 
jedná. Dále bylo zkoumáno, jaké jsou znalosti učitelů o těchto stavech poruchy imunity 
a zda by dokázali svému žákovi poskytnout první pomoc v případě, že by dostal záchvat. 
Navíc bylo zjištěno, že prostředí školy není ve většině případů uzpůsobeno tak, aby
u žáků zbytečně nevyvolávalo zdravotní potíže. Z výzkumu vyplývá, že je nezbytné zlepšit 
informovanost učitelů. Ukázalo se, že sami učitelé by si přáli o této problematice vědět 
více.

Klíčová slova: učitelé, prostředí základní školy, alergické dítě, astmatické dítě, 
zdravotní potíže.

Úvod do problému
V České republice postihují v současné době alergická onemocnění přibližně 

30 % dětí a 7 % dětí je postiženo astmatem. Astma bronchiale patří k nejčastějším chro-
nickým onemocněním dětského věku.

Děti s alergií a astmatem tráví ve škole podstatnou část svého času, a škola by 
tudíž měla věnovat pozornost prevenci a zmírnění jejich zdravotních obtíží. Také učitelé 
by měli být důkladně informováni a proškoleni, aby v případě akutního zhoršení nemoci 
byli schopni těmto žákům pomoci. 

Cílem naší výzkumné sondy bylo zjistit: 
 zda mají třídní učitelé přehled o počtu svých alergických a astmatických žáků;
  zda učitel dokáže poskytnout první pomoc žákovi, u kterého se vyvíjí prudká 

alergická reakce;
 zda učitel dokáže poskytnout první pomoc žákovi, u kterého došlo  k vývoji ast-

matického záchvatu;
 zda alergickým žákům školy zabezpečují odpovídající podmínky pro jejich pobyt 

tak, aby neměli zbytečné zdravotní potíže.
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Materiál a metody

Pro výzkum bylo náhodně zvoleno dvanáct základních škol, a to čtyři z Brna, 
čtyři z jednoho bývalého okresního města vzdáleného asi 40 km od Brna a čtyři vesnic-
ké menší školy. Výzkum byl prováděn v měsících duben 2007 až leden 2008 a skládal 
se ze dvou částí. V první části výzkumu byly třídním učitelům (celkový počet 237) 
položeny v anonymních dotaznících čtyři otázky, na které odpovídali písemnou formou 
dle svých znalostí, resp. informovanosti o zdravotním stavu svých žáků.

Ve druhé části proběhlo hodnocení podmínek ve škole pozorováním (vždy na 
každé škole 1 učebna 1. stupně, 1 učebna 2. stupně, učebna přírodopisu, tělocvična).

Otázky pro třídní učitele a jejich hodnocení: 
Otázky zodpovědělo celkem 237 třídních učitelů. Zadání bylo následující:

1. Víte, kolik máte ve třídě alergických dětí a dětí s astmatem?(ano/ne – počet)
2. Dokážete poskytnout pomoc dítěti, u kterého vznikla prudká alergická reakce? 

(ano/ne)
3. Dokážete poskytnout první pomoc při astmatickém záchvatu? (ano/ne)
4. Zohledňujete při vytváření prostředí třídy (výběr květin, pomůcky, mazání tabu-

le suchým hadříkem apod.) alergické žáky? (ano/ne).

Zkoumané položky, na něž byla zaměřena pozornost ve druhé části výzkumu:
 přítomnost křídové tabule
 suchý hadřík k utírání tabule
 koberec ve třídě
 záclony/závěsy
 prach na skříňkách/pomůckách
 celkový úklid třídy
 živé zvíře ve třídě
 nevhodné (alergenní) pokojové rostliny
 v tělocvičně – celkový úklid (zaprášené nářadí, žíněnky apod.).

Hypotézy
H1 Převážná většina třídních učitelů bude informována o tom, kolik má alergických 

a astmatických žáků ve třídě

H2  Učitelé budou umět poskytnout první pomoc žákovi, u kterého došlo k prudké 
alergické reakci 

H3 Učitelé budou umět poskytnout první pomoc žákovi, u kterého došlo k vývoji 
astmatického záchvatu

H4 Prostředí školy bude alergickým žákům hodně přizpůsobeno.
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Otázky pro třídní učitele a jejich hodnocení: 

1. Víte, kolik máte ve třídě alergických dětí a dětí s astmatem? (ano/ne – počet)

Dvě třetiny třídních učitelů nevědí, zda mají ve třídě alergika nebo astmatika, 
třetina ví pouze obecně (a hodně nejistě), nezná konkrétní počty. Pouze 5 učitelů z 237 
(2 %) si vede záznamy a zná přesné údaje. Toto zjištění je velmi alarmující.

2.  Dokážete poskytnout pomoc dítěti, u kterého vznikla prudká alergická reakce? 
(ano/ne)

Více než polovina učitelů by si neporadila při poskytování první pomoci dítěti 
postiženému prudkou alergickou reakcí. První pomoc by v tomto případě dokázalo spo-
lehlivě poskytnout 44 % dotazovaných.

znajíneznají

dokáženedokáže
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3. Dokážete poskytnout první pomoc při astmatickém záchvatu? (ano/ne)

Prakticky 86 ze 100 respondentů by si neporadilo při poskytování první pomoci 
dítěti s astmatickým záchvatem. První pomoc by v tomto případě dokázalo spolehlivě 
poskytnout jen 14 % dotazovaných.

4. Zohledňujete při vytváření prostředí třídy (výběr květin, pomůcky, mazání 
tabule suchým hadříkem apod.) alergické žáky? (ano/ne).

Téměř dvě třetiny učitelů nijak nezohledňují alergické žáky, poněvadž u nich 
dosud nepozorovali žádné potíže. Zbytek dotazovaných sice cíleně nevytváří ve třídě 
prostředí vhodné pro alergiky, ale setkal se již s nutností odstranit kvůli alergii žáka, 
např. koberec, rostlinu, zvíře. Více než desetina souboru byla přímým svědkem alergic-
ké reakce dítěte.

dokáženedokáže

anone
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Další zjištění – hodnocení podmínek ve škole:

1.
 křídová tabule se vyskytovala na většině ZŠ, ve třídách 1. a 2. stupně i v učeb-

nách přírodopisu, stejně tak suchý hadřík, který slouží k jejímu utírání,
 koberec byl ve většině tříd 1. stupně, a vždy nedostatečně udržovaný, tzn. 

zaprášený (ve 3 třídách byly viditelné dokonce chomáče prachu kolem koberce
a v rozích místnosti; na takovém koberci byly rozmístěny polštářky dětí).

2.
 záclony se vyskytovaly v 10 třídách, značně zaprášené, několik měsíců neprané,
 závěsy nebyly na žádné ze ZŠ,
 skříňky a pomůcky byly zaprášené ve 12 třídách 1. stupně,
 celkový úklid většiny tříd 1. stupně byl pro pobyt alergického žáka nevyhovující,
 největší nepořádek a nánosy prachu měli ve většině případů učitelé kolem svého 

stolu a na něm.

3.
 ve třídách 2. stupně byl celkový úklid výrazně lepší, pouze ojediněle byly zaprá-

šené skříňky a pomůcky,
 v učebnách přírodopisu byly zaprášené skříňky a pomůcky, a tedy nevyhovující 

úklid tříd pouze tam, kde bylo vystaveno velké množství vypreparovaných zvířat,
 z nevhodných alergenních rostlin se v řadě tříd 1. stupně školy vyskytovaly 

diefenbachie a vánoční hvězda, ve třídách 2. stupně rovněž vánoční hvězda, kro-
ton, tenura, monstera a asparágus.

4.
 v žádné ze sledovaných tříd nebylo živé zvíře,
 tělocvičny, včetně šaten a nářaďoven, byly dobře udržované na všech sledo-

vaných školách (nářadí, žíněnky apod. bez prachu, podlahy čisté), z pohledu 
alergika bez větších rizik.

Stručné shrnutí zjištěných skutečností.
1) Předpokládali jsme, že převážná většina učitelů bude informováno o tom, 

zda a kolik mají ve svých třídách alergických dětí a dětí s astmatem. 
Tento předpoklad se však nepotvrdil. Naopak, z výsledků je patrné, že většina 
třídních učitelů s jistotou neví, kdo z žáků trpí některou z alergií nebo astmatem. 
Tato zjištěná skutečnost je velice překvapivá vzhledem k tomu, že alergických 
dětí stále přibývá, tráví ve škole podstatnou část svého času, jezdí na školní výle-
ty apod. Proto by mělo být samozřejmostí, aby učitel znal zdravotní stav svých 
žáků, a to i v případě jiných onemocnění.

2) Předpokládali jsme, že většina učitelů dokáže poskytnout první pomoc 
žákovi, u kterého se vyvíjí prudká alergická reakce. Zjistili jsme však, že to 
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nedokáže spolehlivě 56 % učitelů, ani tento náš předpoklad se tedy nepotvr-
dil.

3) Předpokládali jsme, že většina učitelů bude schopna poskytnout první 
pomoc žákovi, u kterého došlo k vývoji astmatického záchvatu. Zjistili jsme 
však, že toho není spolehlivě schopno 86 % učitelů, ani tento třetí předpoklad 
tedy nebyl potvrzen.

4) Očekávali jsme, že učitelé alergickým žákům zabezpečují odpovídající pod-
mínky pro jejich pobyt ve škole tak, aby neměli zbytečné zdravotní potíže. 
Avšak ani náš čtvrtý předpoklad nebyl potvrzen, protože větší část učitelů 
odpověděla, že cíleně nevytváří prostředí vhodné pro alergiky (uváděli, že nikdy 
nepozorovali u svých žáků žádné potíže). Otázkou zůstává, zda se opravdu s aler-
giemi nesetkali (což je vzhledem k vysokému počtu alergiků v dnešní populaci 
málo pravděpodobné), nebo zda je důvodem jejich nedostatečná znalost těchto 
onemocnění, či jiné skutečnosti. Menší část učitelů uvedla, že vytváří prostředí 
vhodné pro alergika, ale až v případě, kdy má některý z žáků zdravotní potíže, 
např. odstraní ze třídy nevhodnou rostlinu, koberec, zvíře apod.

5) V té části výzkumu, kde byly na základě našeho vlastního pozorování hod-
noceny pracovní podmínky pro alergiky, jsme očekávali, že bude prostře-
dí školy dobře přizpůsobeno těmto žákům. Tento předpoklad se rovněž 
nepotvrdil. Srovnáním podmínek v městských školách s vesnickými neby-
ly nalezeny podstatné rozdíly (nepatrně lépe vyšly z hodnocení městské ZŠ).

6) Větší rozdíly byly patrné mezi třídami 1. a 2. stupně:

 ve třídách 1. stupně byly častěji nevyhovující podmínky pro alergiky, a to
v rámci celkového úklidu,
 v některých případech bylo velmi znepokojivé, v jakém nepořádku se jed-

notlivé třídy nacházejí (převážně šlo o zaprášené pomůcky, knihy, koberce
a záclony),
 úklid ve všech třídách sice probíhá denně, ale většinou se omezuje pouze 

na vynesení odpadkového koše a vytření podlahy; ve třídách vyššího stupně
a učebnách přírodopisu byl zaznamenán úklid důkladnější,
 byl zjištěn nízký výskyt alergenních rostlin, ani v jedné třídě se nevyskytova-

lo živé zvíře,
 nejlépe v hodnocení dopadly tělocvičny, které byly čisté, a to včetně nářadí

a žíněnek.

Závěry
– Námi zjištěné výsledky nemohou být pochopitelně zobecňovány na všechny ZŠ, 

jde pouze o vybraný vzorek. Vzhledem k tomu, že se jednalo o náhodný výběr, 
mohou poskytnout určitý obraz situace na ZŠ. 
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– Při diskusích s učiteli jsme zjistili jejich přání: mít v ruce pomůcku (manuál), 
který by je stručně a výstižně poučil o alergiích a astmatu a který by také posky-
tl základní informace o první pomoci žákovi, u něhož došlo k astmatickému 
záchvatu či k prudké alergické reakci.

– Vytvoření tohoto manuálu bude jedním z důležitých úkolů pracovníků Katedry 
rodinné výchovy a výchovy ke zdraví.

ALLERGIC AND ASTHMATIC CHILDREN 
IN 21ST CENTURY SCHOOL

Abstrakt: The paper presents results obtained through research conducted in the 
environment of selected primary schools. The research focused on whether, and to what 
an extent, teachers are aware of the fact that they may have allergic or asthmatic children 
in their classrooms, and what types of allergies are involved. It was further examined 
what the teachers knew of such immunity disorders, and whether they would be able to 
give fi rst aid to a pupil in case of a fi t. Moreover, it was established that in most cases, 
the school environment is adapted so as not to cause health issues in students unnecessa-
rily. The research shows that teacher awareness needs to be improved. The teachers 
themselves would apparently like to know more about these issues.

Keywords: teachers, primary school environment, allergic children, asthmatic 
children, health problems.
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Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví

OZONOVÁ DÍRA, LIDSKÉ ZDRAVÍ A ŠKOLA

Vladislav NAVRÁTIL

Abstrakt: Pokles koncentrace ozonu v ozonosféře se v posledních desetiletích 
stává globálním problémem. V první části našem článku jsou stručně popsány chemické 
a fyzikální vlastnosti ozonu a role polárních stratosférických mraků při objasňování 
mechanismu vzniku ozonové díry. Druhá část článku je věnována vlivu ultrafi alového 
záření na kvalitu životního prostředí a na lidské zdraví a jsou zde uvedeny některé zása-
dy, jak tyto vlivy omezit.

Klíčová slova: ekologie, ozonová díra, UV záření, lidské zdraví, rakovina kůže, 
zdravotní výchova

Ozon
Vzduch, který dýcháme, obsahuje 21 % kyslíku O2. Ozon O3 je tříatomovou 

molekulou, v níž jsou tři atomy kyslíku spolu vázány pomocí kovalentní vazby (Obr. 1). 
Ozon je silným oxidantem a reaguje s mnohými plyny a látkami (atomy, molekulami, 
aerosoly, atd.) obsaženými v atmosféře. V troposféře je ozon chápán jako polutant, pro-
dukovaný ve fotochemických reakcích (sluneční záření, NOx, uhlovodíky a O2). Ve stra-
tosféře vytváří ozon svérázný štít proti škodlivému ultrafi alovému záření (Obr. 2) [1].

              U

           Obr.1. Molekula ozónu            Obr. 2. Struktura atmosféry 
a koncentrace ozónu [1]
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Ultrafi alové záření je částí elektromagnetického spektra s vlnovými délkami 
v intervalu od 0.1 nm do 0.4 nm a rozdělujeme je do tří skupin: UVA (ultraviolet A), 
UVB (ultraviolet B) a UVC (ultraviolet C). Záření s nejkratší vlnovou délkou, UVC, má 
nejvyšší energii ze všech tří uvedených skupin (Obr. 3). Toto záření je schopno rozbít 
molekulu O2 na dva samostatné atomy kyslíku a každý z nich po navázání na molekulu 
O2 vytvoří molekulu ozonu O3 (podle rovnice (1)).

 O2 + UVC           O + O
         (1)
 O + O2           O3

Jak plyne z této rovnice, je veškeré záření UVC pohlceno ve stratosféře a nedo-
sáhne povrchu Země [2]. Záření UVA má delší vlnovou délku a není zachyceno stra-
tosférickým ozonem. Je známo, že toto záření není nebezpečné buňkám živých orga-
nismů. Mnohem větší pozornost je v současné době věnována záření UVB, které by 
mělo být za normálních okolností stejně jako záření UVC, absorbováno stratosférickým 
ozonem. Pokud však dojde k zeslabení ozonové vrstvy, může se stát UVB záření mimo-
řádně nebezpečným.

Závěrem lze říci, že asi 99 % celkového UV záření (veškeré UVC a většina UVB) 
je absorbováno, nebo odstíněno ozonovou vrstvou.  

Obr. 3. Interakce ultrafi alového záření s atmosférou Země [3].

SLUNCE

ZEMĚ

5 % UV-A
absorbováno

95 % UV-B
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Měření koncentrace stratosférického ozonu. 

Koncentrace atmosférického ozonu byla poprvé měřena v roce 1920 pomocí tzv. 
Dobsonova ultrafi alového spektrometru. Jednotkou koncentrace ozonu v atmosféře je 
Dobsonova jednotka (DU) a značí koncentraci 1 ppb O3 [1,3]. Jak plyne z Obr. 4, je 
v současné době měřena koncentrace ozonu s využitím letadel, balónů družic, apod. 

Měření, prováděná od roku 1957 členy Britské Antarktické stanice a publiko-
vaná v roce 1985 ukázala, že v tomto časovém rozmezí došlo v Antarktidě ke značné-
mu zeslabení ozonové vrstvy (Obr. 5). Toto zeslabení bylo nazváno Ozonovou dírou 
(Obr. 6). Je jasné, že se nejedná o skutečnou díru, avšak o rozsáhlou oblast, kde je kon-
centrace ozonu značně zeslabena a to zejména v období Antarktického léta.

Obr 6. Časový vývoj ozonové díry [4]

Obr. 4. Měření koncentrace 
ozonu v atmosféře [4]

Obr. 5. Záznam historicky první-
ho měření koncentrace ozonu [1]
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Hypotézy, vysvětlující vznik ozonové díry. 

Hypotéza, jejímž základem je zeslabování stratosférické ozonové díry jako 
důsledek chemické reakce atomů chlóru, pocházejících z molekul freonů (CFC) s mole-
kulami ozonu, byla poprvé publikována v roce 1974 M. Molinou a F.S. Rowlandem [4]. 
Freony a chemicky podobné halony jsou vyráběny jako médium, využívané v mnoha 
oblastech techniky a mají širokou oblast aplikace (chladící technika, anestetika, náplň 
aerosolových bombiček a hasících přístrojů, i jako plyn, využívaný při výrobě pěnových 
plastů, atd.). Oba uvedené plyny jsou v troposféře netečné a mohou v ní v nezměněné 
formě vydržet až 100 let. Jejich molekuly mohou migrovat do vyšších vrstev atmosféry 
a dokonce až do stratosféry a tak dosáhnout ozonosféry, kde se mohou působením vyso-
ce energetického UV záření rozkládat. Výsledkem rozkladu jsou atomy chlóru, které 
jsou silně reaktivní. Reakce atomů chlóru s molekulami ozonu je dána rovnicemi (2):

 Cl + O3          ClO + O2
         (2)
 ClO + O          Cl + O2

Tyto dvě rovnice plně objasňují ztenčování ozonové vrstvy. Plyne odtud, že ato-
my chlóru vycházejí z chemické reakce opět jako volné a mohou reagovat postupně 
s dalšími molekulami ozonu. Taková řetězová chemická reakce (tzv. katalytická řetě-
zová reakce) se může tedy mnohokrát opakovat a jeden atom chlóru může zničit až 
100 000 molekul ozonu během cca dvou let, než je pomocí jiné, vzácnější chemické 
reakce ze stratosféry eliminován a vyplaven například deštěm [5].

Katalytická řetězová reakce může být, jak bylo uvedeno, ukončena jinou, vzác-
nější chemickou reakcí, probíhající ve stratosféře. V tomto ohledu nejslibnější je reak-
ce chlóru s metanem CH4 a následný vznik kyseliny chlorovodíkové HCl, která může 
difundovat do troposféry a tak mohou být atomy chlóru odstraněny z katalytické řetě-
zové reakce [2, 6].

Zeslabení ozonové vrstvy a vznik ozonové díry jsou nejvíce patrné v Antarktidě 
a Arktidě.

Antarktická ozonová díra.
Existence Antarktické ozonové díry byla poprvé prokázána v roce 1985 a od té 

doby se objevuje v této polární oblasti každé léto (v říjnu na severní polokouli). Ztenčení 
ozonové vrstvy činí podle období 15 % až 80 % normálního stavu (Obr. 6) a jak již bylo 
uvedeno, je nejvyšší v polárních oblastech a nejnižší na rovníku.

Otázka, proč je zeslabení ozonové vrstvy nejmarkantnější v polárních oblastech, 
může být objasněna pomocí experimentálně pozorované existence tzv. Polárních stra-
tosférických mraků.  Tyto mraky byly pozorovány již asi před 100 lety ve výškách cca 
20 km nad oběma polárními oblastmi. Tyto mraky jsou obvykle 10–100 km dlouhé 
a několik km tlusté [1,6].

Polární stratosférické mraky se vytvářejí v období polární zimy, kdy jsou masy 
chladného vzduchu nad póly izolovány od okolí a rotují kolem pólů (tzv. polární víry). 
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Rotující vzdušné masy ztrácejí teplo v důsledku nedostatku slunečního světla. Rotující 
vzduch má teplotu mezi -80 0C až -110 0C. Při těchto velmi nízkých teplotách malé 
kapičky kyseliny sírové (průměr cca 0,1 μm) zmrznou a slouží jako kondenzační jádra 
pro kyselinu dusičnou (HNO3) a komplexní chemické reakce (Obr. 7) jsou zodpovědné 
za úbytek ozonu. Polární vír se vytváří i na Severním pólu, ale je slabší, než polární vír 
na Antarktidou. Přesto však se stává, že oslabení ozonové vrstvy na Severním pólem se 
přesouvá do zalidněných oblastí Evropy a Severní Ameriky, kde je pozorováno ztenčení 
ozonové vrstvy o 30 % až 40 % (to bylo pozorováno např. v roce 1995).

Budoucnost ozonových děr.
Je třeba si uvědomit, že i kdyby byla okamžitě zastavena výroba všech chemi-

kálií, způsobujících ztenčování ozonové díry, stejně by došlo k nápravě až v horizontu 
několika desetiletí (75–140 let), neboť chemické reakce, eliminující chlór z atmosféry 
jsou, jak již bylo uvedeno, velmi pomalé.

Obr.7. Polární vír (a) a chemické reakce, zodpovědné za ztenčování ozonové vrstvy (b) [1].

Afrika

Antarktida

oblasti se ztenčenou 
vrstvou ozónu

Jižní Amerika

ry
ch

lo
st

 v
ět

ru
 (m

/s
)

a

na okraji
mraku částic

denitrifi kace vzdušných mas řetězové reakce 
štěpení ozónu

sluneční záření

sluneční záření

polární stratosférický 
mrak



298

Vliv zeslabování ozonové vrstvy na lidské zdraví a životní 
prostředí

Snižování koncentrace ozonu v ozonosféře má a v budoucnu může mít velmi 
významný vliv na životní prostředí (narušení potravních řetězců na souši i ve vodě) 
a na lidské zdraví (nárůst počtu některých druhů kožní rakoviny a oslabení imunitního 
systému [7]). Pokles koncentrace ozonu může vest i k podstatnému snížení produkce 
fytoplanktonu v oceánech v důsledku růstu intensity UVB záření. To by mělo velice 
negativní dopad na následnou produkci vyšších živočichů v potravním řetězci. Protože 
fytoplankton je významným činitelem, snižujícím růst koncentrace CO2 v atmosféře, 
může vest zeslabování ozonové vrstvy ke značnějšímu růstu koncentrace tohoto skle-
níkového plynu a tedy k nárůstu globálního oteplování.

Pokud by ztenčování ozonové vrstvy zasáhlo i oblasti, nacházející se mimo polární 
oblasti došlo by zákonitě k poklesu produktivity výroby takových důležitých zeměděl-
ských produktů, jako je rýže, obilí, kukuřice apod. Odhady říkají, že již pokles produkce 
o 10 až 15 % by mohl vest k sociální a politické katastrofě. Rozsah možných dalších 
zdravotních důsledků poklesu koncentrace ozonu je v současné době intenzivně studo-
ván a diskutován. Podle obecného mínění většiny vědců by tento pokles pravděpodobně 
vedl k prudkému růstu výskytu některých nemocí, typu epidemie [1]. Jak již bylo uvede-
no, spočívá nejvýznamnější nebezpečí v růstu výskytu kožních druhů rakoviny (zejmé-
na často fatální melanomy). Podle odborníků již 1 % pokles koncentrace ozonu způso-
bí růst UVB záření o 1 až 2 %, a každé 1 % vzrůstu UVB záření vyvolá růst případů 
rakoviny kůže o 2 %. Od roku 1970 poklesla tloušťka ozonové vrstvy ve středních zem-
ských šířkách (Austrálie, Nový Zéland, Jižní Amerika a USA) o cca 10 %. To by mělo 
způsobit nárůst případů rakoviny kůže o 20 až 40 %. Avšak skutečný nárůst je 90 %. 
Z toho usuzujeme, že existují ještě další příčiny, vyvolávající rakovinu kůže. Přesto hlavní 
příčinou vzniku tohoto druhu rakoviny je UVB záření. Nejnebezpečnější je opalování 
zejména dětí na prudkém slunci, vyvolávající často úpaly a puchýře (melanomy mohou 
v důsledku takového nerozumného slunění vzniknout až v pozdějším věku, po několika 
desítkách let) [1]. 

Ultrafi alové záření může poškodit oči a vyvolat zelený zákal, stejně jako i celko-
vé narušení imunitního systému člověka [7].

Na základě dosavadních znalostí o vlivu poklesu koncentrace ozonu v ozono-
sféře můžeme doporučit následující zásady, minimalizující nebezpečí, plynoucí z vyšší 
dávky UVB záření, kterému jsme vystaveni:

- Při pobytu na prudkém slunci nosit oblek, pokrývku hlavy a nekryté části těla 
chránit krémy s vysokým UV faktorem.

- Opalovat se pouze v pozdních odpoledních hodinách.
- Sledovat zprávy o stavu ozonové vrstvy.
- Nosit kvalitní tmavé brýle, chránící před UV zářením.
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OZONE HOLE, HUMAN HEALTH AND SCHOOL

Abstract. Ozone depletion is a potentially serious global environmental pro-
blem. We understand the science of the depletion and have positive policy to solve the 
problem. Ozone chemical and physical properties, the role of polar stratospheric clouds 
in ozone depletion together with other reasons of this depletion are the focus of the fi rst 
part of the article. In the second part of the article some consequences of ultraviolet 
radiation on environment and human health are discussed and some recommendations 
are given. 

Keywords: ecology, ozone hole, UV radiation, human health, carcinom of skin, 
health education
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VPLYV ORTUTI NA POŠKODENIE
ĽUDSKÉHO ORGANIZMU

Tatiana KIMÁKOVÁ

Abstrakt: Príspevok je zameraný na súvislosť vplyvu ortuti a poškodenia ľudské-
ho organizmu. Ortuť je charakterizovaná ako chemický prvok, sú popísané jej formy, 
toxicita, využitie. Ďalej s autorka venuje najvýznamnejším cestám vstupu ortuti do orga-
nizmu, jej transportným mechanizmom, distribúcii a exkrécii. Ortuť patrí medzi faktory, 
ktoré sú pre ľudský organizmus nebezpečné už pri minimálnej koncentrácii, jej hlavný 
príjem sa deje potravou.

Kľúčové slová: Ortuť, zdravie, riziko, príjem, metabolizmus, distribúcia, exkré-
cia, toxicita, potrava, poškodenie

Úvod
Na konferencii UNESCO v roku 1967 sa o životnom prostredí prijala nasledovná 

defi nícia: „životné prostredie človeka je tá časť sveta, s ktorou je človek vo vzájomnej 
interakcii, t. j. ktorú používa, ovplyvňuje ju a prispôsobuje sa jej“. Z medicínskeho hľa-
diska ho defi nujeme širšie – ako súhrn fyzikálnych, chemických, biologických a sociál-
nych javov a procesov, ktoré majú priamo alebo nepriamo vplyv na zdravie a pohodu 
ľudí, jednotlivcov i populácií (Ševčíková a kol., 2006).

Nepriaznivý vplyv životného prostredia na rastliny a živočíchy je evidentný 
v oslabení ich populácie a znížení biologickej rôznorodosti, vrátane vymiznutia nie-
ktorých druhov. Keďže celý vývoj ľudskej spoločnosti bol spojený s technológiou 
získavania a spracovania kovov, v jazerách, rybníkoch a riekach v rôznych častiach 
sveta bola zistená zvýšená koncentrácia ťažkých kovov a a ďalších biologických 
jedov a následný zvýšený úhyn vodných organizmov (Kimáková, 1999; Kimáková, 
2000 a).

Koncentrácie ťažkých kovov v atmosfére, pôde, vode a v sedimentoch predsta-
vujú vážny ekologický problém. Vstupujú do potravinového reťazca, prostredníctvom 
ktorého sa dostávajú do ľudského organizmu, kde dochádza k ich postupnej kumulácii. 

Z hľadiska pohľadu pôsobenia ťažkých kovov na živý organizmus ich rozdeľu-
jeme na biogénne prvky, ktoré sú nepostrádateľné pre funkciu živej hmoty (meď, zinok, 
železo) a prvky abiogénne (napr. olovo, ortuť, kadmium a iné), ktorých prítomnosť je 
v živom organizme škodlivá (Koréneková a kol., 2006). 
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Xenobiotiká, ktorým sa pripisujú najčastejšie karcinogénne, mutagénne alebo te-
ratogénne účinky, patria medzi jednu z najsledovanejších skupín látok, ktoré nepriaznivo 
pôsobia na živý organizmus (Poráčová a kol., 2005; Fazekašová a Poráčová, J., 1999). 

Medzi dôležité negatívne pôsobiace ťažké kovy v potravinovom reťazci patrí i or-
tuť. Na Slovensku je pomerne veľká časť územia kontaminovaná ťažkými kovmi (Kimá-
ková, 1999; Kimáková a Bernasovská, 2005 a; Kimáková a Bernasovská, 2005 b). 

Ortuť ako chemický prvok
 Ortuť (Hydrargyrum, Hg) má názov odvodený z gréckeho hydór – voda a argen-

tum – striebro. Patrí do skupiny II. b periodickej sústavy prvkov, má atómové číslo 80, 
relatívnu atómovú hmotnosť 200,6, mernú hmotnosť 13,6 g.cm –3, teplotu topenia -38,9 °C, 
teplotu varu 356,6 °C, pri laboratórnej teplote je ortuť striebristá kvapalina s kovovým 
leskom.

 Ortuť (Hg) je jediný, pri obyčajnej teplote tekutý kov, ktorý s olovom, zinkom, 
hliníkom a s medenými zliatinami (napr. mosadzou a bronzom) tvorí veľmi ľahko zliati-
ny, tzv. amalgámy. So zlatom a striebrom tvorí amalgámy pomalšie, so železom, molyb-
dénom a vanádom ich netvorí vôbec. Z tohto dôvodu sa technická ortuť môže skladovať 
v železných fľašiach. 

Formy výskytu ortuti
Ortuť môže existovať v troch základných formách: 

• kovová ortuť, ktorá sa využíva napr. ako teplomerné médium v sklenených kva-
palinových teplomeroch, nemá elektrický náboj (je neutrálna),

• anorganická ortuť, kladne nabitá nábojom +1 alebo +2,
• organická ortuť v uhlíkových zlúčeninách.

Chemická forma výskytu ortuti ovplyvňuje jeho adsorpciu a transport v tele. Elek-
tricky nenabitá ortuť ľahko prechádza do buniek. Ortuť s nábojom nemôže prechádzať 
cez niektoré bariéry, akou je napr. hematoencefalická bariéra v mozgu. Je tvorená endo-
telovými bunkami mozgových kapilár spojenými zonulae occludentes a astrocytmi; v dô-
sledku čoho je obmedzovaná látková výmena medzi krvou a tkanivom CNS. Podobne 
je to u placenty, v ktorej sa uskutočňuje výmena plynov a prísun živín do plodu krvného 
obehu matky a plodu pri takmer úplnom oddelení. Do buniek sa ortuť nedostáva ihneď, 
ale najprv sa musí stať súčasťou inej molekuly. Organické zlúčeniny s obsahom ortuti sa 
môžu akumulovať i v poikilotermných organizmoch, ako sú napr. ryby.

Distribúcia a toxicita ortuti v tele je mnohostranná, pretože každá z troch foriem 
ortuti môže byť zmenená na ktorúkoľvek inú formu. 

Kovová ortuť (Hgo) sa môže zmeniť na pozitívne nabitú anorganickú formu 
(Hg+1 a Hg+2) ako výsledok chemického procesu oxidácie. Kovová ortuť je spravid-
la zdrojom chronických otráv, môžu sa však vyskytovať i otravy subakútne a akútne. 
Hlavnou príčinou je vdychovanie pár. Koncentrácia ortuti v nasýtenom ovzduší je i za 
nízkych teplôt z hľadiska jeho toxicity vysoká (Krätsmar – Šmogrovič, 1994; Večerek 
a kol.; 1980; Gažo a kol., 1981).
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Anorganická forma ortuti môže byť transformovaná na kovovú ortuť redukciou 
v metylovej skupine CH

3
 a vytvoriť organickú zlúčeninu ortuti.

Organické zlúčeniny ortuti sa môžu sami metabolizovať odstránením uhlíka 
(napr. demetyláciou) a ostáva čistá ortuť (Kimáková, 1999). 

Ortuť v životnom prostredí
Zvýšený výskyt toxických kovov v životnom prostredí má negatívny dopad na 

zdravie ľudí a zdravie a úžitkovosť hospodárskych zvierat. Dochádza ku znižovaniu 
hygienickej kvality živočíšnych produktov s vyšším obsahom toxických prvkov v mä-
se, v mlieku, vo vnútorných orgánoch a pod. a k zníženiu reprodukčných a rastových 
ukazovateľov. Pretože tkanivá a produkty hospodárskych zvierat majú dôležitú úlohu vo 
výžive ľudí, je potrebné sledovať priebežne i obsah ortuti v mäse, v mlieku, vo vajciach 
a vo výrobkoch z nich z hľadiska možnej intoxikácie samotných zvierat a následne 
i ohrozenia zdravia ľudí (Kimáková a Bernasovská, 2007 a; Kimáková a Bernasovská, 
2007 b; Kimáková a Koréneková, 2004). 

Ortuť je jediný, pri bežných podmienkach kvapalný kov, ktorý sa odparuje už pri 
izbovej teplote, čo značne rozširuje možnosti jej šírenia v životnom prostredí. Všetky 
zlúčeniny ortuti sú toxické. V minulosti prevládali otravy anorganickými zlúčeninami 
ortuti, v súčasnej dobe narastá riziko otravy organickými zlúčeninami. 

Toxicita ortuti je podmienená množstvom, ktoré sa dostane do tela. Účinky ďalej 
závisia od koncentrácie, ktorá sa dosiahne v určitých orgánoch, ako napr. mozog alebo 
obličky, ktoré sú citlivé na intoxikáciu ortuťou. Faktory, ktoré ovplyvňujú množstvo 
ortuti a jej intoxikáciu sú hlavne: množstvo prijatej ortuti (absorbcia kožou, inhalácia 
pľúcami, perorálna cesta), vstup do krvného obehu, rýchlosť distribúcie do ďalších or-
gánov a zmeny ortuti v jej chemickej štruktúre, ktorá môže nastať v rôznych orgánoch 
pri metabolizme (Smith, 1996). 

Využitie ortuti
Napriek vlastnostiam škodlivým zdraviu ortuť vďaka svojim špecifi ckým vlast-

nostiam ostáva nenahraditeľným komponentom pre mnohé aplikácie a výrobu. 
Ortuť sa používa pri úprave a metalurgii zlata, striebra a platiny, v elektrotech-

nike a osvetľovacej technike (žiarivky), v elektrochémii a laboratórnej praxi (elektroly-
zéry – elektrolytická výroba chlóru a hydroxidu sodného, vákuové čerpadlá, tlakomery, 
teplomery, atď). Ortuť sa používa aj pri výrobe dentálnych amalgámov. Zlúčeniny ortuti 
sa uplatňujú ako impregnačné a dezinfekčné látky. V organickej technológii sú veľmi 
významné ortuťové katalyzátory (Baláž a Tréger, 2003).

Najviac ortuti sa spotrebuje na chemické a lekárske účely, potom na výbušniny, pri 
výrobe farieb, v elektrotechnike, v strojárenstve (napr. ortuťové turbíny) a pri ťažbe zlata 
(Remy, 1962). Používa sa na plnenie teplomerov, tlakomerov, nanometrov, vývev a iných 
meracích prístrojov, na výrobu elektród, farbív, amalgámu a bižutérie (Kolenič, 2003).

U niektorých etnických skupín sa ortuť používa v kozmetických prípravkoch, pri 
použití ktorých sa uvoľňujú pary ortuti. Tieto skupiny tiež používajú elementárnu ortuť 
pri náboženských obradoch. 
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Vyznávači niektorých Latino a Afro-karibských tradícií, ako napr. Sanataria, 
Voodoo a Espiritismo nosia amulety z ortuti, striekajú ju na zem, pridávajú ju do sviečok 
alebo olejových lámp. Vo viere, že tekutá ortuť je spojená s magickými schopnosťami 
(podľa nich prináša šťastie, lásku a bohatstvo) ju používajú pri kúzlach. Niekedy sa 
využíva ako liek, najmä pri tráviacich ťažkostiach (Davidson, 2004).

V súvislosti s používaním ortuti pri náboženských obradoch Environmental Pro-
tection Agency vydala pokyny, v ktorých upozorňuje na vážne riziká intoxikácie ortu-
ťou (EPA, 1997).

Pracovné prostredie
Profesionálne riziko pre človeka z aspektu expozície ortuti tvoria rôzne odvetvia 

priemyslu a niektoré pracovné činnosti ako napr.: spracovanie rúd s obsahom ortuti, 
základný chemický priemysel, výroba elektrotechnických zariadení, výroba meracích 
prístrojov, farmaceutický priemysel, výroba mydla a toaletných potrieb,  aplikácia den-
tálnych výplní, výskumné a vzdelávacie ústavy, spracovanie kožušín a plstí, morenie 
osiva a iné. 

V pracovnom prostredí najčastejšie ide o expozíciu pár kovovej ortuti. 
Expozíciu zvyšuje často kontaminácia pracovného odevu, nedostatočná hygiena 

celého tela, jedenie a fajčenie na pracovisku, kontaminácia podlahoviny a stien, zlá tech-
nologická disciplína a pod. (Gáliková a kol., 2002; Gáliková a kol., 2003). Chronické 
profesionálne intoxikácie ortuťou sa vyskytovali v minulosti najmä pri tavbe rúd, obsa-
hujúcich ortuť v Rudňanoch (Kolenič, 2003).

Cesty prieniku ortuti do organizmu
Pri hodnotení toxického účinku škodlivín a jedov vychádzame z miest vniku 

do organizmu. Vstup je možný inhaláciou pľúcami, kožou, alebo gastrointestinálnym 
traktom. 

Častokrát jedna a tá istá látka vstupuje do organizmu viacerými cestami (Bese-
da,1999).

Adsorpcia 
Ortuť sa do živého organizmu môže dostať rozličným spôsobom. Jej možnosti 

adsorpcie po kontakte so živým organizmom rôznymi cestami sú znázornené v tab 1.
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Tab. 1 Množstvo adsorpcie ortuti po kontakte rôznymi cestami (Smith, 1996)

Formy ortuti Požitie (per orálne) Dermálny kontakt Inhalácia

kovová
napr. v teplomeroch

veľmi nízke pre tekutú 
formu

stredný pre prchavú 
formu

vysoká pre prchavú 
formu

anorganická
napr. v kozmetike ako 
prísada

nízke až stredné 
(vyššie u kojencov 
a detí)

nízky až stredný nízka až stredná

organická
metylortuť, akumulácia 
u rýb

nízke nízky až stredný vysoká

Vstup pľúcami – inhalačná cesta
Inhalácia škodlivín je najdôležitejšou a najčastejšou bránou vstupu do organizmu 

spoločne s vdychovaným vzduchom. Určité množstvo vdýchnutej látky sa v pľúcach 
zachytáva a vstrebáva, ďalšia časť je opäť vydýchnutá. V respiračnom aparáte sa vstre-
bávajú plyny, pary a dobre rozpustné aerosóly.

Množstvo vstrebanej látky pľúcami je závislé na viacerých faktoroch, napr. fy-
zikálno-chemické vlastnosti vstrebávanej látky, jej rozpustnosť vo vode a v tukoch, 
prchavosť a pod., no záleží tiež na intenzite fyzickej práce, veku a zdravotnom stave 
exponovanej osoby (Beseda, 1999).

Expozícia kovovej ortuti je primárne najčastejšie spôsobená výparmi ortuti pri 
priemyselnom používaní a expozíciou výparmi Hg z dentálneho amalgámu a kvapal-
nej Hg v domácnostiach. Výpary Hg v domácnosti sú spravidla následkom rozbitia 
teplomeru alebo ortuťových termostatov, kedy dochádza k vyparovaniu striebornej 
kovovej Hg. Krátkodobá expozícia vysokej koncentrácii vo vzduchu sa prejavuje bo-
lesťami v oblasti hrudníka, bronchitídou a pneumóniou. V literatúre je popísaná veľ-
ká epidémia medzi robotníkmi v baniach na zlato, ktorí boli intoxikovaní kovovou 
ortuťou v Amazonskom dažďovom pralese pri extrakčných procesoch spracovania 
zlata, v úpravovniach a pri práci so zlatom, (Branches a kol., 1993). Je známa kazuis-
tika osoby intoxikovanej ortuťou, ktorá bývala nad zlatníckou dielňou. Koncentrácia 
ortuti v ovzduší sa pohybuje v rozmedzí 1–5 μg.m-3 na vidieku a 7–10 μg.m-3 v mes-
tách a vo zvýšenom množstve sa nachádza v ovzduší priemyselných oblastí, v okolí 
spaľovní, kafi lérií (podnik na spracovanie tiel uhynutých zvierat a odpadov živočíš-
neho pôvodu) a krematórií ľudských tiel (Rosival a kol., 1992, Kolenič, 2003). 

Vstup tráviacim aparátom – gastrointestinálna cesta 
Vstup škodlivín touto cestou do organizmu je najčastejšie z nedbanlivosti pra-

covníkov. Pri konzumácii jedla si nedostatočne alebo vôbec neumyjú ruky. Mnohé po-
znatky o chronických a akútnych otravách touto cestou sa získali pozorovaním skutočne 
vzniknutých prípadov. Tento fakt zdôrazňuje nevyhnutnosť dodržiavať všetky bezpeč-
nostné predpisy pri práci s jedmi a škodlivinami (Beseda, 1999). 

Obr. 2 znázorňuje kontamináciu životného prostredia chemickými látkami, ako 
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sú napr. priemyselné odpady, toxické kovy, pesticídy, priemyselné emisie a pod. Vstu-
pujú do pôdy, vody a tým aj do krmovinového a potravinového reťazca a dostávajú sa 
spoločne s prijímanou potravou do zažívacieho aparátu organizmu (Tőlgyessy a kol., 
1989).

Ortuť, jej anorganické a or-
ganické zlúčeniny patria medzi cu-
dzorodé látky v potravinách. Do-
stávajú sa do potravín z pôdy, vody 
a z ovzdušia ako kontaminanty, t.j. 
ako substancie, neúmyselne prida-
né do potraviny. Prítomnosť ortuti 
a jej zlúčenín v potravinách môže 
mať nepriaznivý vplyv na zdravie 
človeka a zvierat (Nuttal, 2004; 
Kimáková, 1999; Kimáková, 
2005; Kimáková a Bernasovská, 
2007a; Kimáková a Bernasovská, 
2007b). 

Pretože príjem ortuti s po-
travou je podstatnejší a závaž-
nejší ako inhalačnou a mimoúst-
nou cestou, má ortuť v celkovej 
bilancii v organizme podstatný 
význam ako kontaminant potra-
vín. Medzi kvalitou potravín (ich 
kontamináciou ortuťou) a zdra-
votným stavom populácie je 
priama úmera. Toxicita anor-
ganickej ortuti vyplýva z požitia (per os) alebo z priameho kontaktu s kožou
s anorganickou ortuťou. Môže sa objaviť aj ako výsledok transformácie kovovej Hg na 
anorganickú (Smith, 1996; Kimáková a Koréneková, 2004; Kimáková a Bernasovská, 
2007a,b; Kimáková a Bernasovská, 2005a). Mason a kol. (2001) poukazujú na možnosti 
neprofesionálnej expozície ortuťou podľa počtu amalgámových dentálnych výplní, pre-
dovšetkým v kombinácii so žuvaním žuvačky a škrípaním zubov. V týchto prípadoch 
dochádza k uvoľneniu Hg z amalgámových výplní. 

Chlorid ortutnatý pri požití veľkej dávky a koncentrácii vyššej ako 10 % vo vode 
zaprí čiňuje brušné kŕče, krvavú hnačku a anúriu. Po expozícii touto formou ortuti sa 
objavuje aj v tubulárnych bunkách v obličkách. Strata týchto buniek má za následok 
afunkciu obličiek, vzniká albuminúria a retencia tekutín. Následkom šoku a poruchy 
obličiek môže dôjsť v priebehu 24 hodín ku exitu. V minulosti boli intoxikácie často 
výsledkom používania kalomelu ako prísady do zubných pást (Smith, 1996).

Otravy organickou ortuťou sa primárne vyskytujú v dôsledku kontaminácie 
potravín metylortuťou. Uvádzame zaznamenané prípady, pri ktorých došlo k neúmysel-
nej kontaminácii potravín ortuťou a následne k ich požitiu.

Obr. 2 Schéma potravinového reťazca, ktorým sa 
toxické látky z pôdy dostávajú do ľudského orga-
nizmu (Tőlgyessy a kol., 1989).
1 – pôda, 2 – voda, 3– planktón, 4 – človek



307

Irak – obilie ošetrené pesticídom s obsahom metylortuti bolo omylom použité na 
výrobu chleba, hlavného zdroja potravy (Bakir a kol.,1973).

Japonsko, Kanada a Nový Zéland – hlavným zdrojom boli ryby kontaminova-
né metylortuťou (Takeuchi,1975; Mc Keown-Eyssen a kol.,1983; Kjellstron a kol.,1986; 
1989).

Faerské ostrovy – kontaminované ryby a veľrybie mäso (Grandjean a kol., 
1992; Dalgard, 1994).

Oblasť Stredozemného mora – rybári a ich rodiny sú exponované rôznymi 
koncentráciami ortuti z rýb (Franchie a kol., 1994).

USA – rodiny farmárov boli vážne postihnuté po konzumácii mäsa ošípaných, 
ktoré boli kŕmené obilím, kontaminovaným metylortuťou (Davis a kol., 1994).

Vstup kožou – cestou kontaktu
Vstup škodliviny do organizmu kožou býva často podceňovaný. Vážne otravy 

akútneho alebo chronického charakteru touto cestou môžu byť vyvolané jednak nie-
ktorými anorganickými látkami a ich zlúčeninami (toxické kovy a pod.), ako aj látkami 
organickými, zvlášť tými, ktoré sú dobre rozpustné vo vode a súčasne v lipidoch. Táto 
cesta sa môže stať významnou hlavne u vysokotoxických látok, kde ani ochranná maska 
s účinným fi ltrom nemusí zaručiť dostatočnú ochranu. 

V bežnom pracovnom procese sa spravidla nevenuje dostatočná pozornosť mož-
nému prieniku chemických látok cez pokožku, čo v niektorých prípadoch môže viesť ku 
ťažkému poškodeniu zdravia (Beseda, 1999). 

Kolenič (2003) uvádza prípad ťažkej otravy po aplikácii masti s 10 % HgNH2Cl 
na kožu pri ekzéme. Po 3 týždňoch aplikácie (spolu 4 g ortuti) vzniklo ťažké poškodenie 
CNS s polyneuropatiou a nefrotickým syndrómom. Poškodenia s fotoalergickou reak-
ciou sa zaznamenali po tetovaní rumelkou.

Anorganické zlúčeniny, ako napr. kalomel (chlorid ortutný) sa používali v medi-
cíne ako súčasti mastí a kozmetických prípravkov (krémy, pleťové vody, telové mlieka, 
mydlá) i liekov pri liečení hyperpigmentácií. Využívali sa i pri liečbe syfi lisu. Biely 
precipitát sa používa ako antiseptikum v očnom lekárstve (Krätsmar – Šmogrovič a kol., 
1994).

Ortutné zlúčeniny boli súčasťou viacerých čistiacich prostriedkov a dezinfekč-
ných prípravkov (interne, externe). Zásaditý kyanid ortutnatý sa vo veľmi zriedených 
roztokoch používa k dezinfekcii. 

Zlúčeniny ortuti sú zložkou suchých batérií, používaných v pomôckach pre nedo-
slýchavých (Kolenič, 2003).

Súčasné obmedzenia pri predpisovaní liekov a spotrebných produktov znížili 
expozíciu ortuťou (Smith, 1996).

Vstup parenterálne
Za parenterálnu bránu vstupu biologicky účinnej látky či škodliviny považujeme 

inú cestu vstupu látky do organizmu ako zažívacím aparátom – napr. injekčne intra-
muskulárne, intravenózne, subkutánne a intraperitoneálne (Beseda, 1999). 
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 Davidson a kol. (2004) uvádzajú, že niekoľko rokov vakcíny proti čiernemu 
kašľu, diftérii, tetanu a Haemophilus infl uenza typu b a hepatitídy B, podávané pa-
renterálne, boli konzervované malými množstvami thimerosalu, ktorý obsahoval 49 % 
etylovanej ortuti. 

 V literatúre je zaznamenaný kuriózny prípad ošetrovateľky, ktorá si v samovra-
žednom úmysle vstriekla do žily 2 ml (27 g !) kovovej ortuti. Veľká časť aplikovanej 
ortuti sa nahromadila v pravej komore srdca, kde vytvorila malé „jazierko“, zistiteľné 
RTG vyšetrením. Dotyčná zomrela po niekoľkých rokoch na pľúcnu tuberkulózu (Klein 
a Bencko, 1997).

Transport ortuti v organizme 
Jednotlivé formy ortuti sa po absorpcii v organizme rôzne distribuujú a metabo-

lizujú ako je znázornené v tab. 2.

Tab. 2 Osud ortuti v organizme (Smith, 1996).

Formy ortuti Vychytávanie 
ortuti v orgánoch

Transformácia 
na iné formy

Celotelový 
polčas rozpadu 

(mesiace)

Vylučovanie 
primárne

kovová

obličky 
(najčastejšie)
mozog
fetus
pečeň

anorganická 1 – 2
stolicou 
(najčastejšie)
vydychovaním
močom

anorganická

obličky 
(najčastejšie)
pečeň
mozog (ak je 
vysoký príjem 
so značnou trans-
formáciou) 

kovová organická 1,5 – 2

močom
(najčastejšie)

stolicou
do vlasov
mliekom

organická

obličky 
(najčastejšie)
mozog
fetus
pečeň
svaly

anorganická 2 – 4

stolicou 
(najčastejšie)
močom
do vlasov
mliekom

Inhaláciou alebo kožou vo forme pár sa ortuť veľmi dobre resorbuje do krvi, 
ktorou môže byť transportovaná do jednotlivých orgánov vrátane mozgu. Preniká tiež 
do erytrocytov, kde sa ľahko transformuje na anorganickú formu. Anorganická ortuť sa 
potom spätne uvoľňuje do krvnej plazmy a viaže sa s nosičmi proteínov alebo zostáva 
v erytrocytoch. Kovová ortuť sa transformuje na anorganickú buď v mozgu alebo v plo-
de s následnou kumuláciou.
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Po orálnom podaní anorganických solí ortuti sa značné koncentrácie Hg nachá-
dzajú v mukóze celého tráviaceho aparátu, najviac však v sliznici čriev. Anorganická 
ortuť, ktorá sa z čreva dostala do krvi, sa kumuluje v najväčšom množstve v obličkách 
a v pečeni. Do mozgu sa dostáva len malé množstvo, rovnako i cez placentu.

Organické zlúčeniny ortuti majú väčšiu schopnosť prenikať cez biologické barié-
ry, vrátane hematoencefalickej. Distribúcia organickej ortuti do orgánov je preto po pe-
rorálnom podaní rovnomernejšia. Kumuluje sa v značnej miere aj v mozgovom tkanive. 
Organické zlúčeniny ortuti ľahko prenikajú cez placentu a nachádzajú sa v rozličných 
koncentráciách vo fetálnych orgánoch (Bartík, 1985). 

Dumont (1995) zistil, že v priebehu 48 hodín po expozícii organizmu ortuťou sa 
vo zvýšenej miere v obličkách syntetizuje bielkovina metaloproteín, ktorý ortuť viaže 
a tým ju aj kumuluje. Mení sa aj jej biologický účinok. Vzniknutý komplex ortuť-biel-
kovina je rozmerom veľký, a preto sa z organizmu vylučuje dlhodobo. 

Po čase môže ortuť disociovať a uvoľnená tak môže poškodiť obličky v čase, 
keď zdroj intoxikácie bol eliminovaný. Obličky nie sú len orgánom, v ktorom dochádza 
k vylučovaniu ortuti z organizmu, ale aj orgánom, ktorý ju primárne vychytáva a ku-
muluje.

Za biochemickú bázu toxicity ortuti sa považuje jej interakcia s tiolovými sku-
pinami – SH enzýmov. Už nízke koncentrácie iónov Hg2+ inhibujú desiatky enzýmov. 
Rôzne orgány uvoľňujú akumulovanú ortuť rozdielnou rýchlosťou, pričom bolo zistené, 
že obličky a mozog sú kontaminované Hg po celý život (Dumont,1995).

Distribúcia ortuti
Rozsah poškodenia orgánov súvisí hlavne s koncentráciou ortuti. Jej distribúcia 

závisí nielen od fyzikálnych vlastností (Hgo a organické zlúčeniny sú lipofi lné), ale aj od 
anatomickej skladby orgánov (Kolenič, 2003). 

Histochemické štúdie dokázali, že ortuť sa v intoxikovanom organizme distri-
buuje do všetkých orgánov a tkanív (v podobe granuliek HgS), pričom najvyššia kon-
centrácia sa zaznamenáva v kôre obličiek a v pečeni (Kačmár a kol., 1992). Vysoká 
koncentrácia Hg je v obličkách, ktoré sú orgánom jej eliminácie (Kolenič, 2003).

Exkrécia ortuti
Po absorpcii sa výpary kovovej ortuti vylučujú dýchaním, stolicou a močom. Po 

transformácii na anorganickú Hg sa táto vylučuje močom a stolicou. 
Ortuť sa vylučuje žlčou komplexne s glutatiónom a dostáva sa do potných, slin-

ných a mliečnych žliaz. Prakticky významné je vylučovanie močom, ktoré je nepravi-
delné a trvá dlho i po skončení expozície. Hodnoty nad 10 μg/l sa považujú za dôkaz 
zvýšenej expozície (Kolenič, 2003). 

Absorbované množstvo kovovej ortuti v tele je redukované približne na 50 % 
v prie behu 1 až 2 mesiacov nezávisle od jeho celkového množstva. Veľké množstvo 
ortuti v tele sa odstraňuje z organizmu dlhšie ako malé (Dumont, 1995). 

U človeka je priemerný biologický polčas vylučovania pre anorganickú ortuť 
60 dní, pre alkylové zlúčeniny Hg 70 dní. Z analytického hľadiska je dôležitá distri-
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búcia ortuti do vlasov, nechtov u človeka, do srsti a peria u zvierat. Táto skutočnosť 
sa využíva diagnosticky a pre účely monitoringu (Maňkovská a Chudík, 1987; Toman 
a kol., 2003). 

Záver
Ortuť patrí medzi ťažké kovy, ktoré sú pre živý organizmus škodlivé i tom naj-

menšom množstve. V súčasnosti môže dôjsť k poškodeniu organizmu príjmom ortuti 
hlavne v potrave. Preto má problematika sledovania ortuti a jej zlúčenín v životnom 
prostredí veľký význam, najmä monitoring ortuti v potravinách

Pre vybrané skupiny obyvateľstva, medzi ktoré zaraďujeme potenciálne ma-
mičky, gravidné a dojčiace ženy, deti, obyvateľov trvale žijúcich v oblastiach výrazne 
kontaminovaných ortuťou, pracovníkov vybraných chemických závodov, starších ľudí
a pacientov trpiacich na ochorenie pečene a obličiek odporúčame nekonzumovať potra-
víny s vyšším obsahom ortuti – napr. vnútornosti živočíchov (obličky, pečeň), morské 
ryby (žralok, mečúň, tuniak, kráľovská makrela), rastliny a huby na územiach s nadli-
mitnými hodnotami ortuti v pôde. Ohrozené skupiny by mali uprednostniť potraviny 
s nízkym obsahom ortuti – mlieko a mliečne výrobky, svalovinu zvierat, ovocie a zele-
ninu, rastúce mimo zaťažených oblastí.

IMPACT OF MERCURY
ON DAMAGE OF HUMAN ORGANISM

Abstract: This report focuses on the associations between effects of mercury 
and human organism. Mercury is characterized as a chemical element, its forms, toxi-
city, usage are described. Further on the author engage in the most signifi cant ways of 
mercury entering organism, its transport mechanism, distribution and excretion. Mer-
cury belongs among factors that are dangerous to human organism already in minimal 
concentration, they mainly come through food.

Keywords: Mercury, health, risk, intake, metabolism, distribution, excretion, 
toxicity, food, damage
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Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví

K MĚŘENÍ GENDERU 

María Pilar SÁNCHEZ-LÓPEZ, Fátima SÁNCHEZ, Raquel RIVAS, 
Isabel CUELLAR-FLORES, Juan Francisco DÍAZ-MORALES

Abstrakt: Skupina autorů této studie přibližuje možnost přizpůsobení dotazníků 
o genderu (CFNI-CMNI) španělské populaci. Předpokládají, že přijatelné psychomet-
rické výsledky budou podnětem k pokračovaní výzkumu a budou iniciativou v rozšiřova-
ní vzorku účastníků (ve vyhodnocování jejich spolehlivosti a platnosti). Konečným cílem 
autorů je tyto nástroje používat v budoucích výzkumech genderu a zdraví. CFNI byl 
použit u 706 žen z několika španělských regionů a CMNI byl vyplněn 213 muži ve věku 
mezi 18 a 79 lety. Proces přizpůsobování těchto dvou nástrojů na španělskou populaci 
se snaží sledovat kroky doporučené národními a mezinárodními normami. 

Klíčová slova: osobnost, sociální chování, pohlaví, sebevnímání, biologické cha-
rakteristiky, gender, typ chování, maskulinita, feminita

Úvod
Náš zájem o psychometrické vyhodnocení systému pohlaví-genderu ((Rubin, 

1975) pramení z důležitosti, kterou má při vysvětlování celé řady jeho projevů: sociální 
chování a osobnost (Cardenal a Fierro, 2001; Costa, Terracciano a McCrae, 2001; Hyde, 
1984; Maccoby a Jacklin (1974), činnosti a zájmy (Huston, 1983) a identifi kuje sebe-
vnímání (Chodorow ,1978; Fernández, 1996). Role v rámci zdraví byla též zdůrazně-
na (Mahalik, Lagan a Morrison, 2006; Martínez, 2005; Sánchez-López, 2003) pomocí 
vztahu mezi oběma pohlavími a jeho důležitosti pro zabránění vzniku problémů nebo 
jejich řešení (Brown, 1986; Gilbert a Scher, 1999; Brooks a Good, 2001).

Tam, kde je pohlaví defi nováno biologickými charakteristikami (chromozom-
ní, gonádové, hormonální, mozkové a genitální dimorfi e atd.), je gender výsledkem 
evolučního procesu, společenskou kategorií, která indikuje neexistenci charakteristik 
nebo typů chování, které by mohly “a priori” vnitřně patřit k jednomu pohlaví a jejichž 
prostřednictvím jsou zvnitřněna společenská očekávání a normy. Také odkazuje k psy-
chologickému pocitu jednotlivce jako muže nebo ženy, včetně společenských a psycho-
logických režimů chování navržených společností jako mužské nebo ženské (Barberá, 
2004; Fernandez, 1996, 1998; Hare-Mustin and Maracek, 1990; Laqueur, 1990; Mac-
coby, 1990).
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Několik autorů obou pohlaví tedy obhajuje účinnost koncepce genderu a trvají na 
potřebě pohledu na aspekty s tímto spojené při vysvětlování rozdílů mezi muži a ženami 
(Bem, 1981; Chodorow, 1978; Kagan, 1964). Jak lze ale možné gender lidí vyhodnotit? 
Jeho měření bylo tradičně řešeno prostřednictvím vyhodnocení maskulinity /femininity, 
vnímané jako rozsah, v kterém jsou lidé více či méně uzavřeni ve společenských stere-
otypech týkajících se chování každého z pohlaví.

Nástroje měření genderu
V polovině dvacátého století se objevilo několik nástrojů měření maskulinity

a femininity, jejichž cílem bylo měřit psychologické rozdíly mezi muži a ženami (Gough, 
1952; Hataway a McKinley, 1943; Strong, 1936; Terman a Miles, 1936). Každá z těchto 
stupnic vyplývala z různých koncepcí, takže jejich porovnáni není snadné. Může být 
potvrzeno, že jejich obsahy byly velice heterogenní a rozlišovaly mezi muži a ženami 
bez výchozí teorie vysvětlení (Fernández, 1998).

Constantinople (1973) vznesl ostrou kritiku psychometrických charakteristik 
těchto stupnic, protože vycházejí z myšlenky, že jsou maskulinita a femininita dvěma 
opačnými póly stejného rozměru. Tento autor předpokládá, že se jedná o nutná měření 
těchto dvou proměnných. 

Na konci dvacátého století se objevily nové stupnice maskulinity a femininity, 
Bemův nástroj s názvem Bem Sex Role Inventory (BSRI), který je velice inovativním: 
jednalo se totiž o prvního autora, který použil nezávislá měření těchto proměnných tam, 
kde maskulinita není opakem femininity. Navrhuje koncepci “hermafroditu” k označení 
subjektů, u kterých je zaznamenáno vysoké skóre v obou kategoriích: tyto osoby by tedy 
byly popsány jako asertivní nebo fl exibilní, instrumentální nebo expresivní v závislosti 
na tom, co vyžaduje situace. 

Spence, Helmreich a Stapp (1974, 1975) později navrhli dotazník, který měřil 
maskulinitu a femininitu jako ortogonální rozměry. Tento test je znám jako PAQ (Per-
sonal Attributes Questionnaire) a opět prokázal, že tyto proměnné jsou nezávislé. Ber-
zins, Willings a Wetter (1978) vyvinuli stupnici ANDRO (Personality Research Form 
), která zahrnuje společenské a intelektuální aspekty autonomie a orientace na dosažení 
úrovně na stupnici maskulinity a zvažuje aspekty vztažené na emocionalitu, subordinaci 
a výchovu podle stupnice femininity. Heilburnův inventář (1976), Adjective Check List 
(ACL) tyto rozměry vyhodnocuje také prostřednictvím pozitivních a negativních adjek-
tiv. Stupnice připravená Balcomem (1976) měří genderovou identitu na dvou stupni-
cích: MSC (maskulinita) a FMN (femininita). Je založena na kulturních stereotypech, ne 
na rysech osobnosti, jako tomu bylo v předchozích nástrojích. Toto vysvětluje korelaci 
mezi stupnicí Baucoma a inventářem Bema. Dalším měřicím nástrojem těchto proměn-
ných je Sex Role Behaviour (Orlofsky, 1981), který vyhodnocuje zájmy a chování mužů 
a žen v jejich rolích. 

Všechny předchozí stupnice používají jako podporu ekvivalentní koncepce 
instrumentálnosti-expresivnosti (Parsons a Bales, 1955), společenství (Bakan, 1966) 
a sebeuplatňujících se/integrativních tendencí (Koestler, 1967, 1978) identifi kujících 
maskulinitu a femininitu s každým označením nezávislých rozměrů. Výsledný nástin 
je čtyřnásobnou typologií: lidé mohou být androgenní, maskulinní, femininní nebo 
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nerozlišení, a to v závislosti na tom, zda dosahují skóre více či méně na jedné z těchto 
dvou stupnicích, na jedné, nebo na žádné, a tímto způsobem bylo cílem vyhodnotit, co 
je společensky určeno jako žádoucí pro každé z pohlaví (Fernández, 1998). Přesto se 
dnešní kritika těchto nových stupnic zaměřuje přesně na společenskou žádoucnost, pro-
tože pokud jsou maskulinita a femininita koncepty podmíněnými historickým vývojem 
a sociální strukturou, nezdá se být vhodné tento rámec nastavit tak pevně, jako rámec 
instrumentality-expresivity (Auster a Ohm, 2000; Cook, 1985, 1987; Fernández, Quiro-
ga, del Olmo a Rodriguez, 2007; Marsh a Myers, 1986; Taylor a Hall, 1982; Woodhill 
a Samuels, 2003). Jak zdůraznili Robinson, Shaver and Wrightsman (1991), gender 
je jako společenská koncepce citlivý na odchylky a změny, ke kterým může docházet 
v každé společnosti. 

Z tohoto všeho je možné vyvodit potřebu zajištění vhodného a spolehlivého 
nástroje, který bude reprezentativní pro současnost. Takový nástroj lze začlenit do 
výzkumu a lze jím provádět hlubší studie vztahů s ostatními proměnnými. Toto je účel, 
pro který jsou navrženy nástroje Mahalika (2003, 2005), “Conformity to Masculinity 
Norms Inventory” (CMNI) a “Conformity to Femininity Norms Inventory” (CFNI). Obě 
tato měření navrhují sérii výhod s ohledem na jejich předchůdce. Jedná se o aktuali-
zované nástroje (byly vytvořeny dosti nedávno) zahrnující multidimensionální pohled 
na gender. Tímto způsobem pracují s konstrukcí “femininity” a “maskulinity” ne jako 
s homogenními subjekty, ale jako se složeninami (byly by zde různé “femininity”
a “maskulinity”, kterými by nás lidé identifi kovali v různých stupních). Toto je dalším
z omezení globálních konceptů používaných ve stupnicích v 70. letech, protože obě jsou 
prostřednictvím svých vlastních teoretických defi nic a na základě výsledků některých 
současných výzkumů multidimensionálními koncepty (Fernández a kol., 2007; García-
Vega, Fernández García a Rico Fernández, 2005; Mahalik, Locke, Ludlow, Diemer, 
Scott, Gottfried a Freitas, 2003; Thompson a Pleck, 1995). Nástroje, které navrhl Maha-
lik a kol. (2003, 2005) navíc používají výraz “normy femininity/maskulinity”, které jsou 
podle našeho názoru dosti adekvátní, protože objasňují, že jedna se zabývá ženskostí
a mužskostí chápanou jako soubor pokynů pro chování, postoje a víru předepsané 
povahy a že v žádném měřítku neodrážejí přirozenou psychologickou derivaci dimorfi e 
pohlaví. 

Příprava původních nástrojů
Návrh původních inventářů zahrnoval pečlivou empirickou metodiku zamě-

řenou racionálním způsobem. Nástroje byly sestaveny ve dvou různých dobách, ale
v obou případech byly dodrženy stejné fáze. Prvním krokem byla identifi kace domi-
nantní femininních a maskulinních norem v kultuře Spojených států, která je predomi-
nantně heterosexuální a bílá. Za tímto účelem byla revidována bibliografi e tradičních 
femininních a maskulinních norem a v případě CFNI byla vybrána malá skupina žen 
s cílem vytvoření diskusní skupiny, ve které byly požádány o označení sdělení, kte-
ré podle jejich vnímání ukazovalo, jak by měly ženy přemýšlet, cítit a jednat, a to na 
základě 100 různých sdělení. Nakonec došlo ve dvou smíšených cílových skupinách 
doktorantů mužského a ženského pohlaví a studentů magisterského studia k diskusím 
o příkladech označených jako maskulinní normy v jednom případě, a jako femininní 
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normy v případě druhém. Došlo k upřesnění kategorii a navržení jednotlivých položek. 
Konečné kategorii představovaly 12 femininních norem a 12 maskulinních norem. Kaž-
dá kategorie zahrnovala 12 položek odrážejících nepřetržitost shody s každou normou. 
Navíc tyto kategorie popsaly kognitivní, behaviorální a emoční prvky. 144 počátečních 
položek bylo použito pro strukturování CFNI u 733 žen na univerzitě. V případě CMNI 
bylo těchto 144 položek nejdříve podrobeno úsudku tří postgraduálních studentů a byly 
získány přijatelné indexy dohody. Následně byly použity u 753 mužů, z nichž všich-
ni byli na univerzitě. Po použití příslušných faktoriálních analýz dosáhli autoři řešení 
8 faktorů v CFNI a 11 v CMNI, a to prostřednictvím hlavních os a šikmé rotace. 

V CFNI byly položky zvoleny se zatížením vyšším než nebo rovným (.4) u jed-
noho faktoru a než zatížení nad (.3) u všech dalších faktorů. Toto poskytlo matici 84 
položek. 7 z 8 faktorů se shodovalo s racionálně navrženými kategoriemi a pouze 
jeden z nich kombinoval dva z nich. Co se týče vztahu mezi faktory, pouze dva páry 
(Příjemná ve vztahu – Mající zájem o děti a Štíhlost – Investice do vzhledu) prokáza-
ly korelaci rovnající se nebo vyšší než (.3). Interní konsistence u celé škály dosáhla
α =.88 a u podstupnice je na úrovni nejméně α =.77 k maximu α =.92. Externí platnost 
byla prověřena na základě Inventáře rolí pohlaví podle Bema (BSRI- Bem, 1974, 1981)
a Feminist Identity Composite (FIC- Fischer a kol., 2000). Významné, kladné vzta-
hy byly stanoveny pomocí BSRI Podstupnice femininity a FIC Pasivní akceptace
a negativní SRI Podstupnice maskulinity. Mezi podstupnicemi CFNI neměly všechny 
významnou korelaci s ostatními nástroji, čímž se potvrdila predikce autorů, že CFNI 
vyhodnocuje také další charakteristiky nezahrnuté do BSRI a FIC. Co se týče časové 
stability příslušného nástroje, koefi cienty testů a opakovaných testů v období 2–3 týdnů 
byly na úrovni .94 u celkového skóre a .87 v průměru pro podstupnice (.83 nejnižší
u Domácnosti a. 95 u zájmu o děti). 

V CMNI byla korelace vyšší než (.3) (Moc nad ženami – Playboy) pouze u jed-
noho z 55 párů. Co se týče CFNI, tyto položky byly zvoleny se zatížením vyšším nebo 
rovným (.4) ve faktoru a s žádným zatížením vyšším nebo rovným (.3) v jakémkoliv 
jiném faktoru s výsledkem matice s 94 položkami. Každý faktor byl označen stejnými 
jmény, jako racionálně navržené kategorie. Co se týče jejich interní konsistence, celko-
vá stupnice má α =.94 a podstupnice mají minimální hodnoty od α =.72 po maximálně
α =.91. Časová stabilita je také uspokojivá v období 2 až 3 týdnů, protože koefi cienty 
testů – opakovaných testů dosáhly .95 u celé stupnice a .76 v průměru o podstupnic 
(s tím, že .51 byla nejnižší u Usilování o postavení a .96 nejvyšší u Pohrdání homose-
xuály). Tento inventář byl externě ověřován dalšími měřeními maskulinity, a to zejmé-
na pomocí Brannonova Masculinity Scale Short Form (BMS- Brannon a Juni, 1984), 
Gender Role Confl ict Scale (GRCS- O’Neill a kol., 1986) a Masculine Gender Role 
Stress Scale (MGRS- Eisler a Skidmore, 1987). Celkový CMNI vykazoval významnou 
korelaci s celkovými skóry tří stupnic a většina z podstupnic navržených k vyhodnocení 
podobných charakteristik také představovala významné vztahy.

Cíl
Cílem této studie je přizpůsobit dotazníky o genderu (CFNI-CMNI) na španěl-

skou populaci. Pokud budou psychometrické výsledky přijatelné, záměrem bude pokra-
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čovat v rozšiřovaní vzorku účastníků a ve vyhodnocování jejich spolehlivosti a platnosti. 
Konečným cílem je tyto nástroje používat v budoucích výzkumech genderu a zdraví. 

Metoda
Účastníci 

CFNI byl použit u 706 žen z několika španělských regionů ve věku mezi 17 a 86 
(střední věk = 32,62; D.T. =12.17). 75 % z těchto účastníků mělo vyšší vzdělání,15 % 
byli středoškoláci a 10 % mělo základní vzdělání. Navíc z nich 63,7 % pracovalo, 5 % 
bylo nezaměstnaných, 25 % studenti, 3,6 % v důchodu a 1,7 % pracovalo doma. 

CMNI byl vyplněn 213 muži ve věku mezi 18 a 79 lety (střední věk =33,62 
D.T.12.45). Účastníci byli z různých autonomních oblastí Španělska. 64.7 % z nich 
mělo univerzitní vzdělání, 24.2 % středoškolské vzdělání a 11 % základní vzdělání. 
Navíc z nich mělo 68 % zaměstnání, 7,4 % bylo bez práce, 23,2 % byli studenti, 1,4 % 
bylo v důchodu. 

Nástroje
CFNI: Shoda s inventářem norem femininity

Shoda s inventářem norem femininity (CFNI) obsahuje 84 zodpovězených 
položek na likertovské stupnici 4 bodů (0 = zcela nesouhlasím, 1 = nesouhlas, 2 = 
souhlas, 3 = úplný souhlas). Tato prohlášení byla navržena tak, aby měřila postoje, víry
a chování spojené s rolemi femininního genderu, a to jak tradičními, tak i netradičními. 
Jednotlivá stanoviska se zabývala například otázkami, jak se starat o ostatní, otázkou 
sexuality a vztahů. Jsou seskupeny do osmi předpisů pro ženy: Příjemná ve vztahu, 
Štíhlost, Skromnost, Domácnost, Zájem o děti, Romantický vztah, Sexuální věrnost
a Investice do vzhledu. Vyplnění tohoto dotazníku zabralo 10–15 minut. Od účastníků 
se žádalo, aby uvedli, v jakém rozsahu osobně s každým stanoviskem souhlasí nebo 
nesouhlasí.

CMNI: Shoda s inventářem norem maskulinity
Shoda s inventářem norem maskulinity (CMNI) obsahuje 94 zodpovězených 

položek na likertovské stupnici 4 bodů (0 = zcela nesouhlasím, 1 = nesouhlas, 2 = sou-
hlas, 3 = úplný souhlas). Tato prohlášení byla navržena tak, aby měřila postoje, víry 
a chování odrážející shodu a neshodu s jedenácti prohlášeními spojenými s rolemi mas-
kulinního genderu: Vyhrávání, Ovládání emocí, Přijímání rizik, Násilí, Moc nad ženami, 
Dominantní, Playboy, Spoléhání se na sebe, Nadřazenost práce, Pohrdání homosexuá-
ly a Usilování o postavení. Doba potřebná pro vyplnění tohoto dotazníku a poskytnutí 
pokynů k tématům je stejná jako u CFNI.

Postup
Úprava nástroje na španělskou populaci

Pro úpravu původního inventáře na španělskou populaci byl sestaven akční pro-
tokol, který uvážil doporučení mezinárodních pokynů (Pokyny ITC, International Test 
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Commission) a národních pokynů (model sledující normy vyhodnocení testů (CET), 
Test Commission of the Offi cial College of Psychologists), jejichž základní kroky byly 
následující:

1. Překlad bilingvní psycholožkou se zkušenostmi s překlady psychologických 
vyhodnocovacích nástrojů, se kterou již skupina dříve při několika příležitostech 
spolupracovala. 

2. Použití na malé skupině psychologů, kteří jsou experty na psychologické vyhod-
nocování a přizpůsobování nástrojů na španělskou realitu. Provádí se vyhodno-
cování lingvistické, kulturní a psychologické adaptace tohoto nástroje. Dohoda 
mezi posuzovateli umožňuje navržení druhé experimentální verze. 

3. Použití na malé skupině z běžné populace s žádostí, aby indikovala možné rozdíly 
jak v lingvistickém, tak i kulturním chápání.

Na základě tohoto procesu byly provedeny malé modifi kace s cílem tento test 
adaptovat na španělské idiosynkrasie a kulturu. Náš výzkumný tým poté zahájil aplikaci 
na široké skupině lidí z území Španělska. 

Na základě těchto údajů představovala další fáze statistickou analýzu, pro kterou 
byla použita SPSS verze statistického průběhu. Při výpočtu spolehlivosti jako interní 
konsistence byl použit Cronbachův koefi cient alfa. 

Výsledky
CFNI

Výsledky analýzy spolehlivost u CFNI indikují index konsistence u celé stupnice 
ve výši α =.85 (Tabulka 1). Většina podstupnic má přijatelné hodnoty α hodnoty, mezi 
.70 (Skromnost) a .82 (Štíhlost a Sexuální věrnost), kromě dvou podstupnic s hodnotami 
.66 u Romantických vztahů a .38 v Příjemná ve vztahu. Indexy odpovídající populaci
v USA byly vyšší než u všech podstupnic a u celé stupnice. 

Tabulka 1. Indexy spolehlivosti alfa podstupnic CFNI 
Americká populace a

α
Španělská populace

Α
1. Příjemná ve vztahu .84 .38
2. Štíhlost .90 .82
3. Skromnost .82 .70
4. Domácnost .84 .72
5. Zájem o děti .92 .84
6. Romantické vztahy .77 .66
7. Sexuální věrnost .85 .82
8. Investice do vzhledu .82 .74
CELKEM .88 .85

a: Hodnoty získané z publikace Mahalik a kol. (2005)
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CMNI 
Index spolehlivosti u celého CMNI je α = .92 (Tabulka 2). V podstupnicích do-

sáhl rozsah skóre od .70 (Dominantní a Usilování o postavení) a .89 (Pohrdání homo-
sexuály), z nichž všechny byly na přijatelných úrovních. Pouze u podstupnice Přijímání 
rizik byly indexní hodnoty u interní konsistence vyšší u populace USA. 

Tabulka 2. Indexy spolehlivosti alfa podstupnic CMNI 
Indexy spolehlivosti alfa 
podstupnic CMNI Americká populace bα Španělská populace α

 1. Vyhrávání .88 .81
 2. Ovládání emocí .91 .86
 3. Přijímání rizik .82 .83
 4. Násilí .84 .76
 5. Moc nad ženami .87 .75
 6. Dominantní .73 .70
 7. Playboy .88 .85
 8. Spoléhající se sám na sebe .85 .81
 9. Nadřazenost práce .76 .72
10. Pohrdání homosexuály .90 .89
11. Usilování o postavení .72 .70
TOTAL .94 .92

b: Hodnoty získané z Mahalik a kol. (2003)

Diskuse a závěry
Proces přizpůsobování těchto dvou nástrojů španělské populaci sledoval, jak 

jsme již zmínili, kroky doporučené podle národních a mezinárodních norem. Toto 
umožňuje zlepšení přizpůsobení na naše prostředí a zajistit to, že prováděný proces 
bude tím správným.

Při provádění statistické kontroly spolehlivosti stupnic pomocí Cronbachova 
koefi cientu alfa ve vztahu k interní konsistence, která je jednou z nejpoužívanějších
v psychometrice (Ledesma, Molina a Valero, 2002), jsme zjistili, že hodnoty stupnice
u španělského vzorku byly velice podobné americkému vzorku, a to s minimálními hod-
notami α =.7. Přesto, jak je třeba očekávat při práci s přizpůsobeným nástrojem, jsou 
indexy vždy nižší u španělských vzorků než u amerických vzorků, ale rozdíl je zde malý 
na většině podstupnic, takže můžeme tvrdit, že představují adekvátní výsledky. 

Prokázali jsme, že interní konsistence CMNI je obecně vyšší než je tomu v pří-
padě CFNI, což je pravděpodobně způsobeno tím, že u CMNI je větší počet položek 
(Ledesma, Molina a Valero, 2002). Hodnoty získané v CMNI tedy nepředstavují žádný 
problém, všechny z nich jsou vyšší nebo rovny.7. U CFNI ale stupnice „Romantické 
vztahy” a „Příjemní ve vztahu” představují jisté slabé stránky, a to zejména v případě 
druhé zmíněné položky. Podstupnice “Romantické vztahy” představuje nejnižší index 
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α ze všech u americké populace, což je aspektem, který je třeba v naší adaptaci vzít 
v úvahu. Navzdory tomuto všemu taková nízká úroveň interní konsistence u „Příjemná 
ve vztahu” ukazuje, že položky v této podstupnici mohou měřit několik různých aspektů 
a z tohoto důvodu budou předmětem budoucích studií. 

Hodnoty indexů interní konsistence předložené v této práci naznačují, že úpravy 
provedené v CFNI a CMNI mohou být dobrými nástroji pro měření shody s mužský-
mi a ženskými společenskými normami u španělské populace (po opravě podstupnic 
„Příjemná ve vztazích”), a následně užitečné pro vyhodnocování genderu - proměnné 
v našem prostředí. Tato zjištění nám umožňují pokračovat ve studiu psychometrických 
vlastností obou inventářů a rozšířit vzorek použití. 

Mezi omezeními naší studie je skutečnost, že je počet účastníků CMNI ome-
zen, což je aspektem, který bude vyřešen v procesu pokračování přizpůsobování. Další 
omezení vyplývá z toho, že v CFNI ukazuje stupnice „Příjemná ve vztazích” určité 
slabé stránky a z tohoto důvodu to bude třeba v budoucnosti prostudovat. Cronbachův 
koefi cient alfa je nutným, ale ne dostatečným k zaručení psychometrických vlastností
a platnosti obou nástrojů, takže budeme v jejich studiu pokračovat. 

Mezi budoucími možnostmi je možné najít skutečnost, že pokud budou CFNI
i CMNI nadále vykazovat svou spolehlivost a platnost, přizpůsobení provedené pro špa-
nělskou populaci nám umožní tyto nástroje využít k proměnné genderu v našem výzku-
mu a použít měření na studium vztahů mezi zdravím a genderem. Toto představuje 
konečný cíl naší výzkumné skupiny (EPSY, UCM). 

TOWARDS A MEASUREMENT OF GENDER 
Abstract: Gender is the result of an evolutionary process, a social category, 

which indicates the non-existence of traits or types of conduct which “a priori” might 
belong to one sex and by means of which social expectations and norms are interiorised. 
It also refers to the individual’s psychological feeling of being a male or female, inclu-
ding the social and psychological modes of behaviour. The aim of this study is to adapt 
the gender questionnaires (CFNI-CMNI) to the Spanish population. If the psychometric 
results are acceptable, the intention is to continue expanding the sample of participants 
and evaluating their reliability and validity. The ultimate aim is to use the instruments in 
future researches on gender and health.

Keywords: Gender, measurment of gender, gender questionnaire
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Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví

BECKŮV INVENTÁŘ DEPRESE
DRUHÉ VYDÁNÍ (BDI-II):

 KONGRUENCE FAKTORU A OBECNÁ
APLIKOVATELNOST JEHO

UKAZATELŮ INTERNÍ KONZISTENCE

Jesús SANZ, María Paz GARCÍA-VERA

Abstrakt: Autor příspěvku pracuje s Beckovým inventářem deprese (dále 
jen BDI) a přibližuje vyhodnocení validity a interní konzistence BDI-II na třech vzorcích 
dospělých Španělů1, kteří reprezentují psychopatologické pacienty, běžnou populaci 
dospělých jedinců a vysokoškolské studenty. Zahrnuje tedy analýzu kongruence faktoru
a obecnou aplikovatelnost ukazatelů interní konzistence u uvedených tří vzorků. Porov-
nává faktorovou strukturu a ukazatele spolehlivosti BDI-II u španělských vzorků
a faktorovou strukturu a indexy spolehlivosti zjištěné u podobných vzorků z jiných zemí 
s cílem vyhodnotit kongruenci faktoru BDI-II a obecnou aplikovatelnost jeho ukazate-
lů interní konzistenci v několika zemích. Porovnává výsledky dosažené pomocí BDI-II
s výsledky, které byly získány pomocí BDI-IA, s cílem zjistit, zdali BDI-II představuje 
vyšší ukazatele kongruence faktoru a interní konzistence než BDI-IA.

Klíčová slova: Beckův inventář deprese, depresivní epizoda, agitace, spánek, 
chuť k jídlu, váha, hypochondrie, beznaděj, somatické obtíže, úzkostná porucha, psy-
chopatologický pacient, konzistence, kongruence, faktorová analýza

Beckův inventář deprese (BDI) – původní verze z roku 1961 (BDI-I; Beck, 
Ward, Mendelson, Mock, Erbaugh, 1961) i revidovaná verze z roku 1978 (BDI-IA; 
Beck, Rush, Shaw, Emery, 1979; Beck, Steer, 1993) – byl obecně používán pro měření 
depresivní symptomatologie u pacientů s duševními poruchami, zdravotními poruchami 
a obecně u populace, až se nakonec stal nástrojem pro sebeposuzování deprese, který se 
nejvíce využívá v klinické praxi a výzkumných činnostech (Beck, Steer, Garbin, 1988; 
Piotrowski, 1996; Sanz, Navarro, Vázquez, 2003).

V roce 1996 byla publikována nová verze BDI pod názvem Beckův inventář 
deprese -II (BDI-II; Beck, Steer, Brown, 1996), která obsahovala podstatné změny ve 
srovnání s předchozími verzemi BDI. To umožňuje, aby tento nástroj mohl pokrýt veš-
1) Pro tyto vzorky dospělých Španělů je dále užíváno označení španělské vzorky.
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kerá symptomatická diagnostická kritéria pro depresivní poruchy doporučená manuá-
lem DSM-IV (APA, 1994). BDI byla vyvinuta v šedesátých letech minulého století tak, 
aby odrážela klinický konsensus týkající se symptomů defi nujících v této době depre-
si. V průběhu následujících čtyřiceti let bylo zachyceno množství relevantních metod 
týkajících se způsobů, chápání deprese: tento vývoj byl brán v úvahu při defi nování 
hlavních charakteristik deprese a disthymie vymezených v manuálu DSM-III (APA, 
1980) a v následných vydáních (DSM-III-R (APA, 1987) a DSM-IV (APA, 1994). 
Avšak navzdory tomuto vývoji inventáře BDI-I a později i BDI-IA stále dostatečně 
postihovaly hlavní charakteristiky deprese. Nicméně několik studií poukázalo na to, že 
BDI nelze použít pro několik symptomatických diagnostických kritérií obsažených jak 
v manuálu DSM-III, tak i v manuálu DSM-IV (Moran, Lambert, 1983; Vázquez, Sanz, 
1997; Vredenburg, Krames, Flett, 1985). Z hlediska nejrozšířenější přijímané defi ni-
ce hlavní depresivní epizody, kterou nabízí manuál DSM-IV (APA, 1994), nepokrývá 
BDI-IA symptomatická kritéria pro psychomotorickou retardaci nebo agitaci, ale pou-
ze částečně splňuje další dvě kritéria: problémy se spaním a problémy s chutí k jíd-
lu/váhou (Vázquez, Sanz, 1997), ovšem věnuje pozornost pouze defi citním aspektům
a ignoruje „nadbytek“. Současně BDI-IA pokrývá symptomy, které podle manuálu DSM 
nejsou považovány za diagnostická kritéria u hlavních depresivních epizod (například 
hypochondrii, pocit beznaděje, srov. Burt, IsHak, 2002). Kromě toho BDI-IA neumož-
ňuje posouzení výskytu depresivní symptomatologie v průběhu minimálního období 
vyžadovaného pro diagnózu hlavních depresivních epizod (dva týdny podle manuálu 
DSM-IV proti jednomu týdnu podle BDI-IA).

K vyřešení těchto nesrovnalostí byl časový rámec BDI-II prodloužen na dva týd-
ny. Čtyři položky BDI-IA (váhový úbytek, tělesné změny, somatické potíže a pracovní 
problémy) byly nahrazeny položkami pokrývajícími nové symptomy (agitace, snížená 
výkonnost, potíže s koncentrací a ztráta energie). Byly také prozkoumány položky 
nechutenství a problémy se spaním, a to jak při zvýšené, tak při zvýšené míře spánku 
a apetitu, a bylo upraveno (přeformulováno) dalších dvanáct položek. V BDI-II tedy 
zůstávají nezměněny pouze tři položky BDI-IA (pocit trestu, myšlenky na sebevraždu 
a ztráta zájmu o sex). BDI-II je tedy považován za hlavní aktualizaci populárního 
BDI-IA, která uspokojivě pokrývá symptomatická diagnostická kritéria manuálu 
DSM-IV pro depresivní poruchy (viz analýza obsahové validity, kterou vypracovali 
Sanz, Navarro, Vázquez, 2003). Navíc psychometrické studie provedené až do dnešního 
dne svědčí o tom, že ukazatele spolehlivosti a validity této nové verze jsou tak vysoké 
jako ukazatele jejich bezprostředního předchůdce, tj. BDI-IA, a v některých případech 
jsou dokonce jednoznačně vyšší, jako například v souvislosti s jeho faktorovou validitou
a interní konzistencí (Beck, Steer, Ball, Ranieri, 1996; Beck, Steer, Brown, 1996; 
Dozois, Dobson, Ahnberg, 1998; Steer, Clark, Beck, Ranieri, 1999; Whisman, Perez, 
Ramel, 2000).

V tomto smyslu je cíl uvedeného výzkumu trojí: 1. vyhodnocení validity a inter-
ní konzistence BDI-II na třech vzorcích dospělých Španělů, kteří reprezentují psycho-
patologické pacienty, běžné populace dospělých jedinců a vysokoškolských studentů 
– což zahrnuje analýzu kongruence faktoru a obecnou aplikovatelnost ukazatelů interní 
konzistence u uvedených tří vzorků; 2. srovnání faktorové struktury a ukazatelů spo-
lehlivosti BDI-II u španělských vzorků a faktorové struktury a indexů spolehlivosti 
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zjištěných u podobných vzorků z jiných zemí s cílem vyhodnotit kongruenci faktoru 
BDI-II a obecnou aplikovatelnost jeho ukazatelů interní konzistence v několika zemích; 
3. srovnání výsledků dosažených pomocí BDI-II s výsledky, které byly získány pomocí 
BDI-IA s cílem zjistit , zdali BDI-II představuje vyšší ukazatele kongruence faktoru
a interní konzistence než BDI-IA.

Metoda
Účastníci 

Výzkum je založen na údajích získaných od třech vzorků, jednoho klinického 
(psychopatologických pacientů) a dvou neklinických (obecné populace a vysokoškol-
ských studentů), pro které byla použita španělská adaptace BDI-II (Sanz, Navarro, 
Vázquez, 2003; Sanz, Perdigón, Vázquez, 2003; Sanz, García-Vera, Espinosa, Fortún, 
Vázquez, 2005). Klinický vzorek obsahoval 305 ambulantních pacientů (74,8 % žen) 
s několika psychopatologickými diagnózami, kteří byli léčeni na madridské klinice uni-
verzity Complutense (UCM) Clínica Universitaria de Psicología [Univerzitní psycho-
logická klinika]. Věk Pacientů se pohyboval mezi 18 a 68 lety, průměrný věk byl 31,8 let 
(SD = 11.7). Primární diagnóza zahrnovala 43,3 % pacientů s úzkostnými poruchami, 
19,7 % se zažívacími poruchami, 6,9 % s poruchami osobnosti, 5,6 % s poruchami pří-
jmu potravy, 4,3 % s poruchami adaptace, 3,3 % s manželskými problémy a zbývajících 
17 % s jinými psychologickými problémy nebo poruchami. Druhý vzorek zahrnoval 
470 dospělých (223 mužů a 247 žen) z běžné španělské populace ve věku 18–92 let 
(průměrný věk = 42,4; SD = 17,9). Tito jedinci byli vybráni s použitím „metody sněhové 
koule“: skupinu studentů psychologie jsme požádali, aby pozvali své příbuzné a přá-
telé k účasti na výzkumné studii týkající se osobnosti a schizotypů podle sady kritérií, 
která by zaručila rozvrstvení vzorků na základě věku a pohlaví. I když takový vzorek 
není získán náhodně, jeho demografi cké rozvrstvení se z hlediska statistického významu 
nelišilo od demografi ckého profi lu madridské autonomní oblasti. pokud jde o pohlaví 
a věk [chi2 (7, N = 470) = 5,44, n. s.]. Posledním je vzorek 590 vysokoškolských stu-
dentů (131 mužů a 459 žen) ve věku 18–58 (průměrný věk = 21,9; SD = 3,8). Zahrnoval 
studenty psychologie (63,4 %), práv (9,7 %), žurnalistiky (8.3 %), techniky (4,9 %) 
a lékařství (5,3 %), kteří studovali na několika madridských univerzitách; zbývajících 
8,5 % účastníků studovalo jiné kurzy.

Postup
Španělský překlad BDI-II obsahoval tři fáze vývoje včetně zpětného překladu

a pilotní studie uživatelské přijatelnosti a srozumitelnosti pokynů a položek obsažených 
v BDI-II. Úkoly obsažené v uvedených fázích byly prováděny čtyřmi překladateli, tři 
z nich byli rodilí Španělé a jeden byl rodilý Američan, všichni byly zkušení psychologo-
vé ve výzkumu  depresí. Detailnější popis uvedených fází popisují autoři Sanz, Navarro, 
Vázquez (2003).

Účastníci výzkumu vyplňovali BDI-II v několika situacích. Psychopatologičtí 
pacienti jej vyplňovali v průběhu fáze individuálního posuzování, které prováděl kli-
nický psycholog při jejich přijetí na kliniku a které zahrnovalo v průměru tři sezení. 
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Poté následovala diagnóza DSM-IV. Během tohoto posuzování byl inventář BDI-II 
použit společně s dalšími nástroji, které byly přizpůsobeny individuálním problémům 
každého pacienta. Přestože někteří pacienti prošli během terapie dalšími testy BDI-II, 
byly analyzovány pouze údaje získané z počátečního posuzování. Účastníci skupiny 
běžné populace dostali od studentů psychologie, kteří je ke spolupráci na tomto výzku-
mu přizvali, společně se dvěma dalšími dotazníky týkajícími se schizotypů a slouží-
cích pro účely jiného výzkumu i dotazník BDI-II (to byla součást činností, které tento 
volitelný seminář obsahoval). Aby bylo možno zjistit účinky vznikající na základě 
použití uvedených nástrojů, byly využity čtyři brožurky. Podle těch by byl u poloviny 
zkoumaných pacientů byl nejprve využit BDI-II a následně dotazníky na schizotypy 
a aby u druhé poloviny účastníků BDI-II následovalo až po dotaznících. Nakonec 
vyplnili účastníci ze vzorku studentů z vysokých škol verzi BDI-II, která obsahovala 
25 položek, 21 z původního BDI-II a čtyři z BDI-IA, které byly vynechány a nahra-
zeny novými položkami v BDI-II. Uvedené čtyři položky byly natištěny na dodatečný 
list papíru za 21 položek z původního BDI-II. Důvodem pro jejich začlenění byla kon-
trola, zda bylo v případě španělské populace správné tyto položky vynechat a nahradit 
je jinými. Většina studentů (72 %) vyplnila tuto verzi BDI-II individuálně. Zbývající 
účastníci (pouze studenti fakulty psychologie UCM) byli posuzováni ve skupinách 
20–30 lidí, a to jako součást praktického cvičení, které odpovídalo jednomu z jejich 
studijních předmětů.

Výsledky a diskuse
Kongruence faktoru BDI-II u španělských vzorků

U každého vzorku účastníků byla provedena faktorová analýza hlavní osy na 
korelace mezi 21 položkami BDI-II. Všechny analýzy vykázaly podobné výsledky. Počá-
teční extrakce poskytly čtyři faktory s vlastní hodnotou vyšší než 1. Nicméně z prvního 
faktoru, který objasňoval odchylky u vzorků pacientů, běžné populace a vysokoškol-
ských studentů v hodnotách 33,9 %, 29,4,% a 31,7 %, odchylka, vysvětlena zbývající-
mi faktory, byla velmi nízká a měla tendenci se asymptoticky snižovat. Ve skutečnosti 
u každého vzorku prokazuje vizuální analýza Cattellova sutinového testu výskyt jed-
noho jediného faktoru deprese. Současně můžeme z faktorové matice jediného faktoru 
získaného u každého vzorku vypozorovat (viz Tabulka 1), že obecně většina položek 
BDI-II saturovala s hodnotami nad 0,40 u jednoho z uvedených faktorů, kromě položek 
pocitů trestu a ztráty zájmu o sex u vzorku pacientů, položek agitace, ztráta zájmu o sex, 
sebevražedné myšlenky-přání, pocity trestu a změna apetitu u vzorku běžné populace
a položek změna apetitu a ztráta zájmu o sex u vzorku vysokoškolských studentů. 
Stále však veškeré uvedené výjimky vykazovaly u tohoto jediného faktoru saturaci 
0,35 nebo vyšší. 



323

Tabulka 1. Faktorová analýza španělské adaptace BDI-II u několika španělských vzorků 
(adaptováno od Sanz, Navarro, Vázquez, 2003; Sanz, Perdigón, Vázquez, 2003; Sanz 
et al., 2005)

Položky
BDI-II

Psychopatologičtí pacienti
(N = 305)

Běžná populace
(N = 470)

Vysokoškolští studenti
(N = 590)

Jedno-
faktorové
řešení *

Dvoufaktorové 
řešení Η Jedno-

faktorové
řešení *

Dvoufaktorové 
řešení Η Jedno-

faktorové
řešení *

Dvoufaktorové 
řešení Η

Faktor 
1

Faktor 
2

Faktor 
1

Faktor 
2

Faktor 
1

Faktor 
2

 1. Smutek 0,66 0,48 0,22 0,58 0,55 0,08 0,62 0,48 0,19

 2. Pesimismus 0,53 0,31 0,26 0,55 0,37 0,23 0,48 0,41 0,11

 3.  Selhání 
v minulosti 0,59 0,02 0,65 0,46 0,57 -0,07 0,5 0,61 -0,08

 4.  Ztráta 
potěšení 0,60 0,58 0,05 0,55 0,00 0,60 0,53 0,14 0,45

 5. Pocity viny 0,47 -0,15 0,69 0.46 0,58 -0,08 0,54 0,59 -0,01

 6. Pocity trestu 0,39 -0,01 0,44 0,36 0,52 -0,13 0,5 0,5 0,02

 7. Sebenenávist 0,62 0,12 0,57 0,55 0,54 0,06 0,64 0,69 -0,01

 8.  Sebe-
kritičnost 0,51 -0,05 0,61 0,44 0,55 -0,07 0,58 0,5 0,11

 9.  Sebevra-
žedné 
myšlenky 
nebo přání

0,45 0,08 0,41 0,37 0,43 -0,03 0,44 0,47 -0,01

10. Pláč 0,53 0,29 0,28 0,57 0,52 0,10 0,52 0,43 0,12

11. Agitace 0,45 0,51 -0,04 0,39 0,37 0,04 0,47 0,32 0,18

12. Ztráta zájmu 0,60 0,51 0,13 0,58 0,11 0,52 0,54 0,08 0,52

13.  Nerozhod-
nost 0,64 0,31 0,37 0,57 0,37 0,25 0,54 0,52 0,04

14. Neschopnost 0,62 0,05 0,64 0,65 0,26 0,44 0,64 0,75 -0,07

15.  Ztráta 
energie 0,72 0,82 -0,05 0,62 -0,12 0,82 0,62 -0,01 0,72

16.  Změna 
v režimu 
spánku

0,44 0,52 -0,05 0,40 0,05 0,39 0,42 -0,06 0,54

17. Podrážděnost 0,56 0,48 0,12 0,53 0,48 0,09 0,57 0,32 0,29
18.  Změna 

apetitu 0,40 0,28 0,15 0,35 0,13 0,25 0,39 0,03 0,39

19.  Potíže 
s koncentrací 0,64 0,49 0,19 0,56 0,18 0,43 0,57 0,31 0,3

20.  Únava nebo 
vyčerpání 0,68 0,89 -0,16 0,59 -0,08 0,74 0,6 -0,09 0,79

21.  Ztráta zájmu 
o sex 0,35 0,38 -0,01 0,38 -0,18 0,61 0,38 0,04 0,38

Poznámka. Faktorové saturace 0,40 nebo vyšší jsou uvedeny tučným písmem. * 
Faktorová matice po extrakci jediného faktoru pomocí metody hlavní osy. Η Matico-
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vá konfi gurace po rotaci, přes šikmou rotaci Promax, oba faktory extrahovány pomocí 
metody hlavní osy.

Většina nedávno provedených výzkumných studií, ve kterých test BDI-II posuzo-
val klinickou populaci (Beck, Steer, Brown, 1996; Cole et al., 2003; Steer, Ball, Ranie-
ri, Beck, 1999), běžnou populaci (Kojima et al., 2002) a vysokoškolské studenty (Beck, 
Steer, Brown, 1996; Dozois et al., 1998; Steer, Clark, 1997; Whisman, Pérez, Ramel, 
2000), vykazovala řešení se dvěma faktory, které spolu buď mírně, nebo vysoce korelo-
valy (výjimky, viz třífaktorová řešení od Aasena, 2001; Al-Musawi, 2001; Buckleye et 
al., 2001; Osmana et al., 1998). Proto byla u každého vzorku provedena druhá faktorová 
analýza hlavní osy tak, že se extrahovaly dva faktory, které rotovaly za použití šikmé rota-
ce (Promax). Výsledná dvoufaktorová řešení (viz Tabulka 1) nalezla u všech tří vzorků 
faktor, který byl v zásadě defi nován položkami únava – vyčerpání, ztráta energie, ztráta 
zájmu o sex, ztráta zájmu a změna v režimu spánku: to představuje somaticko-motivační 
faktor, který je v souladu se somatickou dimenzí zjištěnou u mnoha vzorků v předchozích 
výzkumných studiích (Beck, Steer y Brown, 1996; Cole et al., 2003; Dozois et al., 1998; 
Kojima et al., 2002; Steer, Clark, 1997; Steer et al., 1999, 2000) a další faktor, který byl 
konfi gurován převážně položkami obsahujícími pocity viny, selhání v minulosti, sebekri-
tičnost, sebenenávist, pocity trestu a sebevražedné myšlenky-přání, které jsou v podstatě 
kognitivní, proto indikují, že tento extra faktor představuje faktor kognitivní, který byl 
zjištěn u vzorků pacientů, vysokoškolských studentů a běžné populace dospělých i v před-
chozích faktorových studiích (Beck, Steer, Brown, 1996; Cole et al., 2003; Dozois et al., 
1998; Kojima et al., 2002; Steer, Clark, 1997; Steer et al., 1999, 2000).

Ve skutečnosti kvantitativní analýza kongruence dvoufaktorových řešení BDI-II 
u všech tří španělských vzorků svědčí o vysoké úrovni korespondence mezi těmito řeše-
ními. Pearsonův korelační koefi cient mezi rotovanými faktory byl vypočítán z důvodu 
kvantifi kace uvedené konvergence. Cliff (1966) navrhnul minimální korelaci 0,75 tak, 
aby mohl dokázat, že dva faktory mají podobnou interpretaci. Jak je uvedeno v Tabulce 
2, koefi cienty korelace vyplývající ze vzájemného porovnání faktorů získaných u tří 
španělských vzorků ve všech případech převýšily standardních 0,75. 

Tabulka 2. Faktorová kongruence mezi dvoufaktorovými řešeními BDI-II zjištěnými 
u španělských vzorků (korelace mezi podobnými faktory) (adaptováno od Sanz et al., 
2005)

Vzorek
Vzorek

1 2 3

Somaticko/motivační faktor

1. Psychopatologičtí pacienti 1,00

2. Běžná populace 0,77 1,00

3. Vysokoškolští studenti 0,87 0,81 1,00

Kognitivní faktor

1. Psychopatologičtí pacienti 1,00

2. Běžná populace 0,75 1,00

3. Vysokoškolští studenti 0,89 0,84 1,00
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Také v souladu s předchozími výzkumnými studiemi u všech tří španělských 
vzorků se zdá, že spolu oba faktory (somaticko-motivační a kognitivní) vysoce kore-
lovaly (r = 0,72, 0,68 a 0,71, jmenovitě u vzorků psychopatologických pacientů, běž-
né populace a vysokoškolských studentů), což velmi podporuje myšlenku, že BDI-II 
měří všeobecnou dimenzi deprese, která zahrnuje dvě těsně související symptomatické 
dimenze, jednu kognitivní a druhou somaticko-motivační.

Analýza Tabulky 1 také naznačuje některé rozdíly mezi faktorovými výsledky 
získanými u různých vzorků. Zatímco somaticko-motivační faktor byl prvním a kogni-
tivní faktor druhým zjištěným faktorem u vzorku psychopatologických pacientů (což 
vysvětluje odchylku 33,9 % a 6,7 %), pořadí faktorů u vzorků běžné populace a vysoko-
školských studentů bylo opačné. Prvním zjištěným faktorem byl faktor kognitivní (což 
vysvětluje odchylku 29,4 % a 31,7 % u obou vzorků), somaticko-motivační faktor byl 
druhým zjištěným faktorem (což vysvětlilo odchylku 7,4 % a 6,6 % u obou vzorků). 
Druhý významný rozdíl je spojen s faktory, u kterých saturují emoční položky BDI-II 
(např. položky odrážející emocionální symptomy deprese: smutek, podrážděnost, pláč). 
Zatímco u vzorku psychopatologických pacientů tyto položky saturovaly v somaticko/
motivačním faktoru, u vzorků běžné populace a vysokoškolských studentů saturovaly 
v kognitivním faktoru.

Kongruence faktoru BDI-II v několika zemích: porovnání faktorové struktury 
BDI-II španělských vzorků a vzorků z jiných zemí

Kongruence faktoru dvoufaktorového řešení BDI-II byla analyzována za použití 
koefi cientu korelace, který byl srovnáván s dvoufaktorovým řešením získaným v jiných 
zemích s podobnými vzorky a při použití stejné rotace faktorů (rotace Promax). Jak je 
uvedeno v Tabulce 3, srovnání dvoufaktorového řešení španělského vzorku psychopa-
tologických pacientů s dvoufaktorovými řešeními z US a argentinskými psychopatolo-
gickými pacienty ukázala, že výsledný koefi cient korelace převýšil ve všech případech 
normu 0,75. Norma 0,75 byla také dosažena v 5 ze 6 korelací mezi faktory získanými 
u kanadských vysokoškoláků a zbývající korelace se od uvedené normy (0,70) příliš 
nelišila (viz Tabulka 3). Nicméně u vzorků běžné populace koefi cienty korelace uve-
dené v Tabulce 3 odhalily, že dvoufaktorové řešení, získané ve Španělsku, konvergo-
valo s dvoufaktorovými řešeními zjištěnými v Norsku a Japonsku (všechny r ≥ 0,75), 
ale nekonvergovalo s těmi, které byly zjištěny v Itálii a Argentině (všechny r < 0,75). 
Stručně řečeno, údaje z Tabulky 3 naznačují, že oba faktory BDI-II zjištěné u španěl-
ských vzorků adekvátně korespondují s kognitivními a somaticko-motivačními fakto-
ry zjištěnými v předchozích studiích, alespoň v případě psychopatologických pacientů
a vysokoškolských studentů, přičemž u běžné dospělé populace je  konvergence faktoru 
nižší.
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Tabulka 3. Faktorová kongruence mezi dvoufaktorovými řešeními BDI-II zjištěnými
u španělských vzorků a vzorků z jiných zemí (korelace mezi podobnými faktory)

Výzkumná studie Země N

Korelace s korespondujícím faktorem 
španělského vzorku 

Somatický/motivační 
faktor Kognitivní faktor

Psychopatologičtí pacienti

Beck, Steer, Brown (1996) USA 500 0,92 0,94

Steer et al. (1999) USA 250 0,84 0,84

Steer et al. (2000) USA 130 0,85 0,81

Brenlla, Rodríguez (2006) Argentina 325 0,82 0,89

Běžná populace

Aasen (2001) † Norsko 875 0,79 0,75

Kojima et al. (2002) Japonsko 766 0,84 0,85

Montano, Flebus (2006) Itálie 574 0,59 0,68

Brenlla, Rodríguez (2006) Argentina 207 0,55 0,63
Vysokoškolští studenti

Beck, Steer, Brown (1996) Kanada 120 0,80 0,85

Dozois et al. (1998) Kanada 1022 0,91 0,92

Steer, Clark (1997) Kanada 160 0,80 0,70

Poznámka. † Faktorové řešení vypočítáno z Aasenovy korelační matice (2001, 
dodatek 3).

Obecná aplikovatelnost ukazatelů interní konzistence BDI-II
Analýza interní konzistence původních 21 položek BDI-II u španělských vzorků 

odhalila v  vzorcích psychopatologických pacientů a vysokoškolských studentů hodnotu 
koefi cientu alfa 0,89 a hodnotu 0,87 u vzorku běžné populace. Tyto ukazatele indikují, 
že u španělských vzorků má BDI-II vynikající úrovně spolehlivosti interní konzisten-
ce, protože všechny překračují hodnotu normy 0,80 (Nunnally, 1978). Kromě toho, jak 
ukazuje Tabulka 4, ukazatelé interní konzistence replikují ty ukazatele, které byly zjiš-
těny v předchozích výzkumných studiích, provedených s podobnými vzorky v jiných 
zemích. Konkrétně u 25 vzorků jednotlivců posuzovaných v tak odlišných zemích, jaký-
mi jsou USA, Argentina, Norsko, Japonsko, Itálie, Kanada a Bahrain (viz Tabulka 4), 
lze usuzovat, že průměrné koefi cienty alfa BDI-II (vážené u mnoha účastníků každého 
vzorku) jsou 0,92, 0,87 a 0,88 u psychopatologických pacientů, běžné dospělé populace 
a vysokoškolských studentů, a to v tomto uvedeném pořadí, což jsou hodnoty, které buď 
stejné nebo velmi podobné těm, které byly získány u příslušných španělských vzorků.

Tabulka 4. Psychometrické vlastnosti BDI-II v několika studiích představujících různé 
vzorky účastníků
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Typ vzorku /
Výzkumná studie

Charakteristiky vzorku Vlastnosti BDI-II 

Země N % žen Střední
věk

Spolehlivost
(alfa)

Střední 
hodnota SD

Psychopatologičtí pacienti
Beck, Steer, Brown (1996) USA 500 63 37,2 0,92 22,4 12,7
Beck, Steer, Ball et al. 
(1996) USA 140 67 37,6 0,91 22,4 11,9

Steer et al. (1997) USA 210 60 41,3 0,92 24,4 13,3
Steer et al. (1998) USA 840 66 42,2 0,92 23,8 12,7
Acton et al. (2001) USA 205 68 41,0 ž.ú. 19,6 6,0
Sprinkle et al. (2002) USA 137 58 22,0 ž.ú. 21,3 9,0

USA 46 61 21,6 0,91 15,8 10,4
Steer et al. (2003) USA 575 64 40,2 0,93 23,4 13,3
Brenlla, Rodríguez (2006) Argentina 325 67,7 34,6 0,88 22,2 10,9
Previous research † - 2978 64,6 38,5 0,92 22,8 11,9
Sanz et al. (2005) Španělsko 305 74,8 31,8 0,89 22,1 11,5
Běžná populace
Aasen (2001) Norsko 875 58,5 44,3 0,90 8,1 7,5
Hunt et al. (2003) USA 115 52 36,5 Ž.ú. 7,8 7,2
Kojima et al. (2002) Japonsko 766 39,6 50 0,87 8,9 6,5
Montano, Flebus (2006) Itálie 574 52,6 31,8 0,86 8,1 6,4
Brenlla, Rodríguez (2006) Argentina 472 51,7 33,3 0,86 10,1 7,5
Previous research † - 2802 50,7 41,1 0,87 8,6 7,0
Sanz, Perdigón, Vázquez 
(2003) Španělsko 470 52,6 42,4 0,87 9,4 7,7

Vysokoškolští studenti
Beck, Steer, Brown (1996) Kanada 120 56 20 0,92 12,6 9,9
Steer, Clark (1997) Kanada 160 67 19 0,89 11,9 8,1
O’Hara et al. (1998) USA 152 52 20 ž.ú. 8,8 8,1
Dozois et al. (1998) Kanada 1022 67 21 0,91 9,1 7,6
Whisman et al. (2000) USA 576 58 19 0,89 8,4 7,2
Aasen (2001) Norsko 303 70 21 0,86 7,1 6
Al-Musawi (2001) Bahrain 200 63 23 0,84 13,4 6,7
Schulenberg, Yutrzenka 
(2001) USA 90 78,3c 22c 0,88 8,8 6,8

Sica, Ghisi (2007) Itálie 723 52,6 21,3 0,80 8,2 5,6
Wiebe, Penley (2005) USA 539 57,3 19,9 0,89 ž.ú. ž.ú.

USA 355 62,3 20,2 0,91 ž.ú. ž.ú.
Carmody (2005) USA 502 52,4 20,2 0,92 12,7 9,1
Previous research † - 4742 60,2 20,5 0,88 9,6 7,3
Sanz. Navarro, Vázquez 
(2003) Španělsko 590 78 22 0,89 9,2 7,5

Poznámka. † Průměrná hodnota vážená podle počtu účastníků v každé studii ž.ú. = 
žádné údaje.
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Porovnání mezi BDI-II a BDI-IA

Při porovnání výsledků získaných pomocí BDI-II u španělských vzorků a výsled-
ků získaných u španělské adaptace BDI-IA u podobných vzorků (Vázquez, Sanz, 1997, 
1999; Sanz, Vázquez, 1998) jsou nápadné dva údaje: 

1. Spolehlivost interní konzistence BDI-II je vyšší než u BDI-IA, alespoň v případě 
běžné populace (0,87 oproti 0,83; Vázquez, Sanz, 1997) a vysokoškolských studentů 
(0,89 oproti 0,83; Sanz, Vázquez, 1998), což představuje v obou případech statis-
ticky významné rozdíly podle Feldtova testu rovnosti dvou nezávislých koefi cien-
tů alfa (Alsawalmeh, Feldt, 1992) [T (589,5, 600,38) = 1,31 a T (727,5, 1683,6) 
= 1,35, v tomto pořadí, v obou případech s p < 0,001] – i když nebyla u vzorků 
psychopatologických pacientů nalezena žádná taková superiorita, protože obě verze 
BDI vykazovaly podobnou úroveň spolehlivosti u uvedených vzorků (0,89 opro-
ti 0,90; Vázquez, Sanz, 1999). Výsledky jsou konzistentní s výsledky získanými 
v předchozích studiích. Nedávná meta-analýza koefi cientů interní konzistence BDI 
odhadovala na základě údajů získaných ze 133 vzorků odpovídajících širokému spek-
tru účastníků (např. vysokoškolských studentů, běžné dospělé populaci, lékařských 
pacientů, psychiatrických pacientů), že průměrná interní konzistence nástroje byla 
0,85 pro jednotlivce ve věku 18-49 a 0,80 pro jednotlivce ve věku 50 let a více (Yin, 
Fan, 2000)2. Pro srovnání: pro BDI-II vážený průměrný koefi cient alfa 28 vzorků 
psychopatologických pacientů, běžné dospělé populace a vysokoškolských studentů 
uvedený v Tabulce 4 (včetně španělských studií, na kterých je tento článek založen) 
čítající celkem 11 887 jednotlivců, byl 0,89.

2. Faktorové výsledky odhalily vysokou kongruenci dvoufaktorového řešení
u všech tří španělských vzorků a také vysokou kongruenci faktoru uvedeného 
řešení s dvoufaktorovými řešeními zjištěnými v jiných zemích u podobných 
vzorků. Tato vysoká kongruence a obecně skutečnost, že BDI-II vykazuje fakto-
rovou strukturu tvořenou dvěma dimenzemi (kognitivní a somaticko-motivační) 
stále se objevujícími ve většině studií představujících vzorky z různých populací 
a zemí, se liší od faktorových výsledků běžně získaných s BDI-IA, kde byla 
konzistence spíše výjimkou než pravidlem, přičemž faktorová řešení byla mezi 
dvěma a šesti faktory s velmi nízkou konzistencí u populace a rovněž i mezi růz-
nými populacemi (viz revize faktorových studií od Becka et al., 1988).

Závěr
1. Španělská verze BDI-II představuje příslušné ukazatele faktorové validity pro 

španělskou dospělou populaci jak u vzorků klinických (psychopatologičtí pa-
cienti), tak neklinických (běžná populace a vysokoškolští studenti).

2) Nejméně v 10 z 90 studií obsažených v meta-analýze byla použita stručná verze BDI-IA a dvě BDI-II. Nic-
méně výsledky této meta-analýzy lze považovat za dobrý odhad průměrné interní konzistence obou inventářů 
BDI-I i BDI-IA, protože většina údajů byla získána pomocí těchto dvou verzí a navíc byla díky použitému 
druhu verze BDI variabilita koefi cientů interní konzistence minimální. Navíc, začlenění BDI-II do obou studií 
(s koefi cientem alfa v rozmezí 0,89 a 0,92) by nepodporovalo obhajované začlenění: že ukazatele interní 
konzistence obou inventářů BDI-I a BDI-IA jsou nižší než ukazatele BDI-II.
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2.  Ve třech uváděných španělských vzorcích vykazuje interní struktura BDI-II 
přiměřenou kongruenci faktoru, protože u všech vzorků, u kterých prakticky 
veškeré položky saturovaly, byla nalezena jednofaktorová struktura a slučitelně 
struktura se dvěma vysoce spřízněnými faktory (kognitivní a somaticko-moti-
vační), která byla také mezi vzorky kongruentní. A proto se zdá, že BDI-II měří 
u španělských klinických i neklinických vzorků obecnou dimenzi deprese, která 
obsahuje dvě úzce spřízněné symptomatické dimenze, jednu kognitivní a druhou 
somaticko-motivační.

3. Dvoufaktorová struktura BDI-II u španělských vzorků je kongruentní s dvoufak-
torovými strukturami zjištěnými u podobných vzorků v USA, Argentině, Nor-
sku, Japonsku, Itálii a Kanadě, a to ve větší míře u vzorků psychopatologických 
pacientů a vysokoškolských studentů, což podporuje kongruenci faktoru BDI-II 
mezi jednotlivými zeměmi.

4. Španělská verze BDI-II také představuje vykazuje ukazatele spolehlivosti interní 
konzistence u španělských vzorků, včetně vzorků psychopatologických pacien-
tů, běžné dospělé populace anebo vysokoškolských studentů, přičemž všichni
z nich převýšily normu 0,80.

5. Ukazatele spolehlivosti interní konzistence BDI-II u španělských vzorků jsou 
obecně aplikovatelné na podobné vzorky z tak odlišných zemí jako je USA, 
Argentina, Norsko, Japonsko, Itálie, Kanada a Bahrain. A proto, když vezmeme 
do úvahy výsledky získané ve Španělsku a v jiných zemích, lze průměrný ukaza-
tel alfa BDI-II odhadnout na hodnotu 0,89.

6. Pokud jde o faktorovou validitu i spolehlivost interní konzistence a pokud vez-
meme do úvahy buď pouze výsledky získané na španělských vzorcích anebo 
výsledky získané ze vzorků z jiných zemí, BDI-II se jeví jako lepší nástroj pro 
posouzení depresivní symptomatologie než její předchůdce BDI-IA, protože:
(a) lze při jejím použití získat vyšší koefi cient alfa; (b) představuje silnější fakto-
rovou strukturu, neboť lépe odráží všeobecnou dimenzi deprese, zřetelněji rozli-
šuje dva vzájemně propojené faktory kognitivní a somaticko-motivační sympto-
matologie a přináší vyšší kongruenci faktoru.

FACTOR CONGRUENCE AND GENERALIZABILITY
OF ITS INDEXES OF INTERNAL CONSISTENCY

Abstract: The Beck Depression Inventory II-second edition (BDI-II), is widely 
used new version of inventory for measuring depressive symptomatology in patients 
with psychological disorders and medical diseases and is also widely used in clinical 
practice and research activities. The goal of this research is fi rstly assessing the validity 
and internal consistency of the BDI-II on three samples of Spanish adults representing 
psychopathological patients, general population adults and university students. Second-
ly, comparing the BDI-II’s factorial structure and reliability indexes in Spanish samples 
with the factorial structure and reliability indexes detected in similar samples from other 
countries in order to assess the BDI-II’s factor congruence and the generalizability of its 
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internal consistency indexes in several countries. Finally, the third goal was to compare 
the results achieved with the BDI-II with those obtained with the BDI-IA in order to fi nd 
out whether the BDI-II presents higher indexes of factor congruence and internal consi-
stency than the BDI-IA. Finally, the third goal was to compare the results achieved with 
the BDI-II with those obtained with the BDI-IA in order to fi nd out whether the BDI-II 
presents higher indexes of factor congruence and internal consistency than the BDI-IA.

Keywords: Depression inventory, measuring of depressive symptomatology, 
mental health 



331

Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví

ŠTANDARDIZÁCIA SON-R 2½ - 7
NA SLOVENSKU

Dagmar KOPČANOVÁ, Eva FARKAŠOVÁ, Vladimír DOČKAL

Abstrakt: Text prináša informácie o Snijders Oomen-non-verbálnom testu 
inteligencie a o štandardizačnom procese aplikácie na populáciu slovenských detí. 
SON - R 2 ½ - 7 je veľmi vhodný test inteligencie pre predškolské deti a deti, ktoré 
navštevujú prvý stupeň základnej školy (2,5 – 7 rokov). Táto technika môže okrem 
iných aktív, rozširovať repertoár diagnostických nástrojov pre identifi káciu mentál-
nych handicapů, rozpoznanie duševných schopností rómskych detí a detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. 

Kľúčové slová: non-verbálny test inteligencie, štandardizačný proces, vývoj die-
ťaťa, IQ.

Z histórie testu
Prvú verziu neverbálneho inteligenčného testu zostrojili začiatkom štyridsiatych 

rokov minulého storočia holandskí autori J. Th. Snijders a N. Oomenová. Cieľom uve-
deného testu bolo diagnostikovať hluchonemé deti a preskúmať širšiu oblasť inteligen-
cie bez toho, aby bol závislý od jazyka. Škála bola revidovaná niekoľkokrát, s častým 
využitím aj pre deti emigrantov, deti pochádzajúce z iných menšinových skupín a u detí 
zo sluchovými, rečovými a jazykovými ťažkosťami. Pri nasledujúcich revíziách bol test 
rozšírený a štandardizovaný pre nepočujúce deti a deti s poruchami sluchu vo veku od 
3–17 rokov (Snijders, Snijders-Oomen, 1970). Posledné revízie pre staršie deti, pub-
likované po roku 1988, boli SON-R 5,5-17 (Snijders, Tellegen, Laros, 1989; Laros, 
Tellegen, 1991). V roku 1998 bola realizovaná a publikovaná najnovšia revízia testu 
pre predškolákov SON-R 2,5-7, ktorú vykonal P. J. Tellegen a kol. (Tellegen, Winkel, 
Wijnberg-Williams, Laros, 1998).

V roku 2005 prezentoval tento test P. J. Tellegen na medzinárodnom odbornom 
seminári „Kvalita vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia“ v Brati-
slave. Následne sa zrodila spolupráca medzi Výskumným ústavom detskej psychológie 
a patopsychológie v Bratislave a Univerzitou v holandskom Groningene, s konkrétnym 
návrhom vytvoriť reprezentačné slovenské normy a preveriť psychometrické charakte-
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ristiky, ktoré súvisia s presnosťou, resp. spoľahlivosťou merania (reliabilita, zovšeobec-
niteľnosť, faktorová štruktúra).

Štandardizačnú vzorku v roku 2006 diagnostikoval výskumný tím zložený pre-
važne z pracovníkov VÚDPaP-u a dvoch externistov. Testovanie detí sa uskutočnilo 
v období apríl – november 2006, spracovanie údajov, výpočet noriem a technická príp-
rava príručky prebiehali v roku 2007.

Do vypracovania noriem pre populáciu českých detí predškolského veku sa me-
dzitým zapojil aj Institút pedagogicko-psychologického poradenství v Prahe.

Charakteristika testu
Špecifi kom uvedeného testu je najmä spôsob zadávania inštrukcií, ktorý môže 

byť ako verbálny tak aj neverbálny a spätná väzba, t.j. reakcia skúšajúceho na riešenie 
úlohy dieťaťom. Ďalším pozitívnym prvkom je nekontinuálne stúpanie obťažnosti úloh 
a možnosť návratu k ľahším úlohám, čo umožňuje dieťaťu dosiahnuť aj pri slabších 
výkonoch zážitok úspechu. Chybné riešenia dieťaťa skúšajúci koriguje a poskytuje mu 
možnosť druhého pokusu, čo má na dieťa z hľadiska jeho motivácie pre pokračovanie 
v teste veľký význam.

Individuálny neverbálny test sa skladá zo 6 subtestov: Mozaiky, Kategórie, Skladačky, 
Analógie, Situácie a Vzory. Subtesty majú väčšinou dve úrovne obťažnosti úloh.

1. Mozaiky: Dieťa má podľa predlohy zostaviť mozaikový vzor, pričom používa 
3–5 jedno- a dvojfarebné dieliky.

2. Kategórie: Dieťa má roztriediť 4–6 kartičiek podľa kategórií, do ktorých patria.
3. Skladačky: Úlohou je zostaviť skladačku (zmysluplný obrázok) z 3–6 kusov.
4. Analógie: Rozčlenenie 3–5 dielikov (geometrické tvary) na základe analógie

s predlohou.
5. Situácie: Doplnenie chýbajúcej časti/chýbajúcich častí obrázka.
6. Vzory: Prekreslenie vzoru podľa predlohy – spojenie rôzneho počtu bodiek 

a rôznych tvarov.

Štandardizačný súbor
Slovenský štandardizačný súbor tvorilo 252 detí vo veku 2;7 – 3;0 rokov. Pri 

stratifi kovanom výbere sa zohľadňovali tieto demografi cké kritériá:
1. Vek – súbor bol rozdelený na deväť vekových skupín s rozpätím po šesť mesia-

cov. V každej skupine bolo 28 detí. 
2. Pohlavie – súbor tvorilo 126 chlapcov a 126 dievčat, vždy po 14 v každej veko-

vej skupine. 
3. Región – Slovensko bolo rozdelené na štyri približne rovnako veľké etnogra-
fi cké oblasti – západ, sever, juh a východ. Z každej z týchto oblastí pochádzalo 
63 vyšetrených detí (po sedem v každej vekovej skupine; traja chlapci a štyri 
dievčatá alebo naopak).

4. Veľkosť sídla – údaje z posledného sčítania ľudu hovoria, že na Slovensku žije 
približne štvrtina obyvateľov v obciach menších ako 1.500 obyvateľov, ďalšia 
štvrtina v obciach s 1.501–10.000 obyvateľmi, ďalších 25% v mestách s desia-



333

timi až päťdesiatimi tisíckami obyvateľov a štvrtina v mestách s veľkosťou nad 
50 tisíc obyvateľov. Tieto sídla boli rovnomerne zastúpené v celom súbore (po 
63 detí) i v jednotlivých vekových skupinách (po 7 detí).

Zo základných výsledkov štandardizačného výskumu
1. Vek a pohlavie 

Vplyv týchto výberových kritérií na testové výkony detí sme preverovali štatistic-
kou analýzou. ANOVA potvrdila závislosť výkonu od veku dieťaťa na najvyššej úrovni 
štatistickej signifi kantnosti (p<0,001). Korelácie hrubého skóre jednotlivých subtestov 
i troch sumárnych škál s vekom sa v slovenskom štandardizačnom súbore pohybujú 
medzi 0,74 – 0,87. Naopak rod, resp. pohlavie detí sa do testového výkonu nepremieta 
(ANOVA, t-testy). To nám umožnilo vytvoriť normy spoločné pre chlapcov i dievčatá, 
ako je pri inteligenčných testoch obvyklé. (Naše dievčatá dosahujú podľa spoločných 
noriem v priemere o 1,5 bodu vyššie IQ než chlapci. V holandskom štandardizačnom 
súbore bol rozdiel v prospech dievčat až 3,5 bodu IQ a bol štatisticky významný, nap-
riek tomu sa aj v Holandsku pracuje so spoločnými normami bez ohľadu na pohlavie.)

2. Región a veľkosť sídla
Nedostatočná veľkosť jednotlivých vekových skupín nedovolila, aby v ich 

rámci boli zohľadnené všetky kombinácie použitých stratifi kačných kritérií. Tak boli 
do súboru zaradené mestá s vyše 50 tis. obyvateľmi iba zo západného Slovenska, veľké 
obce (1,5–10 tis. obyv.) iba zo severného Slovenska, malé obce (do 1.500 obyvateľov) 
a mestá s 10–50 tis. obyvateľmi potom čiastočne z južného a čiastočne z východného 
Slovenska. Takéto rozdelenie relatívne dobre vystihuje charakter urbanizácie jednot-
livých regiónov, aj keď neumožňuje oddelene vyhodnotiť vplyv veľkosti sídla a regi-
onálnych rozdielov na výkony detí v teste. Ak totiž v našom výskume najvyššie výkony 
dosahovali deti zo západného Slovenska, nemožno povedať, či ich výkony pozitívne 
ovplyvňuje život v tomto regióne alebo život v najväčších slovenských mestách. (Medzi 
výkonmi detí z Nitry a Bratislavy, ktoré boli do súboru zaradené, však rozdiely neboli). 
Superioritu západoslovenských (či veľkomestských) detí potvrdila aj štatistická analýza 
(ANOVA), ostatné regionálne skupiny sa navzájom významne nelíšili, aj keď deti zo 
severného Slovenska (obce s 1,5–10 tis. obyvateľmi) dosahovali zväčša o niečo vyššie 
skóre než deti z juhu a východu našej krajiny. V rámci južného a východného Slovenska 
sa ako signifi kantné nepreukázali ani regionálne rozdiely ani rozdiely medzi výkonmi 
detí z miest (10–50 tis. obyv.) a malých obcí (do 1.500 obyvateľov).

3. Poznámky k testovým materiálom
Test je deklarovaný ako kultúrne a sociálne nepredpojatý. Autori sa snažili zahr-

núť do testu také typy úloh a také obsahové stvárnenie, aby sa mohli bez úprav apliko-
vať deťom z rôznych krajín, kultúr a sociálnych skupín.

Je známe, že takéto charakteristiky prinášajú so sebou určité špecifi ká v rodin-
nom systéme, výchovných štýloch, poznatkoch a skúsenostiach svojich príslušníkov. 
Výraznejšie sa to prejavuje u malých detí, ktoré majú ešte málo zážitkov a skúseností 
s javmi z iného ako vlastného prostredia. 
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Zaujímalo nás, ako sa uvedené skutočnosti prejavujú v slovenskej vzorke, v kto-
rej boli zahrnuté deti z viacerých národností žijúcich na našom území.

1. Jednoznačným poznatkom bolo, že vybraté typy subtestov boli dobre zvolené: 
deti úlohy prijímali veľmi pozitívne, zaujali ich, radi ich robili.

2. Pri niektorých úlohách sa vyskytli prvky, ktoré robili ťažkosti väčšine detí, tzn. 
neboli vlastné našim socio-kultúrnym charakteristikám bez ohľadu na rodinné 
a výchovné prostredie probandov. Uvedené sa týka najmä dvoch subtestov.
Kategórie (škála usudzovania), obr. 1 a 2

Princíp úlohy je deťom bežne známy (triedenie so skupín). Viaceré zobrazenia 
predmetov však súvisia s krajinou pôvodu a u nás sa vyskytujú v odlišnej podobe. Dá 
sa predpokladať, že pri inom zobrazení by boli riešené dobre aj ďalšie úlohy, pretože 
princíp delenia bol deťom jasný.

Skladačky (performačná škála), obr. 3 a 4
Úloha bola pre deti veľmi zaujímavá a boli vysoko motivované k jej riešeniu. 

V druhej časti subtestu už nie je k dispozícii predloha na skladanie a deti teda musia naj-
skôr identifi kovať, čo vlastne majú skladať. Jednotlivé dieliky niektorých obrazcov však 
majú ťažko rozoznateľnú podobu: najmä „lopta“ a „stan“ sú pre naše deti neobvyklé, 
s predmetmi sa v takejto forme v našom geografi ckom priestore nestretli a napriek inak 
kvalitnému zvládnutiu úloh, tu zlyhávali aj šikovné deti.

Napriek tejto výhrade v obidvoch subtestoch si deti počínali veľmi dobre a pre-
dovšetkým Skladačky patria medzi najspoľahlivejšie ukazovatele úrovne vývinu psy-
chických funkcií.

Obrázok 1: LOPTA

Obrázok 2: STAN
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 Obrázok 3: POKRÝVKA HLAVY (obrázky na výber)

Obrázok 4: JEDLO (vzorové obrázky kategórie)
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STANDARDIZATION OF SON – R 2 ½- 7 IN SLOVAKIA

Abstract: Poster brings information from the Snijders-Oomen non-verbal intel-
ligence test standardization process, administered to the population of Slovak children. 

SON - R 2 ½- 7 is a very convenient test for pre-school children and children 
attending the fi rst grade of the primary school (2,5 – 7 yrs old). This technique can, 
besides the other assets, extend the diagnostic tools repertoire for mental handicap iden-
tifi cation, recognize the mental effi ciency of Roma children and children from socially 
disadvantaged settings.

Keywords: non-verbal intelligence test, standardization process, child develop-
ment, IQ
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