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ÚVOD

Šest let práce na výzkumném záměru Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 
který je zpracováván pod názvem ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ, přineslo řadu 
výsledků a zkušeností, s nimiž jsme, mimo koncepční a osvětovou činnost, seznamovali 
zájemce především prostřednictví různých publikací, které byly v rámci tohoto výzkumné-
ho záměru vydávány. I nyní prezentujeme další svazek studií a diskusních materiálů, které 
vznikly v souvislosti s realizací tohoto projektu a které byly vázány hlavně na tradiční kon-
ferenci ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, která se již po páté pořádala 24. až 26. srpna 2009 v Brně.

Hlavním úkolem výzkumného projektu je zkoumání možností vzájemného pozitiv-
ního ovlivňování sféry školství a sféry zdravotnictví, které směřuje do moderní koncepce 
výchovy a podpory zdraví, tak jak je navrhováno aktuálními společenskými a politickými 
materiály, především programem Světové zdravotnické organizace ZDRAVÍ 21, jehož 
cíle přijala i Česká republika, a zásadami Rámcových vzdělávacích programů, které pro 
naše školství nastolují jako relativně novou povinnost zabývat se výchovou ke zdraví.

Výchova ke zdraví je multidisciplinární záležitostí a ve své pedagogické a didak-
tické realizaci nabízí řadu forem a možností. Naše výzkumy ukazují, mimo jiné, že pro-
blematika výchovy ke zdraví je velmi rozsáhlou oblastí, má takřka netušené množství ko-
notací, zvláště při moderním chápání zdraví „jako stavu plné tělesné, psychické a sociální 
pohody a ne jen nepřítomnosti poruchy nebo vady“ jak uvádí text Světové zdravotnické 
organizace. Otázky zdraví nacházíme často v nejneočekávanějších kontextech a při dů-
kladnějším studiu můžeme přijít na nové výsledky a souvislosti. Protože se při řešení naší 
problematiky začaly objevovat studie a úvahy, které se někdy orientovaly na málo očeká-
vané otázky zdraví, ale přesto vzbuzovaly pozornost, pokusili jsme se tyto články seřadit 
do tohoto svazku s názvem Health education: contexts and inspiration.

Autoři jednotlivých studií jsou buď kmenoví pracovníci výzkumného týmu pro-
jektu ŠKOLA A ZDRAVÍ, anebo vědečtí pracovníci, kteří se o naše téma často dlouho-
době zajímají a spolupracují s námi. Při vydávání tohoto sborníku jsme prováděli pouze 
redakční technické a editorské práce a obsah článku je prezentován v podobě, za kterou si 
nesou odpovědnost sami autoři, jejichž seznam i s kontaktními adresami je na konci této 
publikace. Věříme, že tento sborník přináší studie, které přinesou nové informace, náměty 
i inspirace pro další práci v oblasti výchovy ke zdraví a povedou k diskusi.

Publikace Health education: contexts and inspiration vznikla díky podpoře Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 
která je vykonavatelem výzkumného záměru ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ.

červenec 2010 Evžen Řehulka
 řešitel výzkumného záměru
 ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ
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Škola a zdraví 21, 2010, Výchova ke zdraví: souvislosti a inspirace

NIKOLI PŘEDEVŠÍM TĚLO JE DNEŠKEM 
OHROŽENO 

ANEB O NEDOSTATCÍCH PŘEDEVŠÍM 
DUŠEVNÍ HYGIENY

Miloš DOKULIL

Abstrakt: Nejvíc nás lidi ohrožuje nedostatek morálky (K. Lorenz). Pohybujeme 
se v dualismu životních hodnot. Zároveň se zde promítá protiklad etiky hanby (fi nálně) 
a hříchu (kauzálně). Nelze se spoléhat na přirozenou výbavu člověka. O cti nerozhoduje 
jedinec, ale jeho sociální okolí. Biosociologie přistříhává křídla „spiritualitě“. Ros-
tou rizika rozkladu hodnot, včetně osobní integrity (vyprázdněním sebe sama). Kromě 
očekávaných změn klimatu neudrží se ani stávající konstelace ekonomicko-politických 
sil současného světa. Přitom život každého člověka je svou neopakovatelností nevyčís-
litelnou hodnotou. Člověk nemůže zůstat bez „přirozené“ mravní žízně. Role učitele 
není dána jen tím, že vyučuje. Je průběžně jedním z bezprostředních a silně působících 
vzorů. Zdá se, že především vinou školy došlo k zaplevelení kultury komunikace. Také 
je zřejmě nejvyšší čas přispět k zlepšení klimatu ve veřejném životě nutkavější výchovou 
k „občanství“. Místo dogmatického přenosu učiva je nezbytné stále upozorňovat na 
nesnadný proces postupného pronikání k adekvátnějšímu poznání. Abychom nevedli své 
svěřence jen k dogmatickému obrazu světa, života a hodnot v něm. 

Klíčová slova: duševní hygiena; etika; morálka; mravnost; dualismus životních 
hodnot; zlo; hanba; hřích; vina; šarí’a; čest; gloriola; sociální role; celebrita; hodno-
ty; globalizace; duše; mafi ánství; spiritualita; hegemonie; udržitelný život; konzumní 
společnost; zázrak života; tolerance; role učitele; informační věk; komunikace; dílna 
lidskosti; třetí kultura; dogmatismus; skepse; krize; rétorika; terapie

Nositel Nobelovy ceny a jeden ze zakladatelů moderní etologie Konrad Lorenz 
se kdysi vyjádřil, že nejvíc nás lidi ohrožuje nedostatek morálky. Nezdá se, že hrozba 
pádu naší civilizace z těchto jakoby přímo nehmatatelných příčin je politickými „elita-
mi“ (ale také „publikem“) přiměřeně refl ektována.

Uvedu nejdřív stručně pár ilustrací z nedávných dnů. Čeští zákonodárci si opět 
v létě 2009 lámali hlavy nad tím, jak optimálně stanovit trestní odpovědnost mlá-
deže, když se zároveň do toho míchá údajné požehnání k předčasné sexuální akti-
vitě. Obdobný šalamounský problém mají s kouřením. Třeba zrovna zákaz kouření 
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v restauračních provozech jako kdyby byl především problematickým zásahem do 
svobody podnikání (o následcích sekundárního vdechování cigaretového kouře neku-
řáky nemluvě). Už na jaře 2009 byly vedeny k ničemu nevedoucí debaty o hernách 
a gamblerství. Jako kdyby nejen v tomto případě nešlo navíc především o psychické 
zdraví populace a následný rozpad tím postižených rodin kombinovaný zpravidla se 
zločinností. Také nelze přehlédnout, že bohatství a moc vytvářejí nepoměrně zvláštní 
příležitost k nezávazným extravagancím. V Evropě je na politické scéně takto zvláš-
tě proslulý italský premiér Berlusconi. — V dalším textu chci nejdřív poukázat na 
širší podhoubí té nadpisem vytčené problematiky. Až v závěru se vrátím k některým 
chorobám, jimž jsou vystaveny obě spojité nádoby pedagogického procesu, tj. jak 
vyučující, tak jejich žáci a studenti.

Chci se maximálně vyhnout akademické „odbornosti“.1) Řekne-li se „etika“, auto-
maticky člověku naběhne v mysli představa něčeho univerzálního, ať už by to byla teo-
rie, anebo mnohem spíše a častěji někde nějak velebená životní praxe; přitom v individu-
álním průmětu na nějaké společenství, ať již dovnitř, anebo doprovodně také navenek. 

Nemůže nám v naší komplikované současnosti uniknout, že nedisponujeme 
jedinou obecně uznávanou „etikou“, ani nesporně společensky prosazovanou prak-
tickou „morálkou“, a tím méně zárukami nad společným jmenovatelem osobní mravní 
praxe. Aby nedocházelo od samého začátku ke zbytečným terminologickým a věcným 
zmatkům, bude záhodno klíčové termíny předběžně vymezit. Vyjdu z dosavadního úzu 
češtiny.2) 

Etika = „teorie morálky a mravnosti“.3) 
Morálka = „společensky vynucovaná a navenek projevovaná praxe  mezilidského 

styku v deklarovaných postojích a v dominantním chování členů společenství“.
Mravnost = „individuálními  etickými zásadami modifi kované postoje a chování, 

promítnuté navenek do společenství“.
Metaetika = „teorie etiky (ne-li srovnávací metateorie etik)“.4) 
Věda = „racionální (analyticko-systematické) zpracování intersubjektivně relevant-

ní problematiky (která sama racionální být nutně nemusí)“.5) 

1. Výchozí škobrtnutí o  „dualismus“ životních hodnot
To, jak jednáme nebo máme pocit, že bychom měli jednat, výchozím způsobem stojí 

a padá se zděděnými zvyklostmi společenství, do něhož jsme se zrodili. Biologické předpo-
klady k určitému chování se začaly vědecky zkoumat teprve nedávno. Přitom rozhodně ne-
stačí konstatovat, že k jistému – vesměs nějak menšinovému – typu chování můžeme mít ge-
netické dispozice. Jednou věcí např. je uznat odlišnou sexuální orientaci za jinak „normální“, 
než to odpovídá většinové populaci (což se ovšem děje prakticky teprve v naší současnosti). 
Otázkou tu ovšem kromě jiného je, že homosexuální lidé – a nejen oni ovšem! –nepřispívají 
k udržení života a lidské společnosti biologicky. Přitom pokládám za ošidné, aby byly part-
nerské vztahy téhož pohlaví právnicky označované za „rodinu“.6) Zároveň nelze přehlížet, že 
vinou odlišných kulturních a společenských tradic v mnoha současných státech světa zůstává 
homosexualita stále trestněprávně stíhatelná. Ukazuje se, že o morálce nerozhoduje auto-
maticky žádná „osvěta“, založená na vědeckých poznatcích, nýbrž mocenské struktury 
v současných státech a jejich „páky“ k popularitě a k udržení moci. 
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Morálka vypadá sice jako na první pohled „specifi cky lidský“ fenomén, ale má 
jisté obdobné projevy dokonce i u zvířat.7) Mohlo by se ovšem zdát, že s přihlédnutím 
k některým – často nábožensky kodifi kovaným – zásadám stěžejní morální principy 
jsou historicky a sociálně nepodmíněné. Dokonce podle ne zrovna okamžitě očekáva-
telných reakcí lidí na některé podněty lze mít za to, že snad již před několika desetitíci-
letími – pravděpodobně ve spojitosti s představou „duše“ jako svéprávného doprovodu 
tělesně vnímaného života – došlo ve svérázné návaznosti na tento onticky a noeticky 
fabulovaný dualismus k artikulovanému dualismu eticky vnímatelných antagonis-
ticky zadaných hodnot.8) Obdobou tohoto pojetí je jak možná překvapující koncepce 
„pravostranné“ a „levostranné“ duše,9) tak třeba přímo antagonismus „nebes“ a „pekla“, 
a jim odpovídajících a mezi lidmi působících sil („anděl“, „ďábel“). 

Nemuseli bychom brát na lehkou váhu, jaký „podvědomý“ ostych dosud mají lidé 
z možnosti nakazit se něčím, co jako kdyby bylo přímo impregnováno „zlem“. Profesor 
Bruce Hood učinil následující pokus: Zeptal se svého publika v přednáškovém sále, kdo 
by nosil předvedenou vlněnou vestu, kdyby za to dostal 20 liber (bylo to tehdy skoro tisíc 
Kč). Zvedl se nepřehledný les rukou. Nato přednášející dodal, že tu vestu předtím nosil no-
torický vrah. Načež položil stejnou otázku. Teď jen pár rukou bylo nahoře. Jako kdyby teď 
ta vesta měla v sobě navíc něco fyzicky nakažlivého. Jako kdyby samo zlo mohlo zpro-
středkovaně působit i na dálku; stačí, že tu je materiální prostředník... Aniž bychom mu-
seli okamžitě dospět k nějakým závěrům nad zvláštním ostychem – dokonce současných 
lidí – před nějakými blíže nedefi novanými „negativními energiemi“, zrovna tak je mezi 
námi nemálo lidí, kteří zase počítají pro okruh svých životů se zrovna tak vágními „pozi-
tivními energiemi“, jimiž by mělo být možno život zkvalitnit a učinit jej „spirituálnějším“ 
(aniž se přitom nutně musí říkat, co takovou „spiritualitou“ je).10) Zůstává tu ovšem ne 
zrovna k optimismu povzbuzující otázka, zda cokoli z oblasti vědy je funkčně relevantní 
pro oblast praktického chování lidí, jak jednotlivě, tak skupinově (a mezilidsky).

Zrovna tak nás musí nemálo zneklidňovat, že a jak viditelně ve světě roste krimi-
nalita, dokonce formou mezinárodně organizovaného zločinu; někdy také pod rouškou 
jakoby nábožensky – a „transcendentně“ – zaštítěných zásad. Nejednou jako kdyby ne-
záleželo přímo na tom, co kdo a jak dělá, ale jak se to dá mediálně prezentovat. Rozma-
nité ideologie jsou vzájemně promítnuty konfrontačně; ať už se to nazve jen „bojem“, 
anebo přímo „válkou“ (třeba „civilizací“, jak to proslule učinil S. Huntington).

Ačkoli často mluvíme obecně o „člověku“, nemáme jako lidé žijící v rozdílných 
kulturních a civilizačních prostředích stejný „společný jmenovatel“ pro své postoje 
a chování, a zvláště pro jejich motivaci. Proto musíme – „zatím nutně“ – postrádat 
nějakou „globální“ etiku, k níž bychom se svými tužbami vztahovali a která by po-
máhala regulovat naše vztahy, jak individuálně a lokálně, tak mezistátně a globálně. 
Kdyby nebylo těchto překážek, snad bychom byli dále jak v potírání chudoby a nemocí, 
tak také v respektu k „fair play“ v mezilidských vztazích a k nemalé zodpovědnosti za 
život, přinejmenším ten vlastní. 

2. O protikladné směrovce „hanby“ a „hříchu“
Ne vždy si uvědomujeme, že z žádného výchozího stavu (že něco „JE“) automa-

ticky neplyne nic závazného pro nějaký stav příští (že např. něco „MÁ BÝT“); tím 
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méně lze tvrdit, že něco „má být BEZPODMÍNEČNĚ“ (jinak řečeno: že uvažované 
„desideratum“ dokonce „MUSÍ BÝT“; bez ohledu na okolnosti daného nebo příštího, 
nějak kýženého stavu). Na tuto problematiku klasicky upozornil David Hume. 

Ještě méně snad bereme při takovém uvažování v úvahu, že jedním dechem mezi 
premisy takového uvažování začleňujeme jak svobodnou vůli, tak morální zodpověd-
nost za realizaci eticky (morálně, mravně) zadaného desiderata. Aniž bychom zatím 
museli nutně uvažovat o budoucí situaci jako o – v alternativách předběžně otevře-
né – jisté výzvě, zdá se, jako kdyby na sebe navazovaly jednotlivé myslitelné úkony 
lineárně. Pak bychom tu automaticky disponovali jak kauzalitou směrem vzad, tak i 
fi nalitou směrem vpřed. — Starý „homérský“ model vychází z fi nality. Je to model 
morálky možné „hanby“, kdy jakýkoli skutek se zkrátka jaksi zvrtl a nedočkal se 
nakonec vzhledem k rozmanitým nečekaným okolnostem kladného ocenění. Mnohem 
pozdější křesťanský (ale i navazující muslimský!) model vychází z kauzality. Počítá 
s nesmlouvavě nasazeným fenoménem „viny“ (v důsledku „hříchu“, dokonce „zdě-
děného“!); takže bez ohledu na možné smírné a nikoho nepoškozující vyústění aktivity 
zatížené „hříchem“ zůstává lidské konání subjektivně „morálně nesmířeno“ (přinejmen-
ším pokud by se nedalo počítat s „boží milostí“ aspoň na věčnosti). 

Jinak řečeno: Antickému Řekovi (nebo Římanovi) nezáleželo tolik na „čistotě“ 
použitých prostředků, jako bylo naprosto nezbytné pohlídat si, co z nich nakonec vze-
jde. Křesťansky nebo muslimsky vyhodnocovaný přístup k činu od samého počátku 
předem privilegovaně „ošetřoval“ pohnutky k sekundárně a potenciálně vyhodno-
covanému činu, aniž bylo směrodatné, zda bylo sledovaného účelu dosaženo bez po-
horšení. — Ilustrujme nejdřív „fi nální“ pojetí: I když se podařilo dosáhnout homérské-
mu hrdinovi cíle nějakou – možná problematickou – lstí, zůstával „agathos“ („dobrý“, 
„chrabrý“, „šlechetný“, ba i „čestný“), jak to právem svého zrození nárokoval nejen 
v komunitě sobě rovných, ale jak to bylo tehdy obvyklé ctít bez ohledu na vlastní původ 
v celém tehdejším společenství. V Illiadě se můžeme dočíst o tom, jak Agamemnón za-
mýšlel ukrást Achilleovi otrokyni Briseis. Ačkoli to nebylo v rozporu s principem „být 
agathos“, přesto Nestor chtěl toho krále odvrátit od tohoto úmyslu. Přemlouval ho tím, 
že i když je agathos, aby přesto Achilleovi to děvče nebral.11) 

Opačné paradigma mívá v naší současnosti svou možná nejednou krutější dohru. 
Muslimská dívka se někdy může vymknout z diktátu vlastní rodiny a zamiluje se do člo-
věka, s nímž podle názorů rodiny v žádném intimnějším vztahu rozhodně být nemůže. 
Nato rodina vytipuje ze svého středu „mstitele“ rodinné „cti“, třeba dokonce vlastní-
ho bratra, a ten sestru zabije; zřejmě za její „prokazatelnou vinu“, za její „hřích“. Takto 
se traktuje „morálka“ ještě na počátku 21. století (dokonce nejednou mezi muslimskými 
přistěhovalci v Evropě)! — Nemohu si přitom nevzpomenout na jednu obzvláště drsnou 
starozákonní „předlohu“ této morálně „kauzální směrovky“. V ekumenickém vydání 
Bible je ten text nadepsán „Dina a Šekem“ (Gn 34). Jákobovu dceru Dinu znásilnil 
Šekem, syn knížete Chamóra. Šekem přitom ale hned zatouží po sňatku s Dinou, takže 
nastane vyjednávání mezi Chamórem a Šekemem na jedné straně a Jákobovými syny 
na straně druhé. Kníže a jeho syn jsou ochotni nabídnout „cokoliv“; dokonce usilují 
o spříznění s Jákobovou rodinou. Jákobovi synové stanoví nepředstavitelnou podmínku: 
všichni muži města – včetně mužů knížecí rodiny – se musí dát nejdřív obřezat. I tato 
nezvyklá podmínka byla kupodivu splněna. Třetího dne, když ještě leželi mužové města 
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v bolestech na lůžku, dva Dinini bratři povraždili všechny muže, včetně knížete a jeho 
syna (Gn 34:25-26). Jákobovi synové navíc město vydrancovali a zbylé obyvatele vzal 
rodinný klan do zajetí. Jákob syny neplísní konkrétně za věrolomnost, nýbrž jenom za 
to, že špatná pověst navenek přivede rodinu do záhuby (Gn 34:30)! Synové se katego-
ricky brání výtce odkazem na to, že se přece původně Šekem zachoval vůči Dině tak, 
jako kdyby byla děvka (Gn 34:31)!! Následná Šekemova upřímná touha oženit se s Di-
nou neznamenala pro mstitele dívčiny cti nic. V patriarchálně organizované židovské 
společnosti samozřejmě neznamenají nic možné Dininy pocity před chystanou svatbou. 
(Neprovdané dívky byly považovány jen za „majetek“ otce; stačí zalistovat v Deute-
ronomiu, v tzv. 5. knize Mojžíšově.)12) Takhle zrádně jako v tomto případě se v těch 
dávných časech choval nejednou kdekdo. Teď si to připomínáme proto, aby bylo oka-
těji vidět, že: a) muslimská jakoby v rámci šarí’a „normální“ pravidla mají své kořeny 
v kulturně jinak (ne-li níže) rozvinuté společnosti; b) „kauzální model“ morálky bývá 
nepřehlédnutelně uplatňován v náboženské transformaci ještě v 21. století, a to jako jen 
krví odčinitelný „hřích“.13) 

Je ovšem možné klást si otázku, odkud kam vlastně vede směrovka, pokud má 
být smysluplně a účinně vytčen nějaký kýžený způsob chování (že by „paradigma“?). 
Není možné spolehnout se na „přirozenou“ – jakoby „vrozenou“ –  mravní výbavu 
člověka. Nemůže zřejmě stačit deklarování nějakých jakoby „obecných“ norem chování 
bez odpovídajících sankcí. Stanovení a výčet toho, co „být má“, je výchozím způsobem 
založeno na zkušenostech o tom, co nějak „je“ a co buďto takto má pokračovat nebo se 
má změnit. Zdá se být optimální, může-li komunita propojit politicky vytýčená „desi-
derata“ („telos“) s náboženskými „mantinely“. Potom mohou ti, kteří se stávají v dané 
společnosti garanty určitých zvyklostí, stanovit jak odměnu za respekt k stanoveným 
normám, tak i trest při neplnění; v obou alternativách je to názorně zaštítěno poměrně 
spolehlivou kauzální šablonou („jestliže — pak“). Na možnou (možná že ne bezpro-
střední!) odměnu i trest (nejednou drasticky bezprostřední!) závislí lidé snadno slyší.14) 

Když se uvažuje o mantinelech „etiky“, nejednou se mělo za to, že máme jako-
by „cosi“ v sobě pro život už „od přírody“ nastaveného, jakoby ve vínku té naší „při-
rozenosti“, v jakési „specifi cky neodolatelné lidskosti“ („humanisticky“). V polovině 
60. let 20. století začali někteří výzkumníci provádět rafi nované pokusy na makacích 
(jmenovitě Stanley Milgram). Opička byla nejdřív vycvičena, že po spuštění páky ob-
drží svůj denní příděl potravy. Nato byl umístěn do vedlejší klece další makak, který 
po spuštění páky vycvičeným makakem dostal bolestivý elektrický šok. Došlo pak ke 
skutečně nečekanému překvapení. Cvičená opice dala přednost hladu před uplatněním 
páky, jen aby netrpěl ten druhý makak!15) — Samozřejmě že tu máme problém. Co 
přesně cvičený makak cítí, když při pocitu hladu váhá s uplatněním páky, nelze totiž 
objektivně zjistit. Že vyhodnocuje svou situaci v konfrontaci s „pudovými“ potřebami, 
je ovšem zřejmé. Zvažuje preference jednotlivých „výplat“. Nemusí být pro nás lidi 
automaticky hned rozhodující, zda testovaný makak chce svou zdrženlivostí pocitově 
zabránit bolesti druhého makaka, anebo „jen“ tomu, aby nevřeštěl bolestí, protože to 
irituje jeho samého. Víc jak dvacet let prováděné pokusy Milgramovy byly posléze po-
psány v jeho knize Obedience to Authority (z roku 1983). Pokud dostala pokusná osoba 
autoritativní příkaz k obdobnému stisknutí páky, jako tomu bylo předtím u makaků, 
člověk neváhal se zprostředkováním šoku druhému přítomnému jedinci (i když nevě-
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děl, že je šok fi ngován); bez zaváhání dokonce byl manipulátor ochotný na další pokyn 
ovládací páku opět uplatnit. A pak tu je vtíravá otázka: Je to člověku často – snad ne 
vždycky?! – jedno, když jeho snad „bližní“ nějak trpí? Myslím, že si nemusíme 
lámat hlavu nad tím, zda tu hraje větší roli někdy poměrně „okoralý“ vztah ke druhým 
lidem („z cizího krev neteče“, hlavně že sám jsem mimo riziko), anebo zda máme vý-
sledky těchto pokusů vnímat jako doklad lidského respektu k autoritě (ať už to stojí, co 
stojí?). Přece jsou známy četné případy altruismu, které jsou polemickým protipólem 
Milgramových výsledků. Jsou známy situace, kdy voják nalehl na střílnu nepřítele, aby 
jeho druhové bez dalších ztrát dobyli nějakou kótu; anebo když šel kněz dobrovolně 
v koncentráku na smrt místo jiného člověka, který byl otcem rodiny. Nejednou matka 
v havarijním případě svým tělem zachránila dítě, ačkoli sama požár nebo zřícení stropu 
nepřežila. Jenže to potom musíme zakalkulovat do našich úvah navíc buďto ideologic-
ky nebo pokrevně (či přímo „geneticky“?) založené další předpoklady. Jako kdyby tu 
hrál prvořadou roli nikoli pud sebezáchovy, ale „nepsané“ zásady o „cti“ nebo „lásce“ 
(k dítěti, k bližním, k „vlasti“).

3.  Rozpačité intermezzo o „cti“, aneb: Držíme se dobře 
svých „kořenů“? 

Možná se hodí úvodem připomenout nečekanou zkušenost Zimbardovu. Jde 
o klasicky otřesný a proslulý pokus. Prof. Zimbardo se studenty projektoval hru na 
vězně a jejich věznitele. „Věznitelé“ se do hry do té míry vžili, že začali iniciativně 
své kamarády a kolegy z řad „vězňů“ všemožně ponižovat a fyzicky trápit. Projekt mu-
sel být v zájmu samotných účastníků předčasně ukončen. (Byl bohatě komentován.16)) 
— Zdá se, že pokud nějak jednajícímu člověku osobně chybí s činem spojený motiv 
„hříchu“, bude tu také chybět doprovodný pocit „viny“. A pokud se jedinec cítí být 
„pouze“ nositelem jisté režijně předepsané role, tím jako kdyby byl automaticky vyňat 
ze souřadnicové sítě psaných i nepsaných zásad a zvyklostí, jimiž se až dosud možná 
cítil vázán. A pak se bude cítit nejen osobně zcela bez „viny“, ale musí mu chybět 
představa „viny“ také na veřejnosti. Otázky typu, zda to či ono bylo „nezákonné“ nebo 
„nemorální“, nepřicházejí za takových podmínek jednajícímu subjektu vůbec nikterak 
„na mysl“. O „cti“ nerozhoduje jedinec sám; nejde o jeho vlastní možné osobní 
pocity „viny“. Její míru určuje sociální okolí. Nemusí to nutně být regionální nebo 
státní pospolitost; může to být parta, ať už ve třídě nebo v sociálním ghettu. Stačí, že tu 
je režijně jakési – nikoli nutně početné – nadindividuální médium, které jako kdyby zce-
la přirozeně vybavovalo aktéry beztrestností – ne-li „prospěšností“ – takového konání 
a samotnému konání se uvnitř skupiny dokonce připisuje možná jakási „gloriola“. Takže 
paradoxně: jakmile má scénář určité role spojené s možným vyniknutím, jejich plnění 
je kýženým cílem a zdrojem možné pochvaly. A je tomu pak obdobně v poměrně nedáv-
né akademicky režírované Zimbardově „hře na vězení“ jako v dávné zlověstně vražedné 
Hitlerově „hře na očištění germánské rasy (od židů a „méněcenných lidí“)“. Podobné 
situace vznikaly a vznikají ve válkách nebo v ozbrojených bojích vyčleněných frakcí 
společnosti; jen se metaforicky „čistí“ terén od nepřítele nebo od „hříšníků“ (či jakkoliv 
jinak „nežádoucích“ lidí). S takovými projevy se setkáváme rovněž v armádě v brutál-
ním chování služebně starších vojáků (majících třeba jen o „frčku“ víc) vůči nováčkům 
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nebo třeba ve školách šikanami vůči bezbranným a tělesně slabším spolužákům. Jsou 
projevem síly a následně výrazem respektu vůči takové síle mezi spoluviníky i trpiteli. 
Nahrazují jiné formy vyniknutí, zvláště když se nedostatečně kultivují pozitivní 
hodnoty v komunitách, rodinami počínaje a státními institucemi konče.

Ačkoli můžeme ve svých životech získat od raného mládí jakési tak či onak nás 
zavazující příkazy a zákazy ke kolektivně (ne-li společensky) sankcionovanému chová-
ní, můžeme se přesto – často zásluhou odpovídajících vnějších kulis – dostat do morál-
ního „vzduchoprázdna“, v němž žádné zděděné nebo jakkoliv časem „stabilizované“ 
osobně zavazující mravní hodnoty neexistují. I takto se může ukázat, jak ošidným 
může být spolehnutí na „posvátnost“ jakýchkoliv nějak vyhlašovaných či pociťovaných 
„norem“ pro život. A zároveň se místo nějakých „morálně“ vnímaných pravidel dosazu-
je jaksi paušálně nastavená, ale výlučně jen pro vlastní „elitu“ nárokovaná „hrdost“ nad 
vlastní výlučností, rovnající se jistotě, že ti, kdož jsou jejími naplňovateli, stojí přitom 
jako „ztělesnění zákona mimo jakýkoli zákon“. Jako kdyby takový příslušník dané 
„elity“ (ať už Zimbardův „dozorce“, „příslušník zbraní SS“ v nacistickém koncentráku, 
„orgán“ NKVD či GPU ve stalinském gulagu), ale i elitářsky indoktrinovaní ozbrojenci 
v rozmanitých „guerrillách“ a extremistických hnutích (od neonacistů po Al Qaedá) byli 
sice nástrojem nějaké „vyšší vůle“, ale zároveň sycené opojným sebevědomím o síle 
vlastní nespoutanosti, která jako nástroj vyšší moci nezná odpovědnost za nic a lítost 
nad ničím, tím méně pocity možné viny. Zároveň také takto se prezentuje – byť disku-
tabilní, nihilistická a degradovaná – obdoba toho, čím byla v antických časech „čest“...

Kdysi v antickém evropském světě se mohlo zdát, že navenek život člověka se 
poměřoval úrovní, na jaké člověk požíval cti. Neboť takto jako kdyby si zároveň zaslu-
hoval, aby byl připamatováván i po smrti; a takto vzorově aby žil ve vzpomínkách nejen 
pamětníků. U starých Řeků ona proslulá alternativa „se štítem, anebo na štítě“ tudíž ani 
po hrdinské smrti v boji za vlastní polis neznamenala konec proslulosti hrdiny. Vděč-
ná obec viděla právě v tom nesobeckém sebeobětování v zájmu vlastního společenství 
zřejmě maximální (v krajním případě i „optimální“) doklad toho, co rozumět „ctí“. Staří 
Římané to nazývali „virtū“; fakticky jako kdyby to bylo nějak odvozeno přímo z jakési 
blíže nedefi nované „mužnosti“ (od „vir“, v překladu „muž“). Samozřejmě že – historic-
ky vnímáno – to mohlo znamenat také kromě osobní statečnosti spolehnutí se na slovo 
(„pravdomluvnost“ vůči obci), štědrost („sponzování“ veřejných zábav), zodpovědný 
přístup vůči podřízeným lidem (určitě „legionářům“); a nikoli nutně třeba starostlivý 
a láskyplný vztah k vlastnímu potomstvu a dalším lidem. V naší současnosti se zdá, že 
výraz „čest“ byl významově zcela vyprázdněn; nejde-li o osobní dotčení nad verbální 
prezentací politika v médiích (nejednou pak pro soud vyčíslené v milionech Kč).

U mužů a žen běžně zatím nebývá „čest“ posuzována stejně. Výjimečně může 
být čest kompenzována kultem celebrity, pragmatickým ostychem před možnou ztrá-
tou politické nebo ekonomické moci, anebo potřebou udržet iluze o smyslu nějakých 
činů či významu jejich původců; případně prokazovanou pietou v konfrontaci se smrtí 
proslulého jedince. — Pokud si připomeneme památku tragicky zesnulé Lady Diany, 
původně slečny Spencerové, pak poté, co se její sňatek s princem Charlesem zcela roz-
klížil a musel být právně rozloučen, vedla sice – vzhledem ke svému postavení matky 
dvou královských princů – poněkud problematický soukromý život, ale nebylo možné 
přehlédnout její zrovna tak neformální a neokázale bezprostřední vztah k lidem trpícím 
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nebo přímo ohroženým na životě (včetně nemocných s AIDS nebo lidí žijících v oblas-
tech s nášlapnými minami). Je stěží možno mávnout rukou nad tím, s jakým nelíčeným 
dojetím přijal potom celý svět Dianinu smrt. Bez ohledu na problematicky komentova-
telné soukromí manželského a postmanželského života „Lady Di“ zůstává tato proslulá 
osobnost pro příští paměť v dějinách glorifi kována; málem jako světice. Nejednou byla 
stavěna do paralely vedle neméně, ale z větší části odlišně proslulé nositelky Nobelovy 
ceny, Matky Terezy z Kalkaty (po své beatifi kaci očekávající již kanonizaci). — Nebylo 
by jednoduché v právě zmíněných případech chtít převádět životy těchto osobností pod 
jeden nějaký charakteristicky výstižný „morálně“ nastavený kvalifi kující přívlastek. 
Mnohé stěží zapadá do ideálního obrazu. Takže abychom se spokojili tím, co teď je 
nějak výjimečné? Nebo co může převažovat z dlouhodobého hlediska? Anebo aspoň co 
má větší váhu z hlediska širšího společenství? — Přitom kupodivu se „ctí“ nepracoval 
ani proslulý generál (a pozdější významný politik USA) Powell, když posuzoval kvality 
svých vojáků! A našel těch pozitivních kvalit málem dvacet.17)

Montesquieu kdysi prohlásil, že trojí nebývá nikdy ve shodě, zákony, čest, ná-
boženství... (V islámu kupodivu zatím svérázně ano: k činům dochází nejednou jakoby 
v zájmu důstojnosti rodiny, národa, a víry. Přitom do rámce vlastního osobního hodno-
tového systému jakoby „přirozeně“ zapadá také zákon šarí’a!)

4. Nepřináší nám globalizace jako dar také - „neosobnost“?
Už „biosociologie“ přistříhávala křídla naší „spiritualitě“18) svými poukazy na 

sociální hmyz, který měl takto nejednou dávat dokonce lidem příklad, jak „nezištně“ 
pracovat v zájmu celku. Jinak ovšem až do poloviny 20. století (a kde vlivně půso-
bil marxismus, tam dokonce málem až do konce století) stále převažovala představa 
o zvířatech jako nanejvýš jen refl exních automatech. Tento názor kupodivu byl mezi 
nábožensky věřícími lidmi posilován také tím, že se setrvale mělo za to, že k případné 
realizaci „duševních“ prožitků je naprosto nezbytná „duše“; a tou disponoval – pře-
devším aktem svého předpokládaného zázračného stvoření – jen člověk. Marxisté pro 
drsný předěl mezi člověkem i všemi ostatními tvory disponovali zase dogmatem, že 
člověka vytvořila práce; a zvířata přece nepracují!19) 

Začnu tuto část úvah jedním poměrně čerstvým poznatkem z mravenišť. Mladí 
mravenci zůstávají spíše k dispozici pro méně riskantní práce přímo v mraveništi. Ti 
starší naopak svou již nižší životností při případném konci svých životů neprezentují 
okamžitě pro celkovou životní (a početní) vitalitu takovou ztrátu, jako kdyby šlo o ty 
mladé a svým věkem perspektivní. Mraveniště kupodivu má k tomu své prostředky, aby 
jako makrojednotka funkčně tuto dělbu práce zajistila.20) 

Pokud jde o lidské společenství, pak od té doby, kdy vznikly první státy, i v nich 
vznikla specifi cká – byť časem proměnlivá – struktura, která měla zajistit přežití tohoto 
politického organismu. Ať už šlo nejdříve přímo o otroky a později nevolnicky poddaný 
lid celého středověkého a raně novověkého venkova, individuální život těchto lidí 
nebyl ani písemnictvím vnímán jinak než jako jakýchsi „nul“, které samy nezname-
naly vůbec nic.21) Dokonce i nižší vrstvy obyvatelstva měst sdílely nejméně až do konce 
19. století obdobné společenské „hodnocení“ (až na postupně rostoucí větší míru indivi-
duální „svobody“ k masovému protestu). Teprve od počátku 20. století – a naléhavěji až 
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po první světové válce – začala se více promítat do života jednotlivých států „demokra-
tizace“; i když třeba něco v 21. století tak samozřejmého jako rovnost pohlaví nebylo 
ještě donedávna třeba v hospodářsky a kulturně vyspělém Švýcarsku uznáno jedinými 
oprávněnými hlasujícími o této záležitosti, tedy muži, za naléhavé.22) 

Ve světě s poměrně omezenými komunikacemi a se značně roztroušeným a jen 
minimálně vzdělaným obyvatelstvem bylo nesrovnatelně snadnější udržet jisté tradice 
jak ovládání lidí, tak i představ o statutu světa a jeho případných „norem“. Pokud při-
pustíme, že dřina a realizované nepředstavitelně nízké existenční minimum nedovolují 
takto ujařmeným lidem (stiženým třeba navíc nemocemi nebo rizikem ztráty života), 
pak mohla třeba být ve středověké Evropě útěšnou představa, že pozemský život je 
pouze dočasnou přestupní stanicí k dosažení věčné blaženosti. Marxismus od poloviny 
19. století nabídl dělnictvu k překonání nelidského ujařmení jednotvárnou prací revo-
luční cestu, překonáním „buržoazních“ poměrů.23) Ve 20. století se objevila celá řada 
totalitních projektů slibujících „změnu společenských pořádků“ pod vedením „geniální-
ho vůdce“ (v komunismu, fašismu, nacismu).

Stále dramatičtěji se ukazuje v tom postupném „zmasovění“ a v celkové ni-
velizaci života , že se prostý člověk – i v těch tzv. kulturně vyspělých zemích – opět 
stává jen „kolečkem“ v neosobním soukolí, jakým byl po celá tisíciletí času pev-
ného usazení na půdě — což se počalo pomalu měnit k lepšímu mezi dvěma svě-
tovými válkami aspoň v těch šťastnějších zemích, a vydrželo to ještě nějakou dobu 
po roce 1945. S koncem 20. století zároveň také musely skončit rozmanité iluze jak 
o „postmoderní pravdě“ subjektivních představ o fungování tohoto světa, tak také 
o možnosti řídit jej direktivně podle zrovna tak subjektivních „usnesení“ nějakých 
partajních grémií. Mezi prosté lidi se vrátila existenční nejistota, proti níž není 
spolehlivého léku. Ani „svobodná ruka trhu“ není bez poskvrny; v otevřeném sys-
tému směrem vpřed v čase nelze dospět k modelům, které by předjímaly realitu 
s takovou mírou exaktnosti, jak bychom si pro vědecky relevantní analýzu přáli. 
Stěží je z dnešní perspektivy dohlédnutelné, jaké všechny nároky ta nová již globál-
ní organizace světa vyvolá, bude-li dále pokračovat; nejen hospodářsko-politicky, 
ale zvláště kulturně a... také „morálně“. A chtějme pěstovat „uvědomělou osobnost 
občana“, když ne vlastní vinou ztratí práci! Anebo když od útlého věku žije bez per-
spektiv a prakticky na smetišti.

5.  Současná „Alenka“ v říši etických, morálních 
a mravních „kupodivů“

Je otázkou, do jaké míry – pokud jde o životní hodnoty – ještě ovlivňuje lidi ta 
kultura, která nechce být jen kratochvilná; a to aspoň jako sekundárně transponované  
poselství o morálce a mravnosti. Kupodivu i zodpovědní činitelé za politiku a veřejné 
mínění – ať už ve státě, v obci, v církvi nebo v zájmovém sdružení – nejednou vyjadřují 
svou nejistotu nad tím, co je ještě a co už naopak není v předpokládaných mezích možno 
tolerovat nebo velkoryse přehlížet. 

Škála problémových jevů je velice široká a také možnou intenzitou vlivu i pří-
padné „sociální škodlivosti“ velmi rozrůzněná. Snad je poznat, že narážím na negativní 
stránky života. Též na tom je názorně – bez jinak možná nezbytného komentáře – vi-
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dět, že při úvahách o mravnosti tolik nebolí, co je „obecně“ vnímáno jako pozitivní. 
A pak je to s deklarováním morálky obdobně jako s právem: jednání, které odpovídá 
zakonzervovaným morálním zvyklostem daného prostředí a času, jako kdyby bylo 
čímsi zcela samozřejmým a normálním. Publicistika žije z anomálií zrovna tak, jako 
zákony je třeba vyhlašovat jen pro ty typy lidí, u nichž je statistický předpoklad, že by 
je nedodržovali. Kdysi tomu bylo tak, že se počítalo jen s nějakými „třemi procenty“, 
kvůli nimž byly zákonné normy nutnou pojistkou. Obchodní činnost, v níž jsou „ve 
hře“ miliardy dolarů (nebo „korun českých“), může zřejmě v našem 21. století klidně 
zakalkulovat do „nákladů“ desítky milionů na úplatky, neboť „účel světí prostředky“ 
a zvýšená kalkulace korupci do rozpočtu zahrne, takže z vlastní kapsy ty fi nanční pro-
středky navíc stejně nepůjdou. Tím nenarážím jen na tzv. „podnikatelskou etiku“ a jí 
neodpovídající morálku v praxi.24) Milionové, ne-li miliardové zisky přináší padělané 
značkové zboží nebo obchod s drogami, ale také otřesná manipulace s lidmi, ať už při 
organizování ilegálního přechodu hranic pro exulanty nebo při nezákonném získávání 
děvčat do nevěstinců (ne-li dokonce v obchodu s tělesnými orgány pro transplantace).25) 
Ještě na konci první půle 20. století – až na pár „mafi ánských“ výjimek – majetková 
trestná činnost spolu s hrdelními delikty byla víceméně individuálním „podnikáním“. 
Na začátku 21. století málem již nelze najít zemi, která by nebyla v zájmové sféře 
nějakého mezinárodního gangu, ne-li několika gangů, navíc si vzájemně konkurují-
cích a vraždami si uvolňujících „terén“. Mezinárodně organizované sítě nelegálního 
podnikání získávají mimořádné fi nanční prostředky a kupodivu stále mají možnost 
„vyprat“ si své „špinavé peníze“ nastrčeným pseudopodnikáním takřka kdekoli. Jejich 
zisky bývají mnohdy vyšší než rozpočet středně velikého státu. Pak ovšem není div, že 
se nejednou ofi ciální činitelé (ministři vnitra, ne-li samotní premiéři) vyjadřují nanejvýš 
opatrně o vyhlídkách na postih těchto gangů. Prý jsou některé gangy díky svému fi nanč-
nímu zázemí schopny být technicky nejméně o krok napřed před represivními orgány 
státu. K tomu můžeme připočíst fakt, že v příhodných zeměpisných poměrech (s obtížně 
přístupnými a snadno hajitelnými horskými oblastmi) gangy dokonce vojensky ovládají 
část státu, na jehož území nějak „hospodářsky“ operují. V takové situaci nemůže být 
lékem žádná sebenaléhavěji hlásaná morálka, nýbrž – bohužel – jen hrubá potlačující 
bezpečnostní státní či nadstátní moc. Přitom rostou rizika, že by fi nančně silné gangy 
mohly nakonec vlastnit atomové zbraně a držet takto celý ostatní svět v šachu, bez 
ohledu na případné zájmy většiny lidstva a jeho zrovna tak „případné“, nikterak 
jednolité morálky...

Teprve když si nebudeme lámat hlavu nad těmi největšími riziky, mohou do na-
šich případných úvah o morálce zapadnout také globálně asi ne tak naléhavá témata; 
jako když třeba křesťan slíbí v manželství „věčnou“ věrnost a rozvede se, anebo když 
kněz přislíbivší celibát má za to, že homosexuální vztah (dokonce prokazatelně někdy 
s chlapci požívajícími zákonnou ochranu před takovým zneužitím!) nemá nic společné-
ho se „smilněním“ (a tedy s „hříchem“!). Asi bychom měli v těchto souvislostech jinak 
měřit prostému člověku, a zase jinak potenciálnímu vzoru pro větší společenství (tj. čel-
nému funkcionáři státu nebo korporace); tedy s ohledem na možný „špatný příklad“ 
— zvláště když se může zdát, že se dříve intenzivněji vnímaná „pouta“ tradičních, 
především osobně zavazujících „mravních“ hodnot – a ne poprvé – zase nějak ne-
kontrolovatelně uvolňují, zvláště též vzhledem k rostoucímu podílu obyvatelstva 
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žijícího stále víc v anonymitě stále větších měst, kupodivu zvlášť viditelně právě ve 
státech ještě plně ekonomicky nerozvinutých, ale již do tohoto procesu vtažených.

Bez ohledu na stále sílící „sekularizaci“ ekonomicky relativně stabilních spo-
lečností i v nich se přesto stále „artikulovaněji“ prosazuje rozmanitými aktivitami 
nepřeslechnutelné volání po „spiritualitě“; i když nemusí být jasné, co se tím kon-
krétně má myslit.26) Že s pravděpodobností blížící se jistotě má se opět „hrát o lidskou 
duši, je-li jaká“, a o potřebu zohlednění mravních zřetelů v životě, který pro nemalý 
počet lidí až příliš zevšedněl do koloběhu spíše pouhého biologického živoření, je 
také nasnadě.

Při pokusu teoretizovat o hodnotách bychom neměli zapomínat na relativnost 
jakýchkoli hodnotících soudů. Řada mimohodnotových faktorů má na ně – většinou 
bezděky a zprostředkovaně – vliv. Zcela nepřehlédnutelná je přitom vlastní životní zku-
šenost a způsob a formy kolektivního prožívání všeho toho, co dělá tzv. „velké dějiny“. 
V moderní – stále dramatičtěji také „informační“ – společnosti internet, televize, rozhlas 
a tisk prezentují prakticky souvisle – byť ve svérázně „výběrovém“ a někdy propagačně 
tendenčním a zkreslujícím podání – rozmanité zprávy odevšad tak, že se kdekdo auto-
maticky stává málem jejich svědkem, ne-li adresátem, protože se na těch informacích 
podílí jak bez ohledu na své postavení ve společnosti, tak bez nutného jinak zřetele 
k možným rizikům nějak aktuálního místa. Až příliš mnoho lidí na naší planetě ví nějak 
málem „všechno“, ovšemže v jakémsi nestrukturovaném a co do důležitosti neuspo-
řádaném koktejlu, v němž se snadno ztratí ona tolik potřebná věcná a hodnotící (ne-li 
„ústřední“) nit. A v hlavě zůstává z toho všeho spíše věcný zmatek než poměrně snadno 
určitým směrem navozený pocit a z něho vyprofi lovaná emoce. 

Již výše (ve 4. části) se hovořilo o intenzitě totálně bezcílného konzumně za-
měřeného života, v němž zase – jako od antiky přinejmenším po osvícenství – jedinec 
nemusí mít jméno, a dokonce by nemusel být navenek ani číslem, kdyby neměl někde 
u zadku mobil. A jako kdyby byl dnes jediným „specifi ckým rozdílem“ proti dřívějším 
časům jistý relativní dostatek všemožného zboží. Ta bezcílnost je ovšem katastrofi č-
tější tam, kde je i v našem „závratně moderním věku“ ohrožována osobní existen-
ce, ten nezbytný základ pro jakékoli další lidsky závažné hodnoty.

Toto „morální“ znehodnocení lidského života bývá nejednou vyvažováno účastí 
na masových oslavách, ale i na demonstracích extrémních skupin, kde najednou zno-
vu jako kdyby končila ta pociťovaná méněcennost a malodušnost, protože teď „je nás 
zase nepřehlédnutelná síla“ (z níž může mít respekt i policie!). Zástupně k obdobnému 
pocitu podílníka na popularitě patří fandovství ve sportu nebo vnější projevy masové 
přízně vůči populárnímu zpěvákovi, přitažlivé zpěvačce nebo hudební skupině. Jejich 
portréty pak dokážou učinit prodejnějšími nejen časopisy, na jejichž titulních stránkách 
jsou zveřejněny, ale třeba zvyšují poptávku po tričkách s jejich reprodukcí apod. „Fan-
kluby“ populárních zpěváků, uskutečňující kultický vztah k populární osobnosti, jsou 
dokladem téhož vyprázdnění sebe sama; jako kdyby členové těchto klubů chtěli být 
jen doprovodným stínem svého zbožňovaného idolu, bez vlastní „autenticity“.27)  

Ve 4. části jsme začali její text odkazem na biosociologii. Několik desetiletí 
máme jakous takous jistotu, že kromě dalších zvířat zvláštní „inteligencí“ vynikají ky-
tovci nebo delfíni. Způsob, jakým Japonci ubíjejí např. delfíny – údajně snad taky „pro 
vědecký výzkum“ – je stěží ospravedlnitelný. Existují nafi lmované záběry (a objevily 
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se i v české televizi), v nichž do živých delfínů vržených na hromadu řežou ostrými 
nástroji lidé, až je moře kolem tou krví rudé; jako kdyby takto likvidovali na poli „jen“ 
nějaké hnízdo hrabošů. — Veřejnost se pochopitelně stále víc zajímá o to, jak dochází 
k usmrcování jatečních zvířat a zda nedochází k týrání koní nebo psů či koček při jejich 
chovu. Nežádoucí vztah ke zvířeti prozrazuje nějakou anomálii také ve vztahu k li-
dem. Zvířata byla zatím vnímána jen jako „věci“, s nimiž ale nikdo nemá „nelidsky“ 
zacházet. Nelze přehlédnout, že rovněž sílí kritické hlasy nejen vůči kosmeticky, ale 
také lékařsky motivovaným pokusům na zvířatech. Jako kdyby takto člověk zneužíval 
svou diskutabilní moc nad přírodou.28)  

6.  Můžeme teď vzhledem k sociální realitě něco „eticky“ 
účinně deklarovat?

Zřejmě budeme muset zachytit nějakou „novou etikou“ problémové okruhy sou-
visející přímo se Zemí (jako planetou, o jejíž nekatastrofi cký vývoj musíme mít přímo 
existenční starost), tak specifi cky s její biosférou (včetně teprve od nedávné skoro sou-
časnosti pociťované potřeby vnímat hodnotu zvířecího života jako morálně a právně 
obdobného se životem lidským), a – jakoby do „mystické trojice“ – zapojit také do 
těchto na morálku cílených úvah celou (značně nehomogenní!) kulturně-civilizační 
oblast, od obecných, a také abstraktně uvedených východisek teoreticko-informačních, 
přes předpoklady k setrvalému a trpělivému „zlidšťování“ člověka vědou a vzdělá-
váním, až po podíl technických prostředků na takové „hominizaci“. 

S přihlédnutím k tomu, co už dnes (na konci roku 2009) tušíme nebo dokon-
ce již můžeme racionálně předpokládat pro čas historicky směrem vpřed jen nepatrně 
vzdálený, určitě čeká svět zítřka (řekněme že při stále se zrychlujícím technickém 
a sociálním vývoji nejpozději do 25 let) řada velmi různorodých a nanejvýš dra-
matických šoků. Pokud v mezičase nedojde k nějakým dnes stěží odhadnutelným soci-
álním nepokojům, měla by mít Čína kolem roku 2030 hospodářsko-vojenský poten-
ciál k diplomaticky nátlakovému usilování o hegemonii nad světem. Ta byla dosud 
uplatňována Spojenými státy; po 2. světové válce do konce osmdesátých let 20. století 
zrovna tak naléhavě byla zpochybňována Sovětským svazem a od začátku 21. století 
opětně tak činí Rusko. Stěží lze dnes odhadnout míru možné kompetence Indie ve stej-
ných hospodářsko-vojenských souřadnicích ve vztahu k USA i k Číně.29) V každém 
případě s dosavadní a stávající převahou tzv. „bílé rasy“ a její kultury bude brzy 
konec. Zatím s tím nepočítá ani OSN, ani stávající a dnes značně politicky „archaické“ 
složení Rady bezpečnosti. Pokud se zostří v příštích letech očekávaný boj o energetické 
a další zdroje (a také o vodu, ale zrovna tak o kvóty v námořním rybolovu!), bude to jen 
zároveň v makrorozměru naší zeměkoule sveřepě rozehraný (a stěží jen „rytířský“) 
boj nejen o trhy, a nejen o tzv. „udržitelný“ život na této planetě, ale zároveň také 
nerovný zápas o racionálně nejpřijatelnější a lidsky únosná rozhodnutí, jak globál-
ně žít a nechat žít (nejen lidi, nýbrž i zvířata a rostliny této planety; o šetření přírodních 
zdrojů nemluvě).

Nadstátními politickými, fi nančními, hospodářskými a kulturními organizacemi 
žijeme ještě pořád ve stínu 40. až 60. let 20. století. Brzdný vliv existujících zásob 
jaderných zbraní v našem světě během tzv. studené války („3. války světové“) není 
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automaticky konstantou, se kterou lze spolehlivě počítat napořád (zvláště když vli-
vem „lidského faktoru“ může dojít k nukleární katastrofě i náhodou nebo selháním ner-
vů). Do mezinárodně-politické a hospodářsky dávno už nepřehlédnutelné „silové hry“ 
vstoupily také nadnárodní gangy, mající fi nanční sílu přesahující možnosti středně 
silného státu. Zúžit problém jen na „terorismus“ a případný lék jen na vojenské pro-
středky k jeho likvidaci, by nebylo adekvátní. 

Přitom naprosto nepředstavitelným způsobem se může stát lidstvu dramatič-
tějším problémem případná – a již signalizovaná – změna klimatu. Není to „jen“ 
problém „jaksi“ technický nebo věcně dokonce mimo možný dosah lidské, byť ome-
zené intervence. Evidentně lidská civilizace v několika posledních stoletích nesrov-
natelně víc znečišťuje ovzduší než v předchozích dobách a také produkuje mnohoná-
sobně víc odpadu (zčásti také likvidovaného spalováním!) než třeba před pouhými 
50 lety. Tzv. „Kjótský protokol“ měl být aspoň východiskem pokusu o další syste-
matičtější řešení těch negativních vlivů člověka na životní prostředí, jež aspoň ome-
zit by bylo v jeho možnostech. Problémem zůstalo, že nejdřív největší znečišťovatel 
ovzduší – USA s plnými 25 % podílu na znečištění – se k této dohodě nepřipojily a 
že od roku 2007 v tomto neblahém ukazateli s USA již vyrovnala krok Čína (oba tyto 
státy „přispívají“ dohromady celou polovinou k této otřesné bilanci).30) Že přitom 
některé vlivy (např. astrofyzikální) jsou principiálně mimo dosah lidského vlivu, ne-
může být pro vůdčí politiky především velmocí automaticky žádnou omluvou: pokud 
kryjí svou „váhavost“ odkazem na autonomnost klimatu, slyšíme přece zároveň odkaz 
na ty tradičně příslovečné „národní zájmy“ (třeba z USA); a pokud jde o Čínu, 
jen omezeným právem může dnes – když některé účinky spojené se zamořováním 
ovzduší známe – poukazovat na nikým nerušené exhalace Západu za posledních dvě 
stě let (a ten má za tento stav nepochybně zvýšenou spoluodpovědnost!). Obdobně 
argumentují zástupci států, které získávají fi nanční prostředky devastací tropických 
lesů; jako kdyby okamžitý lokální příjem nezadělával celému světu na stále obtížněji 
řešitelné problémy zítřka. Nepatří především jen do jazyka ekonomie zvažovat dnes 
rizika pro obyvatele a domovy těch, jejichž perspektivy a život budou bezprostředně 
a neodvratně ohroženy, pokud se hladiny světových moří zvednou o pouhých několik 
desítek centimetrů. V tomto kontextu má k řešení (byť možná jen „podpůrnému“) 
kvalifi kovaná úzká vrstva lidstva morální zodpovědnost, které se nelze vyhnout 
frází nebo přezíravým strkáním „hlavy do písku“ pod záminkou, že svéhlavá je příro-
da, čemuž ji neodnaučíme... 

Bylo by ovšem nanejvýš lidsky žádoucí, kdyby byly vnímány problémy tohoto 
našeho současného světa komplexně. Pak by nutně došlo také na globálně pojatá opat-
ření proti chudobě, dětské úmrtnosti, malárii, nedostatku vody, atd.; včetně morálně 
závazného dlouhodobě pojatého plánu na kulturní povznesení obyvatelstva.31) 

7.  Hybná síla morálky za daného stavu ohrožení Země, 
života i kultury

Roste podíl obyvatelstva žijícího stále víc v anonymitě stále větších měst; ku-
podivu zvlášť viditelně právě ve státech ještě plně ekonomicky nerozvinutých, ale již 
do tohoto procesu vtažených (s dalšími riziky zvýšené pauperizace a zločinnosti; spolu 
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s erozí tradičních morálních hodnot, ať už byly donedávna respektovány jakkoli). Na 
jedné straně by měly růst obavy z možných potlačovacích aktivit státního aparátu, na stra-
ně druhé kupodivu nejednou se daří obrovským zástupům neozbrojených lidí vyvinout 
pozoruhodný, ne-li účinný tlak na změnu vlády. Problémem ovšem jsou funkční a důvě-
ryhodný, demokraticky zaštítěný státní aparát, má-li čelit neodolatelné „chuti po moci“. 
Role médií, včetně internetu, jak se zdá, roste. Přibývá rafi novaně nastražené obrázkové 
informace, s pseudorealistickými a šikovně stylizovanými klišé, k dalšímu ukolébává-
ní do pouhého bezmyšlenkového živoření, bez náročnější refl exe životních hodnot. 
V takové atmosféře se mohou poměrně snadno šířit populistické nálady; perspektivu na 
důstojný občanský život snadno ohrožují autoritativní a ješitní politikové. Při nedostatku 
právních záruk pak majetkové a morální aféry snižují zájem občanů o vlastní stát (pokud 
ovšem nepřeteče ona příslovečná „kapka“). V Evropě se povážlivě mění věková struktu-
ra obyvatelstva (stále menším podílem mladé generace vůči rostoucímu počtu penzistů), 
roste ilegální přistěhovalectví, trvale klesají možnosti zaměstnat nekvalifi kované.

Morálně znehodnocené instituce a ideje i morálně opotřebovaní občané na-
cházejí dočasný pseudolék nejednou v nových formách religiozity, ve fandovství 
k lákavým hudebně-pohybovým žánrům a ke sportovnímu klání, ne-li zčásti účastí 
na demonstracích extrémních skupin, protože tohle všechno jsou příležitosti, jak ne-
náročně „zhodnotit“ sebe aspoň skrze nějakou masu lidí jakoby obdobně smýšlejících 
a zároveň zrovna tak posilujících vlastní sebevědomí. Možnost krátit volný čas doma 
sledováním televize nebo počítačovými hrami přispívá k atomizaci života a k jeho 
„zprůměrování“ do údajně „typické“ sítě mezilidských vztahů (přenesených tele-
vizí seriálově někam na kulisovité náměstí či náměstíčko, ne-li inovačně na ještě sché-
matičtější náves, nebo zrovna tak paušálně na kraj města či na vysočinu, do nemocnice 
nebo do starobince, ale také do školy, do úřadu, či někam jinam do práce; samozřejmě 
v nějakých doprovodných seriálově vděčných klišé, pochopitelně s naturalistickými 
svlékacími scénami a s proměnlivě namíchanými partnerskými víceúhelníky; nejde-li 
přímo jen o efektní „thriller“, dodávající tratoliště krve se spoustou odvážného násilí 
drásajícího nervy a jdoucí zcela mimo žádoucí inspiraci k životu).

Takhle to ovšem vypadá třeba v ČR.32) Nelze hned soudit nic přiměřeného o stá-
tech s bouřlivě se rozvíjejícími ekonomikami, kde nevídaný počet obyvatelstva už byl 
zasažen jak četnými nečekanými změnami, tak – snad ještě bezprostředněji – zatím stále 
se rozevírajícími „nůžkami“ mezi stále bohatnuvšími lidmi a těmi „u dna“, což nevěstí 
předem o dostatečných zárukách harmonického vývoje (Čína, Indie).33) Mnohé navenek 
muslimské státy se zčásti mohou spolehnout na ropné bohatství, aniž by viditelně mu-
sely zvyšovat gramotnost svého obyvatelstva a přiměřeně si osvojovat zásady právního 
státu, v němž by bylo náboženství jen soukromou věcí občana. V současné Africe 
roste od severu tlak sebevědomé muslimské víry a od jihu evangelizace křesťanská, 
přitom zvláště v teritoriích hospodářsko-politicky a sociálně nestabilizovaných. Je dnes 
nepředstavitelné, jak asi bude za pár let vypadat boj nejen o trhy, ale zvláště o suroviny 
a energetické zdroje. Kompetitivnost Číny – zjevně již usilující o hegemonii ve světě – 
bude kolem roku 2030 v některých vojensky závažných parametrech víc než srovnatel-
ná s USA a navenek hospodářsky sjednocená EU (se stále posilujícím eurem!)34) nebude 
chtít hrát jen roli toho „třetího vzadu“ (přitom s nepřehlédnutelným podílem mezitím za 
ta léta imigrovavších milionů muslimů)... 
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Že by se do zmíněné doby „obnosila“ ta stále všelijak problematická demokra-
cie na úrovni stávajících států, nechci posuzovat. Nadnárodní struktury jsou sice vel-
mi fi nančně nákladné, ale snad budou jednou tím zprostředkujícím mezičlánkem mezi 
regiony (a tradičními „státy“) a globálním světem. Převzaté ekonomicko-politické 
a jen málo morálně vnímané dědictví z doby po 2. světové válce vyžaduje ovšem už 
dlouho účinnou – sice bolestivou, ale nanejvýš potřebnou – revizi.

Přerušme teď tyto spíše jakoby jen ekonomicko-politické – nejednou poněkud 
chmurné nebo alespoň riskantní –  podmínky dneška pro klidný a ničím nekomplikova-
ný život k případným výhledům pro morálku směrem vpřed.

8. Intermezzo před závěrem
Shora rozmanitě naznačené morálně se profi lující problémy, pokud vyvstá-

vají, anebo teprve vyvstanou, nejsou řešitelné žádnou „etickou teorií“. Nad stříz-
livým vážením hodnoty – ať už tradičních, anebo nově zvažovaných – principů příliš 
často vítězí hamižná touha rychle se obohatit nebo vůle triumfovat („vůle k moci“); 
přitom bez výčitek, že se tak děje buďto na účet jiných lidí, anebo přímo za případnou 
tragickou cenu jejich osobní zkázy... Jako kdyby sám život každého člověka nebyl tou 
svou neopakovatelností nevyčíslitelnou hodnotou. 

Jako kdybychom aspoň částečně nežili – a nechtěli žít – v zázračném světě. 
Nepochybně největším zázrakem bylo, že vůbec došlo v našem Vesmíru k tzv. velkému 
třesku. Že v procesu rozpínání tohoto našeho Vesmíru nakonec začala – jak ji následně 
nazýváme – „éra látky“35). Že posléze postupně došlo ke vzniku naší Sluneční soustavy. 
Že v jejím rámci se posléze utvořila Země, navíc s Měsícem jako jejím satelitem. Že na 
naší Zemi poměrně brzy vznikly podmínky také ke vzniku života, kdy spolu s látkovou 
výměnou se vytvořily také podmínky k jeho reprodukci. Že nakonec vznikly mnoho-
buněčné organismy. Že posléze (po globální katastrofě před 65 miliony let) v uvolnivší 
se nice po různých saurech došlo k nevídanému rozvoji savců. Že následně v době ge-
ologicky poměrně nedávné začaly vznikat podmínky ke vzniku několika živočišných 
linií tvorů, kteří se začali pravidelně pohybovat po původně zadních (a nyní „dolních“) 
končetinách. Že potom – z perspektivy předchozího času určitě nečekaně – se objevil 
na Zemi nám už anatomicky i duševními dispozicemi blízký člověk, Homo sapiens. Že 
bez ohledu na pestrou a nadměrně bohatou rezervu rozmanitých prvků genom lidského 
organismu se skládá především jen ze tří prvků (uhlíku, vodíku a kyslíku)36). Že ten 
člověk v sobě objevil i dar řeči. Že před několika desetitisíciletími člověk pak v sobě 
objevil dříve neznámý ostych ze života tváří v tvář smrti. Že zhruba před 30 000 lety 
začal mít člověk navíc nutkavé puzení ovlivňovat chod dění kolem sebe zřejmě kulticky 
zaměřenou tvorbou. Že se tento člověk začal nakonec usazovat na půdě a už se nespo-
kojil jen tím, co dá sama příroda. Že pak dokonce cítil potřebu konzervace paměti, až 
konečně vytvořil písmo. Že v sobě objevil potřebu přicházet problémům na kloub a také 
nacházet kolem sebe krásno. Že začal posléze hledat smysl bytí a svého života. Že si 
dnes – snad, byť ne obecně – uvědomuje rozmanitá úskalí s lidským životem spojená. 
Že si – v „teleologickém“ průmětu – uvědomuje stále potřebu překonat omezení indi-
viduálního života svými rozmanitými pokusy o jeho přesah. (Roli tu nemůže hrát, zda 
jsme, či nikoli, v tomto „našem“ Vesmíru sami!)
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Už kvůli těmto vytčeným „zázrakům“ nesmíme zůstat na své životní cestě 
bez vnějšího morálního rámce a bez přirozené vnitřní mravní žízně.37)

Také nám nejednou nemálo uniká, jak rychle si ještě předškolní dítě osvojuje 
kód k rozšifrování jedinečně zázračné pohádky žití, aniž ve svém zázemí vždycky 
zároveň přirozeně zachytí výchozí předpoklady k zatím jen tušené potřebě být 
zvídavým a toužit po vzdělání; o možné zodpovědnosti za vlastní počínání nemlu-
vě. (Zde jsou nejednou příčiny později jen obtížně zvládnutelných problémů, kouře-
ním počínaje a drogami nejednou konče. Zde také bývají kořeny příštího násilnictví 
a extremismu.)

9.  K čemu nám zatím (především ve školství) nenazrál 
zřejmě čas?

Pokud nechceme být jen sami se sebou (a se svým „počítačem“) a hodláme-li žít 
s našimi bližními (ne pouze „vedle nich“), pak když objevíme tu diskutabilní relativitu 
řady vyznávaných hodnot (nejen „etických“!), popošli jsme aspoň kousek na cestě k to-
lik potřebné – i globálně vnímané – toleranci. O ní tu zatím přitom nepadlo závažné 
slovo; i když je to morální hodnota nebývale potřebná a nepochopitelně „nedostatková“. 
Ovšemže i tady platí, že nikoli všemu lze ponechat volný průběh.

A tady konečně začíná ten náš – ne jen pedagogický – problém. I když se říkává, 
že „Nejen chlebem živ je člověk!“, bez všestranného výchozího materiálního zajištění 
všechno kulhá (není-li hůř!). Od loňského podzimu (2008) se zase ve školství mluví pře-
devším o penězích. Přitom už tolik mezi námi ubylo lidí nejstarší generace, která prožila 
zcela odlišnou trajektorii života od generace střední, o mládí nemluvě. Po 2. světové 
válce už zůstaly ženy v pracovním procesu natrvalo, což znamenalo v průmyslových 
zemích sociální revoluci i v rodinných vztazích. Takto ale také došlo ke značné femi-
nizaci ve školství, přičemž ženy méně často než muži berou tuto činnost jako povolání 
(včetně doprovodně nelákavého hodnocení této práce). Přitom role učitele není dána 
jenom tím, že vyučuje. Je současně (nikoli nějak „navíc“) možným dalším a až pří-
liš bezprostředním vzorem. Nejen celkovým vystupováním; a nejen tím, jak umí učit 
a ovládá svůj předmět. Kromě rodičů jako osobnost málokdo může setrvávat v paměti 
na celá desetiletí – ne-li do konce života – jako právě učitel(ka). 

Jistě není nutné rozvádět, že jiné kognitivní nároky vyžaduje učitelská práce na 
elementárním stupni a obsahově mnohem náročnější úkol mají před sebou vyučující na 
vyšších stupních. V obou těchto polohách je ale jedno společné (a nejednou neviděné!): 
v žácích a studentech musí jejich „kantor“ především umět vzbudit zájem o svůj před-
mět a musí být – nehledaně – dána možnost poznat, že svému předmětu rozumí a nebere 
jej zrovna jen jako „úvazek“. Uvedu teď pár námětů, nejednou seskupených do trojic 
rozmanitých výhledů, které by přitom neměly navozovat nic mentorského a měly by být 
vnímány ve vzájemné provázanosti.  

Takže především: Během posledních dvaceti let se svět zvlášť pronikavě zmenšil 
a časově se v něm navodila takřka bezprostřední současnost, bez ohledu na vzdálenost; 
stalo se to kromě masového rozšíření televizního zpravodajství především díky interne-
tu, a nečekané oblibě mailové a mobilové, ale i twitterové a facebookové komunikace. 
Za těch poválečných málem již 65 let došlo k tak bouřlivému – a stále se urychlující-
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mu – rozvoji věd a technických možností, že jednotlivé generace navzájem viditelně 
odlišuje přinejmenším navenek jejich zkušenost s technickými aplikacemi a způsobilost 
chápat odborné informace.38) Vyučující jsou za posledního půlstoletí stále dramatičtěji 
konfrontováni s tím, že ve třídách či posluchárnách před nimi sedí jako žáci či studenti 
ti, jejichž život už byl nastartován na nesrovnatelně vyšší úrovni než život jejich vy-
učujících. A právě zde je zakopán jeden z těch příslovečných „psů“ týkajících se kvality 
a účinku výuky: že by žáci mohli toho v dané oblasti vědět nesrovnatelně víc než jejich 
učitel.39) Vyučující se pak stěží schová za bariéru komisní přísnosti a frustrující přepa-
dové písemné testy. Copak nemá především hořet pro obdivuhodné poznatky svého 
oboru (který přiměřeně ovládá), tak aby mohl navodit aspoň „doutnání“ pro jeho půvaby 
a záhady, matematiku přitom nevyjímaje?40) 

Pokud překonáme nástrahy předchozího odstavce, neměl by našemu vystupo-
vání ve třídě paralelně chybět (bez ohledu na vyučovaný předmět) trojí obdiv: k životu 
obecně, celkově pak k exteriéru tohoto světa, a samozřejmě specifi cky ke kultuře. 

V každé z těch tří oblastí jsou některé naprosto nepřehlédnutelné otázky, které by 
měly (tak či onak, ovšem ústrojně!) najít svůj výraz v tom dramatu vzájemné komu-
nikace. Než navážu, cítím povinnost ještě jednou zdůraznit, že výuka nemůže být jen 
jednosměrným tokem poznatků jakýmsi vůči prostředí zaizolovaným „potrubím“, ný-
brž musí mít své zpětnovazební uzly, oddechová „odpočívadla“, ne-li „podčárníkové“ 
komentáře k čemukoliv, co naléhavého přinesl den. Výuka by měla mít půvab komuni-
kace, takového jakoby simulovaného „rozhovoru“, lákajícího k obdivu vůči fenomé-
nům poznávání a navozujícího touhu ty poznatky si také následně osvojit. — Teď 
tedy stručně k těm jakoby jenom „třem“ adresným sférám zvlášť hodným nemalé po-
zornosti: Především, lidská společnost – bez ohledu na formě – stojí a padá na statutu 
rodiny. Samozřejmě že by neměla být jen „patriarchální“.41) Ač to nemusí být vždycky 
snadné a individuálně schůdné, měl by být přirozeným způsobem význam rodiny patrný 
i z toho, jak se projevuje vyučující vůči svým mladším spoluhráčům v roli zkušeněj-
šího, přitom ohleduplného a vstřícného člena téhož „týmu“. Nikoli jakoby jenom „za 
druhé“ bych rád zdůraznil, že z našeho jakoby jen „didaktického“ působení musí nutně 
vyplynout nejen to, že vzdělání potřebuje jak vzdělávaný, tak společnost, v níž žije, ale 
navíc i to, že význam vzdělávání strmě roste.42) A do té fi ktivní trojčlenky přidejme 
snad ještě kontroverznější požadavek: tím je kultura a civilizace jako komplex, který by 
v obecném povědomí neměl zůstávat někde v pozadí za materiálně a zábavně konzum-
ními aspekty života.43) 

Co nás přitom nutně v takovém úsilí brzdí? A co mrzačí nejen mysl našich svě-
řenců, ale nejednou i mysl naši? Zůstaneme-li jen v našem středoevropském prostoru, 
tím že máme pokleslou formu demokracie, plnou všelijakých hrátek shora (včetně ko-
rupce) a nedostatečné občanské angažovanosti zdola, je zřejmě nejvyšší čas upřímně 
vedenou občanskou výchovou – hodnou toho jména – hledat cesty k nápravě od příštích 
občanů, ještě nehledajících nějakou spásonosnou „třetí cestu“. Aby konečně začala pro-
fylaxe vůči pozlátkovému exhibicionismu politiků, vůči časté reklamně-spotové argu-
mentaci většiny médií, a také vůči rostoucí necitlivosti k obecnějším potřebám širších 
celků (ne-li celé planety).

Aniž teď lze vyčerpat všechny potřebné „kurativní“ podněty, právě fi ltrem 
školy by mohla ta žádoucí cesta k nápravě věcí veřejných (a nejednou i soukromých) 
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účinně vést. Samozřejmě že škola je potenciálně „dílnou lidskosti“, uskutečňovanou 
(kéž by!) jako nikdy neukončitelné dobrodružství objevování stále něčeho nového 
a předtím neznámého. Zde je ale skrytý jeden nemálo závažný problém: výukový 
provoz všechno traduje jenom jako již neproblematické a stabilizované, ne-li do-
konce nezpochybnitelné poznatky. Nejde-li zrovna o jazyk a jeho normy (koneckonců 
také s rozmanitými odchylkami od pravidel), bylo by určitě vhodné upozorňovat na 
nesnadný proces postupného, někdy velmi nesnadného pronikání k adekvátnější-
mu poznání. Abychom nevedli své svěřence jen k dogmatickému obrazu světa, života 
a hodnot v něm. 

Je-li to jen trochu možné, měli bychom ve vhodných kontextech aspoň ilustrativ-
ně naznačit, jak ještě do poloviny 19. století byl ten náš svět navenek statický, poměrně 
malý a přitom nadmíru v představách i mladý. Měli bychom poukazovat také na přemíru 
osvícenského optimismu (ještě z předchozího, 18. století), počítajícího přehnaně s tím, 
že se lidé přece napříště budou řídit především rozumovými důvody při svém počínání 
(vlády nevyjímaje). Měli bychom také připomínat, kolik jen utrpení stály lidstvo nejen 
obě světové války 20. století, ale také příčiny nejedné genocidy nebo ekonomické de-
prese či krize. Měli bychom mít stále na mysli, že ne všechno na světě je algoritmicky 
řešitelné (a taky takto řešené). Už proto, že mnohé procesy mají nahodilou povahu nebo 
takové množství a tak nekontrolovatelně provázaných faktorů, že bychom měli být se 
svými odhady (či dokonce s kategorickými závěry) nanejvýš opatrní. Jinak řečeno: ne-
měli bychom vtloukat do hlav svých svěřenců ani dogmata, ani jen – zrovna tak 
dogmatickou – skepsi. 

Ještě jednu poznámku, sice k něčemu jakoby jen formálnímu, co ale přece jenom 
je – už přes šedesát let – nemálo nápadnou vadou na kráse všeho toho, co svou řečovou 
komunikací chceme vyjádřit. Jde mi teď o jazykovou kulturu řečového projevu. Ten 
je již u většiny uživatelů (nejen v ČR) zaplevelen neartikulovanými pazvuky, opako-
váním některých slov, protahováním koncovek nebo vkládáním všelijakých slovních 
vycpávek; což všechno jako kdyby bylo nejdříve osvojeno přímo ve škole, když jsme 
byli zkoušeni „u tabule“ a hledali v myšlenkách, jak honem navázat. Dokonce někteří 
puncovaní „mluvčí“ různých institucí, ba i redaktoři rozhlasu či televize mluví tak, jako 
kdyby odněkud zadýchaní přiběhli, museli pak během řeči hekat, propepřit tu zprávu 
nejedním „vlastně“ nebo „v podstatě“, a navíc mnohdy málem každé slovo doprovodit 
kývnutím hlavy, zrovna tak jako když kůň chce pohodit hřívou. (Že by to měli ti mladší 
odkoukáno právě od nás starších? To už nemluvím o spisovnosti mluveného projevu 
jako dokladu respektu ke společenství, k němuž se mluvčí obrací.44))

Mnohé symptomy toho poklesnutí “na duchu“ tedy známe. Pokud nás dovedla 
k diagnóze, dojde také k žádoucí terapii?

Poznámky
1) Chci zde ale využít materiálu, který jsem připravil pro „seminář“ Filosofi ckého ústavu AV ČR, konaný 
koncem roku 2007. Dodávám, že jsem také málem před deseti lety spolupracoval na trojsvazkové Etice (ed. 
V. Gluchman, M. Dokulil, Prešov 1998), kde hned v 1. svazku jsem uveřejnil mj. studii „Morální hodnoty 
v současné etice a morálce“, str. 61-84. 
2) Je mi jasné, že případným šilháním po termínech přejímatelných z jiných jazyků by bylo možno rozmanitě 
nacházet další odstíny níže uvedeného větvení, pokud by naopak nevznikl kontraproduktivní zmatek; jako 
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např. do etických úvah inovačním zaváděním výrazu „moralita“ (jak se pod angloamerickým vlivem někdy 
teď děje).
3) Samotné defi nice nás automaticky nechrání před dalšími případnými nedorozuměními. Hned tu může být 
další problém: s „teorií“, poněvadž za teorii bychom měli považovat jen takové hypotézy, které zatím jako 
testovatelné odolaly pokusům o úspěšné falzifi kování. Má-li být „etika“ jako humanitní obor „teorií“, máme 
kámen úrazu hned v tom, že nedisponujeme žádnými obecně závaznými kritérii pro její obecně respek-
tovaná východiska, pěstování a případné rozvíjení; o „testování“ nemluvě. — Běžně a většinou se ovšem 
„etikou“ rozumí pokus o racionální uvažování o možných „normách“ toho,  co „má být“, a praxe vnímaná na 
pozadí takových „norem“; při současném zohlednění faktu, že v dynamicky se vyvíjejících lidských vztazích 
není možné najít žádné apriorně spolehlivé a trvale závazné normy lidského chování, bez ohledu na je-
jich částečnou zákonnou fi xaci v současnosti. Představa o transcendentně závazných „věčných“ ustanoveních 
boží vůle bude pro atheistu irelevantní. A pokud počítáme s jistým proměnlivým dynamismem ve způsobech 
života, jimiž ve svých dějinách prošel Homo sapiens, budeme mít problém s vymezením nějak „absolutně“ 
pojatých zásad jednání i jako nábožensky uvažující lidé. Že to není jen „akademická“ otázka, mohou dokládat 
od druhé poloviny 20. století pokusy o nové interpretace postavení homosexuálů a lesbiček ve společnosti 
nebo potřeba najít přijatelný kompromis k regulaci početí, ne-li dokonce k ochraně před AIDS; o euthanasii 
už ani nemluvě.
4) Jinak řečeno: Můžeme takto pojmout buďto úsilí o analytický, sociálně-kriticky a sémanticky pojatý roz-
bor pojmového aparátu oboru; anebo v syntetickém nadhledu hledat styčné plochy mezi rozdílnými typy 
a podobami etiky.
5) Raději to budu ilustrovat příkladem. Ve výtvarném  světě se těší nemalé pozornosti tzv. „Turner Prize“, kaž-
doročně v Londýně udělovaná cena za originální kreaci, vyvolávající nejednou kritiku, ne-li přímo averzi vůči 
samotnému takto oceněnému dílu. Samo umění jako realizace je mimovědeckou aktivitou. Umělecká kritika 
vychází z jisté tradice zkoumaného oboru a je silně poplatná osobnímu vkusu posuzovatelů, s nepřehlédnutel-
ným vlivem institucí a uznávaných autorit. S přiměřeným nadhledem lze ovšem vytvořit jistou „teorii“ umě-
lecké kritiky, ne-li – problematičtěji – toho, co se nadneseně a neadekvátně nazývá „zákony tvorby“. Takové 
úsilí by pak mělo znaky toho, co běžně nazýváme „vědou“ (i když tentokráte „měkkou“).
6) Pravděpodobně by bylo ještě před půl stoletím na Západě nemyslitelné, aby světově proslulá spisovatelka 
(konkrétně v říjnu roku 2007 J. K. Rowlingová) před shromážděním v Carnegie Hall v New Yorku naplno pro-
hlásila, že jedna z klíčových postav její románové epopeje „pro mládež“ (!) o Harry Potterovi je homosexuál 
(Albus Dumbledore) a aby to pak – po chvilkovém šoku ticha – vyvolalo dokonce bouřlivý potlesk!
7) Samozřejmě že nás může vzrušovat promiskuita mezi opicemi (např. u šimpanzů), anebo to, co nazýváme 
věrností u labutí. Také již byla doložena obdoba „vraždy“ ve vzájemném soužití opic. Mj. viz též dále text 
před koncem 2. části, odstavec u pozn. 15.
8) Nezapomeňme na dávnou křesťanskou tradici umrtvování těla, inspirovanou zčásti zvyky praktikovanými 
v některých židovských sektách. „Tělo“ (pak i sexualita a materiální potřeby) jako kdyby bylo překážkou 
k sublimovanému vztahu k Bohu (a tedy k péči o „duši“, „duchovno“, „spiritualitu“).
9) Robert H.Lowie [Primitive Religion, Peter Owen, London 1960, str. 103] uvádí, že na ostrově Mindanao 
kmen Bagobo vyznává „pravorukou“ a „levorukou“ duši; přičemž ta pravoruká je věrným průvodcem těla 
a garantuje také svému nositeli zdraví a radost ze života. Pokud by tělo opustila, znamenalo by to smrt. Ta 
„levostranná duše“ přináší s sebou rizika; může se stát kořistí démonů už za života člověka, a do démonické 
existence přechází po smrti. — Jako kdyby nejen jazykově to, co je „vpravo“, bylo také „pravé“, ne-li „oprav-
dové“; zatímco to, co je „vlevo“, bylo jaksi „na levačku“. Ještě před nepříliš vzdáleným časem byl „levák“ 
považován poněkud za nepatřičného a ve škole jej tvrdě přeškolovali na „praváka“.
10) Málokdo si automaticky přizná, že výraz „spiritualita“ je zcela vágní, nemá-li se jím označit nepřímo ná-
boženství jako svého druhu „duchovní“ hodnota, pokud to vznešeně znějící slovo není jen nepřiznaným téma-
tickým zaklínadlem. (Přitom také to paralelní české „duchovno“ je stejně vágním, nejednou jen „kulisovým“ 
termínem. Měl by se dozajista týkat „ušlechtilých“ – a „zušlechťujících“ – témat, jimiž se zabývá „duše“. 
Nejednou je takto vymezena oblast specifi cky náboženská, s vytýčeným uctíváním Boha prostřednictvím 
nějak závazného kultu a s doprovodnými představami o smyslu života [ne-li ještě výrazněji smrti].)
11) Ne že bych zrovna teď zároveň šilhal po našich běžných zkušenostech s „šikovnými podnikateli“ a další-
mi lidmi, a nejen v ČR, spoléhajícími na to, že co není přímo výslovně zakázáno, je jakoby automaticky 
dovoleno. Anebo jako kdyby bylo automaticky v pořádku všechno, co sice může být „v rozporu s dobrými 
mravy“, ale když to není protizákonné, jako kdyby tou případnou „beztrestností“ všechno zůstávalo „v napro-
stém pořádku“. — Není-li takový problematický čachrář souzen a pravomocně odsouzen, vystupuje si klidně, 
ne-li suverénně v médiích; vždyť může jít komukoli „na oči“ a vlastně je stále jakoby „čestný“! Na rozdíl od 
antiky nebývá už vždycky takto vnímán svou užší „komunitou“, když se dal nachytat „na hruškách“; a širší 
společenství, pokud takovou nějakou pikantní kauzu média naservírují, kupodivu takové „chytráctví“ odsuzu-
je. V ČR nadmíru šikovní „počtáři“ si po roce 1989 nadělali nejednou až příliš neslušné jmění, a to způsobem, 
který prakticky zlikvidoval očekávané pozitivní výsledky tzv. kupónové privatizace mezi drobnými „investo-
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ry“. Zprvu u nás velebený pan Kožený se dostal do soudních sporů teprve až v souvislosti s pokusem o velké 
mezinárodní fi nanční transakce, při nichž měl „smůlu“. — Bylo by zajímavé a nanejvýš poučné, kdybychom 
disponovali doklady o tom, jak se v ČR při privatizaci apod. „chudí hoši proslavili“ (včetně toho, kdo a jak 
jim v tom z politické sféry pomáhal nebo se ve vlastní režii také přiživoval). Tunelářské „podnikání“ kupo-
divu dodnes nemuselo v ČR beztrestně přestat! Doplácíme na to všichni, také nemalou „nejistotou“ rovněž 
v mezilidských vztazích.
12) Asi by nebylo dobře podle této epizody posuzovat počínání Hospodinovo a jeho „charakter“. Hospodin 
totiž pouze vybídne Jákoba, ať se urychleně usadí v jiné končině. (Jákob to zároveň pochopí tak, že se má 
vlastně rodinný klan jenom očistit od modloslužby.) — Text prvotně dozajista nebyl psán pro oči novověkého 
čtenáře. Příběh i tím, jak antropomorfně zakomponovává do děje samotného Boha, evidentně dokládá, zda 
byla „mezi námi“ dříve boží vůle, anebo drsný kmenový zvyk, ještě velmi blízký nelítostnému duchu norem 
Chamurappiho zákoníku („oko za oko, zub za zub“).
13) Pokud v některých muslimských zemích vůbec evidují tyto činy jako potenciálně nenáležité, pak jejich 
trestně-právní postih je nekvalifi kuje především jako vraždu, ale – pokud vůbec trestně-právně – pak jen jako 
nepřiměřený prostředek k hájení rodinné cti, někdy s ročním vězením. — Takže sice může být (a bývá) přede-
střen sociálně, politicky nebo nábožensky nějaký obecně – také v individuálním zájmu – žádoucí cíl („telos“), 
který je současně propojen s kauzální prezentací. Neboť my lidé jsme se jaksi postupně časem naučili, že 
příčiny mají své následky. I když neodvratnosti pochopitelných následků hledí lidé nejednou uniknout fatální 
představou o možnosti vymknout se pohromě sázkou na zázrak. To se pak děje pokusem o konfrontaci dvou 
linií kauzality: té jaksi „přirozené“ a té kýženě to nežádoucí „odvracející“, např. příslibnou modlitbou k bož-
stvu, u něhož se očekává způsobilost „nadpřirozeně“ intervenovat. — Dokonce i starozákonní Hospodin učil 
svůj lid respektu k vzájemné „smlouvě“. Nemálo drsný příklad k tomuto námětu dokládá mj. Ex 32:27-29. Po 
návratu Mojžíše z vrcholku hory Sinaj židovský lid holdoval zlatému teleti. Tehdy Mojžíš zvolá, aby se ko-
lem něho shromáždili ti, kteří zůstali „Hospodinovými“. Načež prohlásí: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: 
Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, 
každý svého přítele, každý svého nejbližšího.“ Toho dne podle „mojžíšského“ záznamu padlo na tři  tisíce 
mužů. Co a jak dělat a jak se chovat bývá vynucováno i prolitou krví, dokonce těch nejbližších; jinak mohou 
vznikat pochybnosti o hodnověrnosti možného závazku a o nutnosti plnit příkaz, který nelze vnímat jen jako 
pouhé „doporučení“. (Zavedlo by nás to teď zcela jinam, kdybychom měli tuto stopu podrobně sledovat.)
14) Je zřejmě zbytečné tu komentovat středověce kruté formy, jimiž je realizováno „právo“ v nemalém počtu 
muslimských zemí i dnes; je registrováno veřejné bičování i popravy, včetně trestu ukamenováním! 
15) Cvičený makak projevil menší zdráhání v uplatnění páky, bylo-li umístěno ve vedlejší kleci zvíře jiného 
druhu; a mnohem větší zdráhání, pokud opice ovládající páku znala tu opici, kterou mohl čekat šok, anebo 
když se sama předtím seznámila s podmíněnou rolí věstící vazbu na elektrošok. (Viz odkaz v pozn. 7!)
16) Kromě časopiseckých komentářů a knižních citací tohoto experimentu je řada informací o něm teď poho-
dlně dostupná na internetu.
17) Powellova slova o kvalitách vojáků: „They’re clean, smart, dedicated, trained, motivated, responsible, 
reliable, self-confi dent, selfl ess, patriotic, loyal, drug-free, respectful, tolerant, and ...caring.“ (Převzato od 
J. Bowmana; výraz „honorable“ kupodivu na soupisce chybí.)
18) Viz pozn. 10.
19) Už mezi proslulými Darwinovými pěnkavami jedna do zobáčku vezme stéblo, jímž následně se snaží 
nabodnout kořist skrytou hluboko v kmeni stromu; takže použije „nástroj“. — Z nedávné doby určitě stojí za 
zamyšlení rozmanité 30 let testované pokusy s obdivuhodným papouškem Alexem dr. Pepperbergové (což by 
stálo za článek).
20) Mezi Eskymáky se traduje, že když v dřívějších časech dolehl na komunitu hlad, vydala se za hledáním 
spásonosné potravy tak, že – vzhledem k nedostatku jídla pro všechny –  nechala staré členy společenství na 
místě zemřít.
21) Nejen u Tróje, anebo třeba ve Starém zákoně, ale ještě s velkorysejší nadsázkou, pokud jde o jejich počet, 
umírali prostí válečníci v Mahábháratam na poli Kurukšétra. Jen na těch urozených válečnících jako kdyby 
záleželo! 
22) Švýcarští muži si stále – v duchu „dobrých patriarchálních tradic“ – mysleli, že jakékoli hlasování zvlád-
nou i za své manželky; aniž se přitom bralo v úvahu, že ne každá žena se musí automaticky vdát a že může mít 
i manželka na politiku ve státě svůj – možná odlišný – názor.
23) Po 2. světové válce si někteří italští komunisté představovali, že po případné sociální revoluci oni sami se 
stanou „pány“ a že tu podřízenou práci pak budou dělat předchozí šéfové.
24) Velmi podrobně a zasvěceně o tom píše Arnold S. Luknič v Štvrtý rozmer podnikania – etika, Slovak 
Academic Press, 1994.
25) Příčí se mi o tom vůbec psát. Ale na účet zmařeného života dalších lidí žijí rozmařile ti, kteří za peníze do-
kážou dělat cokoli. Nedávno se dostaly do některých médií případy, které se zcela vymykají představám člo-
věka ne nutně jen evroamerické kultury, i když jsou až z Číny. Mají i další konotace, kromě těch očividných. 
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Vzhledem k regulaci porodnosti v Číně a k preferenci mužských potomků desítky milionů mladých Číňanů 
nemají šanci se oženit. V jedné provincii je dosud zvykem, aby zemřelý neženatý muž dostal pro „život na 
onom  světě“ do hrobu tělo nějaké ženy. Došlo k řadě krádeží ženských těl nejen z márnic nebo z hrobů, ale
 i k vraždám, aby bylo možno dodat zájemcům – za nemalý peníz – „žádané parametry postrádané družky“. 
26) Mám připomenout potřetí, že tu jde o nesmírně citlivý, ne-li zároveň nemálo vágní termín? (Viz texty 
u pozn. 10 a 18.)
 27) V ČR nesporně nejpopulárnější zpěvák lehké múzy Karel Gott se stal snad pro nemalé tisíce svých fany-
nek sublimovaným „milencem“ v jejich snech, bez ohledu na realitu. (Dodatečná poznámka: Že se nakonec 
– jako 68-letý – se svou poslední, stabilnější partnerkou po řadě let v lednu 2008 oženil, je stěží sociologický 
námět; je to spíše možná návnada pro analýzu psychologa. A jistě sousto pro životopisce.) 
28) Některými výrazy utíkáme před realitou: na louce vidíme krávu, ale na talíři je ovšem jenom „hovězí“ 
maso.
29) Kdo slyšel před pouhými deseti lety o dnešním světovém ocelářském impériu indického průmyslníka 
Mittala? Koneckonců vlastní mj. také Vítkovické železárny.
30) Celosvětovým sněmováním na ostrově Bali, jímž se měly jakoby „konečně“ připravit podmínky k účin-
nějšímu navázání na směrnice z Kjóta, sice vznikly některé omezené naděje v tomto směru, ale zatím stále bez 
USA a Číny, což není jen politický nebo hospodářský a klimatický problém, nýbrž především je to doklad 
evidentní nezpůsobilosti zodpovědně se k tomuto problému postavit z morálního hlediska.
31) Tento problém má i ČR; měla by náročněji a zodpovědněji řešit tzv. rómskou otázku. Učit organizovaně 
rómské děti v 7 letech věku česky není zrovna efektivní optimum. Ještě než se dítě narodí, měla by být jeho 
rodina sociálně a mravně připravena na jeho příchod na svět. Kdo se má takového delikátního a nanejvýš 
nesnadného úkolu chopit?! Je to úkol na celé generace, pokud by vůbec byl – samozřejmě „zdola“ a „zevnitř“ 
– konečně započat. Jádrem řešení zde zůstává – bez ohledu na jakkoli svérázné tradice komunity – ke zvratu 
v dosavadních zvyklostech připravená rodina! — Takové jevy, jakými jsou situace vysídlovaných a nejednou 
vražděných lidí třeba v Dárfúru, anebo lidí postižených náhlými povodněmi, jako tomu bývá opakovaně 
v Bangladéši (nebo třeba už i v jižním Mexiku), jako kdyby byly „jen“ zprávami pro hlavní titulky do médií.
32) Už dlouho jsou u nás proslulé „nešpinavé“ peníze. Nedávno zčeřily vlny obecného zájmu zvláštně rozvol-
něné partnerské vztahy některých čelných politiků. (Nejsou to specifi ka jen česká, ovšemže!) — Na relativně 
nihilistické morální mikroklima v ČR kupodivu ve svém komentování zdravotnické problematiky výstižně 
narazil prof. Josef Koutecký (v pořadu „Host do domu“ z 15. 1. 2008); takže jsem si dovolil vsunout sem 
tuto jeho poznámku: že z pacienta se u nás najednou stává klient! I takto – jakoby jen „terminologicky“ – lze 
„vnitřní řád dění“ dozajista nežádoucím způsobem narušit. 
33) Čína už překvapivě vede světovou tabulku v dovozu luxusních aut (dokonce bez ohledu na stávající 
ekonomickou depresi); Indie naopak vážně realizuje projekt na vskutku „lidové auto“ (za neuvěřitelnou cenu 
2 500 dolarů; zatím to tam vyhrával motocykl). Čeho všeho jsou tato izolovaná fakta symptomatickým výsled-
kem i co za sociálně-politické problémy to ještě „nadrobí“ (nejen vnitrostátně, ale i mezinárodně-politicky; 
včetně trhu se surovinami nebo znečišťováním ovzduší), nelze teď rozvádět.
34) Pravděpodobně málokdo konkrétně ví, jaká je v rámci EU ekonomická síla Německa. Jde-li o vývoz 
zboží za rok 2007, je v něm na prvním místě na světě právě Německo (s 9,5 % světového podílu). Na druhém 
místě je Čína (s 8,8 %); a teprve na třetím místě USA (s 8,4 %). Tyto tři státy se dohromady dělí o celou čtvr-
tinu světového exportu. (Pak už jen Japonsko – na 4. místě – se dostává těsně nad 5 %. Viz The Economist, 
26. 4. 2008, str. 104.) Přitom největším světovými dovozcem stále zůstávají USA. Největší zásoby deviz 
v dolarech má dnes Čína (řádově v bilionech dolarů), které musí nutně vadit případné jejich znehodnocování. 
Kurs dolaru se teď pohybuje jen kolem 15 Kč za $1 (červenec 2009). Cena za barel ropy se nedávno nepřed-
stavitelně přehoupla nad hranici 100 dolarů; a dokonce se spekuluje o možnosti, že by mohla dále růst, čímž 
se pro ropné státy stává tzv. petrodolar málo žádoucím zdrojem fi nančních rezerv. Také takto se chystají nové 
kulisy pro zítřejší normy mezistátně refl ektovaných „národních zájmů“, ale s tím i pro doprovodná rizika 
z možných zcela nečekaných změn, a to nejen politických! (Kdo mohl v červenci 2009 tušit, co se všechno 
stane v eurozóně roku 2010? – Pozn. aut. před otištěním.) 
35) Ty předchozí tři „éry“: hadronová, leptonová a éra záření. Zvláště ty první dvě éry mají jen málo spo-
lečného s naším vnímáním času a procesů v něm. Sám vznik našeho Vesmíru jako kdyby kladl soudobým 
astrofyzikům (ale i matematikům) vtíravou – a nejdříve jen absurdní – otázku, co a jak tu „muselo přecházet“ 
našemu velkému třesku. Tzv. teorie superstrun je ovšem stále jen fyzikálně netestovatelnou „hypotézou“, 
i když se zdá být mnohým matematikům cestou k „teorii všeho“ (až na tu „technickou“ propast 35 číselných 
řádů k testaci této matematicky elegantní a fyzikálně stěží představitelné hypotézy).
36) Mnohem menší měrou jsou v základním kódu buněčného života zastoupeny další tři prvky: dusík, fosfor 
a síra. (Další prvky samozřejmě se podílejí na výstavbě a fungování organismů, nejen lidského, např. význam-
ně vápník nebo železo.)
37) Případné vyhlašování etických „kodexů“ může mít svou cenu jen tehdy, pokud sama společnost (nebo 
zájmová skupina, pro niž má kodex platit) bude důsledně hlídat dodržování vyhlášených zásad a pokud také 
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bude umět navodit přiměřené sankce za nenáležité chování. A pokud se bude v lidech od malička pěstovat 
povědomí o nezbytnosti těch norem přirozeným respektem k nim a jejich zachováváním.
38) Dnešní sedmdesátník i v městském prostředí mohl jako dítě ještě vidět více koňských koblížků na dlažbě 
ulic než pociťovat pach výfukových plynů z aut, přinejmenším v poválečné střední (a tím spíše východní) 
Evropě. Teprve počátkem 70. let ve školském provozu tehdejší ČSSR začala být masověji nahrazována loga-
ritmická pravítka nesrovnatelně pohotovějšími kalkulačkami.
39) T. G. Masaryk již před víc jak sto lety připomínal učitelstvu, že žactvo může být leckdy na vyšší úrovni 
poznání, protože nejednou čerpá ze zdrojů, na které někdy ani učitel(ka) nepomyslí. Viz k tomu snadno elek-
tronicky dostupný vlastní text: „Jsme v něčem ještě dědici Masarykových koncepcí a mělo by to smysl?“ Na 
adrese: http://www.blisty.cz/art/17558.html  (K TGM navíc viz mj.: http://www.blisty.cz/art/17241.html; ke 
školské tématice též mj.:http://www.blisty.cz/art/17586.html.)
40) Anachronismus je v tom, co se v tomto směru zatím v českém školství děje. Copak ještě nejsme v „infor-
mačním“ – tedy 21. – století?! Nelze lhostejně přehlížet, jak se uměle potlačují zřetele k nutnému minimu 
exaktnosti na účet jakoby jazykové komunikace. (Přitom nezřídka v těch jazycích nefundovaný vyučující 
raději pak zkouší slovíčka.)
41) Takovou samozřejmě svými kořeny nutně je rodina muslimská nebo ortodoxně židovská.
42) Sem patří to jakoby jen technicky formulované „know-how“, za které se vždy platí, aniž jsou s tím nutně 
spojené velké materiálové nebo režijní náklady. Zvlášť malá země bez velkých zásob surovin (jako ČR) by 
měla projevovat víc úsilí v tomto směru.
43) „Třetí kultura“ C. P. Snowa nezabránila tomu stále rozšklebenějšímu rozštěpu jak mezi celkovým laděním 
přírodních a humanitních oborů, tak mezi tzv. vysokou a populární kulturou.
44) Ještě před sto lety ruština počítala se svéráznou trojvrstevnatostí. Nejvýše stál formou a prostředky jazyk 
carských a církevních výnosů, pak tu byl běžný jazyk spisovný (včetně literatury a jednacího jazyka), a jako 
úrovní nejníže stál běžný hovorový jazyk. — U nás už před lety se ujal nejdřív neškolený jazyk většiny ko-
munistických politiků (byl „lidový“, že?). Pronikl ve všech jakoby „neformálních“ projevech do médií, jako 
kdyby už nešlo o to vyjádřit formálně vytříbenějším slovním projevem úctu vůči oslovovanému spole-
čenství. Jako kdyby jazyk kuchyně a hospody byl náležitý i v ústech literáta, když pro desetitisíce posluchačů 
hovoří o své tvorbě. Hrozící ztráta spisovnosti a s ní spojené ochuzení mateřštiny a komunikace v ní jsou 
nemálo vleklé neduhy na poli kultury, které jako kdyby ani neměly už léku. 

NOT THE BODY IS PRIMARILY ENDANGERED BY 
CONTEMPORANEITY OR, CONCERNING MANY A 
SHORTAGE OF PSYCHICAL HYGIENE FIRST OF ALL

Abstract: We are mostly endangered by the lack of morality (K. Lorenz). We 
have been moving in a duality of life values. At the same time a contradiction between 
the ethics of shame (fi nality) and sin (causality) is projected here. We cannot rely on
a natural equipment of man. Honour is not qualifi ed by oneself, but by one’s social 
neighbourhood. Biosociology clips the wings of “spirituality”. The risk of disintegra-
tion of values, including personal integrity (by clearing out of oneself), is rising. Apart 
from the expected changes of the climate neither the contemporary constellation of 
economic and political forces of our world can persist. Along with it life of each man, 
by its unrepreatableness, is an innumerable value. Man cannot remain without a “na-
tural” moral thirst. The role of a teacher has not been given only by his/her teaching. 
S/he is constantly one of the immediate and mightily infl uencing examples. It seems 
that school is to blame for infesting the culture of communication. It is highest time 
to also contribute to improving the climate in the public life, especially by a more 
urging education to “citizenship”. Instead of a dogmatic transfer of the curriculum it 
is necessary to steadily point out to the diffi culties of a gradual penetration into more 
adequate knowledge. We should not lead our wards to a dogmatic picture of the world, 
life and values in it.
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Škola a zdraví 21, 2010, Výchova ke zdraví: souvislosti a inspirace

CHÁPÁNÍ VZTAHU ŠKOLA A ZDRAVÍ NA 
ŠKOLÁCH PRVNÍ REPUBLIKY

František ČAPKA, Jaroslav VACULÍK  

Abstrakt: Příspěvek přibližuje pozitivní změny v oblasti zdravotnických opatření 
na českých školách první republiky. Školní lékaři ve shodě s pedagogy vytvářeli systém 
základních pravidel ve vztahu: škola a zdraví žáků. Ten se odrážel od prioritně přijatých 
zásad obrazu školy včetně jejího vnitřního vybavení a organizační struktury. K nim při-
stupovaly úvahy o organizačním uspořádání výukového procesu. Další oblastí zájmu byl 
zvýšený zájem o samotný zdravotní stav žáků. V příspěvku jsou uváděny konkrétní údaje 
z oblasti vzdělávání tzv. vadných (defektních) žáků a obraz péče o ně. Stranou pozor-
nosti nezůstal nástin programu sociální, mravně ochranné a mimoškolně výchovné péče 
o školní mládež, včetně role rodičovského sdružení na škole. 

Klíčová slova: školní lékař, školní docházka, školní řád, pomocné školy, pomoc-
né třídy, rodičovské sdružení.

V průběhu vývoje školského systému v českých zemích se také postupně měnil 
pohled státních orgánů na školu nejen jako na vzdělávací instituci, ale také jako na za-
řízení poskytující mladé generaci návod základních zdravotnických principů a norem; 
širšímu uplatňování zdravotnických opatření na školách bránily především fi nanční dů-
vody a mnohdy i přetrvávající stereotypy z minulosti. V tomto směru nastaly výrazné 
pozitivní změny zejména v letech první Československé republiky, kdy tlak občanské 
veřejnosti v posledních desetiletích habsburské monarchie směrem ke zkvalitnění celé-
ho školského systému našel zúročení ve vytváření kvalitního demokratického školství 
ve vytvořené republice. Bylo třeba se zbavit často vyslovovaného nařčení školy „z mno-
ha škodlivostí na zdravotním stavu žáků“; škola byla všeobecně obviňována z rozšiřo-
vání nakažlivých nemocí a označována „za semeniště a pařeniště nakažlivých nemocí“. 
Z nemocí, které byly rozšiřovány vzájemným kontaktem žáků ve škole, byly nejčastěji 
uváděny svrab, všivost, lišeje, z nakažlivých nemocí pak spalničky, plané neštovice, 
příušnice, spála, záškrt a také tuberkulóza.   

Od počátku prvorepublikového období nacházeli školní lékaři shodu s pedagogy 
v tom, že je třeba vytvořit systém základních pravidel ve vztahu: škola a zdraví žáků, 
přičemž se mohli opřít o jisté zkušenosti z předválečných let. Připomeňme si nejdříve 
tehdy přijaté zásady o tom, jak má vypadat škola, její vnitřní zařízení a organizační 
struktura. V případě samotné školní budovy byl na prvním místě zdůrazňován požada-
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vek dostatečného množství světla, vzduchu a všeobecných podmínek pro dodržování 
čistoty ve školních prostorách; tyto zásady byly prosazovány již při zadávání soutěžních 
podmínek architektonického řešení podoby nové školy. Proto interiér školní budovy 
předpokládal „velké a vzdušné učebny s dostatečným a účelným větracím zařízením 
a se správným vytápěním místností“. Učebny měly mít vysoká a široká okna, neboť 
„denní světlo jest nejpřiměřenějším osvětlováním učeben, protože umělého světla mělo 
být při vyučování používáno pokud možno co nejméně“. Další požadavek zněl na odpo-
vídající zdravotně vyhovující vnitřní nábytek tříd, zejména školních lavic; jejich celko-
vé podobě byla věnována rovněž značná pozornost. V tehdejším popise se mj. uvádělo, 
že: „zásadou jest, aby žactvo v lavici dobře a pohodlně sedělo, snadno mohlo vystu-
povati, aby styk učitele s žáky byl snadný a aby mohla býti zachována čistota podlah 
i pod lavicí… psací deska má býti ve výši lokte sedícího dítěte, poněkud k tělu naklo-
něna…“. Velká pozornost byla věnována i otázce nátěru školní tabule, otázce psacích 
potřeb žáků, velikosti tisku v učebnicích apod. Pozornosti hygienika neměl uniknout ani 
stav knih ve školních knihovnách, protože značně vysoká frekvence výpůjček se také 
odrážela ve vnější podobě jednotlivých knih; většina z nich byla častým půjčováním 
značně znečištěná a potrhaná. 

Diskutovaným tématem se staly úvahy o organizačním uspořádání vý-
ukového procesu; sem patřila otázka stanovení optimálního počátku vyučován
a způsobu školní docházky, otázka správného rozvrhu hodin, stanovení množství 
a rozsahu domácích úkolů a posléze i určení ideálního počtu žáků ve třídě. Názor 
na tyto problémy se mezi jednotlivými pedagogy značně lišil, přičemž bylo tře-
ba vycházet z tehdejšího výrazně odlišného sociálního postavení žáků, často slo-
žitých možností dopravy do školy a ještě řady dalších rozličných poměrů (jako 
např. rozporuplná situace u vesnických lokalit oproti oblastem městských aglome-
rací). Proto panoval poněkud liberální postoj k uvedeným problémům, kdy časové 
stanovení začátku školní docházky bylo možné řešit „jen v uvážení místních po-
měrů prostorových, … kdy jest vyučováno buď jen v hodinách dopoledních nebo 
dopoledne i odpoledne“. O otázce stanovení správného rozvrhu hodin a rozsahu 
domácích úkolů se diskutovalo již od 80. let 19. století, a to jak ve vědecké, tak
i v laické veřejnosti; do této diskuse se zapojil i významný český lékař prof. Josef 
Thomayer, který popíral škodlivost dušení únavy nebo duševního přepínání školou 
a vnímal ji ne jako patologický jev, ale jako fyziologickou reakci každé maximální 
tělesné nebo duševní práce, jako pojistku, která zamezuje přepětí fyzické i psychické 
činnosti. Přitom rozlišoval rozdílnost zatížení  učivem ve škole pro různé kategorie 
žáků, a to podle jejich zdravotní, tělesné i duševní vyspělosti.                     

Další oblastí zájmu byl zdravotní stav žáků. Vycházelo se ze statistik z bezpro-
středního období před první světovou válkou, z nichž vyplývalo, že 25-30 % žáků obec-
ných a měšťanských škol bylo zařazeno do kategorie „vadných dětí“, z nichž pak vyšší 
procento zaujímaly dívky než chlapci. K dispozici máme například dosti podrobné údaje 
ze zpráv pražských školních lékařů, jež udávají, že v pětiletí 1908-1912 bylo v prvních 
třídách zdejších obecných škol shledáno průměrně 37,4 % „vadných“ chlapců a 40,8 % 
„vadných“ děvčat. Ve vyšších třídách se tato procenta mírně snižovala. V této souvis-
losti navrhovali školní lékaři, aby si na ne zcela zdravotně vyspělé šestileté děti odložily 
nástup do školy o jeden rok; zvláštní pozornost byla již tehdy věnována dětem s vážný-
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mi poruchami zdraví, jako například děti slabomyslné, nevidomé, hluchoněmé, o jejichž 
vzdělávání mělo být postaráno ve speciálních školách a v léčebných zařízeních.  

Péče o tyto žáky již v posledních předválečných letech dostávala postupně ofi ci-
ální rámec; tak Školní řád vyučovací z roku 1905 (v § 212) zdůrazňoval, že také „školní 
úřady a učitelé mají přihlížeti k duševnímu i tělesnému dobru školních dítek a působiti 
k tomu, aby shledané vady byly odstraněny, … mají horlivě působiti k tomu, aby byly 
zakládány ústavy na ochranu a k zaměstnání dětí mimo školu“. V tomto období můžeme 
zaznamenat první „pomocné“ třídy a dokonce i celé „pomocné“školy; na doporučení 
tehdejšího ministra kultu a vyučování Gustava Marcheta reagovala v roce 1907 morav-
ská školní rada vydáním pokynů k jejich zakládání. Protože však veškeré náklady spo-
jené s jejich fungováním musela hradit samotná obec (vč. platů učitelů), otevíraly se 
v rámci škol jen jednotlivé třídy (první samostatná „pomocná“ škola o dvou třídách byla 
zřízena v Pardubicích). Podle poslední předválečné statistiky z roku 1913 bylo v celém 
Rakousku 97 takových tříd s 1 759 žáky, z čehož připadalo na Čechy 23 tříd (16 českých 
a 7 německých) a na Moravu 7 tříd.

Ústavů pro slabomyslné (tehdy se uvádělo „pro idioty“) bylo v celém Rakousku 
k roku 1912 celkem 27, s úhrnným počtem asi 3 tisíc chovanců, z nichž jich bylo 1142 
vzdělavatelných; česká zemská komise pro péči o mládež vydržovala ústavy v Praze-
Hradčanech (tzv. Ernestinum), v Hradci Králové, v Jilemnici, v Kostelci nad Orlicí 
a v Dobřichovicích, německá zemská komise zřídila podobný ústav ve Vrchlabí. Od 
roku 1913 existovala v Praze VI přičiněním Spolku pro léčení a výchovu dětí tělesně 
zmrzačených první tzv. výchovna pro mrzáky; na rozvoji tohoto ústavu se významně 
podílel (včetně fi nančního zabezpečení) proslulý chirurg MUDr. Rudolf Jedlička. Velmi 
pozvolna rostl počet ústavů pro slepce, a to přesto, že nejstarší z nich vznikl již v roce 
1804 ve Vídni a o tři roky později (1807) i v Praze. V prvním desetiletí 20. století exis-
tovala pro slepce (nejen pro děti, ale i pro dospělé) škola v Praze (na Hradčanech a na 
Klárově) a k moravskoslezskému ústavu v Brně přibyla zde v roce 1911 trojtřídní škola 
pro výchovu slepých dětí. Pro hluchoněmé děti byly již v josefínské době založeny 
první ústavy v Rakousku, a to v roce 1779 ve Vídni a v roce 1786 v Praze; zhruba 
o sto let později (k roku 1874) jich bylo v Rakousku již 16 a v roce 1908 celkem 27 se 
1600 chovanci. V Čechách to byly čtyři ústavy (v sídlech katolických biskupství), na 
Moravě rovněž čtyři (české v Ivančicích a v Lipníku, německé v Brně a v Olomouci), 
k nimž těsně před válkou přibyl další český zemský ústav ve Valašském Meziříčí; ve 
Slezsku žádný obdobný ústav neexistoval. V letech první světové války byla otevřena 
dvojtřídní škola pro hluchoněmé v Praze, podobně jako v Plzni. Zhruba ve stejnou dobu 
jako ústavy pro hluchoněmé vznikaly u nás také první sirotčince, jichž bylo postupně 
na počátku 20. století jen v Čechách 77 (okresních, obecných i soukromých). Počet tzv. 
ochranoven a polepšoven nebyl nikdy příliš vysoký; v Čechách jich bylo v roce 1914 jen 
21 asi pro 800 dětí (zejména v Praze-Libni a Vinohradech, v Říčanech, v Kostomlatech, 
v Opatovicích a v Králíkách). 

Postupně také narůstal počet tzv. polepšoven pro mládež mravně vadnou, z nichž 
většina měla zemský nebo soukromý statut; ústavů pro „idioty“ bylo v letech první 
republiky osm. Pro tělesně postiženou (tehdy „vadnou“) mládež byl vedle zmíněného 
Jedličkova ústavu v Praze otevřen v roce 1919 další ústav v Brně- Králově Poli, v Borech 
u Plzně (na Slovensku ve Štiavnici a na Podkarpatské Rusi v Mukačevu). Ústavů pro 
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nevidomé bylo v první republice celkem 17, z nichž bylo jen 5 pro děti školního věku 
a 2 pro předškolní mládež. Ústavů pro hluchoněmé bylo 19 o 125 třídách (93 pro národ-
nost československou, 23 pro německou, 5 pro karpatorusínskou a 4 pro maďarskou).                    

Všechny tyto ústavy (či instituce péče o mládež s poruchami) se za první repub-
liky dále vyvíjely na základech daných za Rakousko-Uherska, a to i s problémy z tohoto 
období, zejména fi nančního zabezpečení provozu, speciální odborné přípravy peda-
gogů, zajištění specifi ckých učebních pomůcek apod. Vedle toho přetrvávaly kompe-
tenční spory o fungování těchto ústavů na jedné straně mezi ministerstvem školství 
a národní osvěty a ministerstvem sociální péče na straně druhé. Postupně byly vydávány 
výnosy upravující režim v těchto zařízeních; první zákon o „pomocných“ školách byl 
vydán v roce 1929, kdy se začaly pořádat speciální kursy pro učitele „pomocných“ škol, 
vycházela odborná literatura z této oblasti a vytvořil se Svaz učitelstva škol pomocných. 
Zdravotní výchově ve škole výraznějším způsobem napomáhala nová knižní produkce, 
speciálně zaměřená časopisecká literatura i propagační materiály (letáky, plakáty, nálep-
ky apod.). Do výchovné činnosti se zapojilo i nově zahájené rozhlasové vysílání svými 
výchovnými pořady. Hojně navštěvovanými se staly přednášky pro učitelskou a rodi-
čovskou veřejnost ze strany významných osobností z medicínského a pedagogického 
prostředí. Zdravotní výchova na školách byla vydatně podporována ze strany Červené-
ho kříže. Na této výchově se podílely i další spolky, zejména tělovýchovného zaměření, 
které organizovaly pobyty školní mládeže v přírodě, rozličné soutěže na sportovištích 
(hřištích, stadiónech i v tělocvičnách). 

Nezastupitelnou roli sehrávalo i rodičovské sdružení na škole, jehož úkolem 
bylo sestavit a prosazovat pracovní program sociální, zdravotní, mravně ochranné 
a mimoškolně výchovné péče o veškerou mládež v té které obci nebo městském obvodu. 
Protože z předchozích desetiletí přetrvával neblahý pozůstatek dětské práce, k prvním 
zákonům nového státu se zařadil zákon ze dne 17. července 1919, č. 420 Sb. z. a n., 
který rigorózně nařizoval ochranu dítěte v době školní docházky a umožňoval rodičům 
(nebo jejich pěstounům) je „zaměstnávat“ ne více než dvě hodiny denně, zakazoval jim 
práci před dopoledním vyučováním; po skončení vyučování se přikazovalo rodičům, 
aby umožnili svým školákům aspoň jednu hodinu odpočinku. Ve dnech, kdy neprobí-
halo vyučování, nesměli rodiče denně zaměstnávat své školáky déle než čtyři hodiny 
(u rodin zemědělců to bylo šest hodin); je přirozené, že tato ustanovení nebyla dodržo-
vána, protože nebyla v zákonu řešena otázka kontroly a případných postihů. Školní děti 
měly mít podle tohoto zákona aspoň deset hodin nočního klidu, a to od 8. hodiny večerní 
do 6. hodiny ranní. Zmíněný pracovní program měl pouze rámcový charakter, a proto 
měl být doplněn (dále specifi kován) pro každou jednotlivou školu místním školním plá-
nem zdravotní služby.  

V péči o zdraví školáků se stále více prosazovala vzájemná spolupráce rodičů 
a školy se školními lékaři. Na nich více méně dosud spočívala odpovědnost za to, aby se 
plně prosadila zásada ustavování školních lékařů; k plnění tohoto úkolu měla napomá-
hat zákonná nařízení, jako zákon č. 226 z roku 1922 a vládní nařízení č. 64 z roku 1925, 
kde se školním lékařům ukládalo, aby byli stálými školními zdravotními orgány pečují-
cími o zdraví žáků. K těmto dvěma zákonným předlohám lze připojit výnos ministerstva 
zdravotnictví ze dne 25. července 1922, č. 4 208, nařizující stálým školním zdravotním 
orgánům (tedy školním lékařům), aby nejenže sledovaly zdravotní stav žáků, ale sou-
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časně věnovaly pozornost stavu školní budovy po zdravotní stránce a dohlížely na pro-
vádění nápravných opatření k odstranění zjištěných závad. Školním lékařům se rovněž 
ukládalo, aby „zkoumali bydlení, výživu a zdravotní poměry rodinné našich školáků“.     

THE CONCEPTION OF SCHOOL-HEALTH
RELATIONSHIP IN THE SCHOOLS
OF THE FIRST REPUBLIC

Abstract: The paper portrays positive changes in the sphere of health measures 
in Czech schools of the First Republic. School physicians in concert with educators 
created a system of basic rules for the ‘school and pupils’ health’ relationship. This rela-
tionship was refl ected in the principles of the image of the school adopted as a priority 
including the school’s interior design and organizational structure. And after this the 
organizational structure of the learning process was considered. Another area of interest 
was that of the increased interest in the actual state of pupils’ health. The paper depicts 
specifi c information from the education of the so-called defi cient (defective) pupils and 
the picture of the care for them. Another important aspect was considered as well: the 
outline of the social, moral, protective and out-of-school educational care for school 
children, including the role of parent associations at schools. 

Keywords: school physician; school attendance; school rules and regulations; 
special schools; special classes; parents association. 
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Škola a zdraví 21, 2010, Výchova ke zdraví: souvislosti a inspirace

ZKUŠENOSTNÍ UČENÍ A ZNALOSTNÍ
ZÁKLAD VYUČOVÁNÍ 

Helena JEDLIČKOVÁ, Iva TYMRÁKOVÁ

Studentský pedagogický projekt ve vzdělávání učitelů 
primární školy 

Akční výzkum a testování výukových modelů 

Abstrakt: Případová studie prezentuje část výzkumu zabývající se implemen-
tací zkušenostního učení jako základu znalostní báze učitelů v integrovaném didak-
tickém přírodovědném kurzu ve studijním programu Učitelství pro primární vzdělá-
váni. Je součástí projektu „Biologie pro život a zdraví“, který umožňuje získávání 
zkušeností a osobnostní rozvoj studentů i pedagogů na partnerských školách, ale také 
výzkum zaměřený na evropskou dimenzi ve vzdělávání. V průběhu posledních let jsou 
akčními výzkumy na univerzitách v Evropě ověřovány nové modely, orientované na 
zkvalitnění vzdělávání pro 21. století dle Bílé a Zelené knihy, kde se klade důraz na 
profesionalizaci přípravy učitelů. Ukazuje se, že profesionalita učitele pro primární 
školu se musí opírat o řadu kompetencí, zejména o schopnost refl exe a kritického 
myšlení. 

Klíčová slova: akční výzkum, zkušenostní učení, prekoncepty, kritické myšle-
ní, refl exe, osobnostní rozvoj, učitelské dovednosti, dovednost refl exe, longitudinální 
výzkum

Motto: 
…Profesní role vyučujících se v nadcházejících desetiletích podstatně změní: 

učitelé a instruktoři se stanou rádci, tutory a prostředníky. Jejich úlohou – klíčově 
důležitou – je pomáhat a podporovat učící se osoby, které se pokud možno sami ujmou 
svého učení. Schopnost a odvaha rozvíjet a používat metody otevřeného a participu-
jícího učení by se proto měly stát podstatnými profesními dovednostmi vzdělavatelů
a instruktorů působících jak ve formálním, tak i neformálním vzdělávání. Aktivní 
učení předpokládá motivaci k učení, schopnost kritického úsudku a znalost způsobu, 
jak se učit. Nenahraditelné jádro role učitele spočívá v pěstování právě těchto lidských 
schopností vytvářet a používat znalosti…

 (Memorandum EU o celoživotním učení, 2000).
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Svět se stává čím dál více komplikovaným. Znalosti z přírodních věd se jeví 
životně nezbytné pro zdraví přírody, společnosti i jedince. Právě proto se v mnoha 
edukačně vyspělých zemích stále intenzivněji zaměřují na kurikulum přírodních věd, 
na základní znalosti (vědomosti, dovednosti, hodnoty), tzv. přírodovědnou gramot-
nost. Přitom gramotnost environmentální (dříve ekologická), eventuelně gramotnost 
valeologická („zdravotní“), jsou chápány jako nejdůležitější součásti gramotnosti pří-
rodovědné. 

Nový holistický pohled na přírodu a společnost, vzdělávání i školu vede ke změ-
nám v pojetí učení i vyučování, k integraci základního učiva, ke změnám používaných 
forem i metod. Od učitelů se očekává nejen profesionální přístup, ale i výkony v oblasti 
proměn vzdělávání pro 21. století. Proto se integrované učení o přírodě a společnosti 
v základním vzdělávání, jako předpoklad přírodovědné gramotnosti, stává důležitým 
předmětem zájmů a výzkumů. Má-li být učitel nositelem změn ve vzdělávání, pak před-
mětem výzkumu musí být učitelovo pojetí výuky.

V tomto sdělení se pokusíme představit a vysvětlit inovace v přípravě studentů-
učitelů pro environmentální vzdělávání, které jsou již několik let výzkumně ověřovány 
v projektu „Biologie pro život a zdraví“ na Pedagogické fakultě Masarykovy univer-
zity v Brně. 

Konstruktivistická didaktika zdůrazňuje, že člověk se učí jen tomu, co považuje 
za osobně smysluplné, co zapadá do jeho projektu vlastní identity. 

Cit.: „ Pokud určité téma žák (student) vnímá jako součást svého světa, jako 
prostředek k posílení své osobnosti, je schopen velmi intenzivně, třeba celoživotně se mu 
věnovat“ (KALHOUST, OBST a kol., s.73, 2002). 

Proto se stala klíčová slova zdraví, příroda, žák – student – učitel, integrace, pe-
dagogický konstruktivismus, aktivní zkušenostní učení a autoregulace učení, znalosti 
jako zkušenosti z činnosti…. základem kurikulárních změn v přípravě studentů-učitelů a 
teoretickým východiskem inovací. Projekt „Biologie pro život a zdraví“ je dlouhodobě 
rozvíjen pomocí akčního výzkumu. Výstupy jsou zkoumány v longitudinálním výzkumu 
a budou zde částečně prezentovány. Základní myšlenkou projektu je zkušenostní učení: 

Má-li být učitel expert na učení a vyučování, musí mít
znalostní základ ve zkušenosti!

V projektu „Biologie pro život a zdraví“ je model transmisivní výuky na před-
náškách vyvážen výukou heuristickou na cvičeních a zkušenostním učením v terénu.
V povinných odborných cvičeních je využívána integrace psychodidaktiky a tzv. alter-
nativní pedagogické praxe v edukačním prostředí, specifi ckém pro předmětové zaměře-
ní. Pro motivaci k získávání znalostního základu vyučování (zkušeností) se v přípravě 
studentů-učitelů jeví jako úspěšná tato strategie: doplnit zprostředkující přístup k učivu 
o přístup vstřícný. 

Znamená to že, kromě klasické pedagogické praxe ve školách, získávají také 
v odborných předmětech studenti-učitelé pedagogické zkušenosti formou skupinových 
seminárních prací. Výsledky si ověřují pomocí alternativní praxe s žáky a jejich peda-
gogy v edukačním terénu. Hovoříme o „Dynamickém modelu zkušenostního učení“, 
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který je součástí programu „Biologie pro život a zdraví“, stejnojmenného projektu. 
(viz JEDLIČKOVÁ, 2007).

Na případové studii „Studentský pedagogický projekt integrovaného učení 
na téma Půda“, projektu otevřeného vyučování realizovaného ve studijním programu
Učitelství pro primární vzdělávání v r. 2007 se pokusíme vysvětlit, v čem vidíme princip 
a význam integrovaného zkušenostního učení jako prostředí k utváření environmentál-
ního učitelova pojetí výuky. 

Jde o jeden model vstřícného přístupu k učivu v „Dynamickém modelu zkuše-
nostního učení“. 

Sdělení je dále rozděleno na tři části, tak jak longitudinální výzkum projektu 
probíhá v časovém sledu. V první části jsou ve zkratce popsány základní problémy, 
položeny základní otázky, nastíněna teoretická východiska a formou klíčových slov čás-
tečně popsán stav řešené problematiky. Protože se ukázalo, že situace je natolik složitá, 
že ji nelze řešit bez spolupráce týmu odborníků, je v druhé části popsán rozvoj a přínos 
spolupráce.Ve třetí části je popsán konkrétní Studentský pedagogický projekt na téma 
Půda jako součást programu „Biologie pro život a zdraví“ a „Dynamického modelu 
zkušenostního učení, včetně výsledků ankety, která je používaná jak pro seberefl exi 
studentů, tak i k refl exi autorů projektu.

Jaká jsou teoretická východiska inovací v přípravě studentů – 
učitelů pro 21. stol.?

Klíčová slova, klíčové otázky projektu „Biologie pro život a zdraví“ :
Do našeho školství pronikají různé alternativy a inovace založené na dlouho-

letých zkušenostech v zahraničí. (Bílá kniha EU, 1995, DELORS, 1996, Doporučení 
o klíčových kompetencích pro celoživotní učení, 2006, aj. viz NEZVALOVÁ, 2006). 
Nemalou měrou inspirovaly i zákonodárce při tvorbě nového školského zákona. Mění 
se postavení školy jako instituce, měl by se změnit vnitřní život školy (Bílá kniha, 2001, 
RVP ZV, 2004……).

V Evropě je učitel-profesionál defi nován jako expert na učení a vyučování, jehož 
profesní poznání a vědění „professional knowledge“ tvoří základnu jeho praktických 
činností – rozhodovacích procesů, akce i její refl exe (SPILKOVÁ a kol, 2004). 

Realizace kurikula se zprostředkujícím přístupem k učivu se pro zdravý život 
jedince ve společnosti 21. stol. jeví již málo efektivní. Pro požadavky celoživotního 
vzdělávání je nutné otevřené vyučování (Memorandum, 2006). 

Učitelé stojí před úkolem změnit svůj pohled na žáky (studenty-učitele).
Cílem učitelova snažení by mělo být pomoci učícím se jedincům rekonstruovat 

obsahy vědeckého poznání na základě vytvoření vztahu mezi poznáním příslušného 
vědního oboru, interdisciplinárním poznáním a světem každodenních zkušeností jedin-
ce (JELEMENSKÁ, SANDER, KATTMANN, 2003). Je nutná změna v pojetí výuky.

Jakou roli má sociální konstruktivizmus v novém pojetí výuky?
Cit.: „Sociální konstruktivismus je způsob myšlení či uvažování o poznávání na 

principu kritického myšlení, který může být nápomocný při vytváření modelů učení, 
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vyučování a kurikulárních materiálů pro nové pojetí vzdělávání (KALHOUST, OBST 
a kol., s.73, 2002).

Pedagogický konstruktivismus se stává základem inovací ve výuce. Na základě 
zkušenosti student-učitel poznává, získává a posuzuje znalosti jako sociální konstrukty.

Učící se jedinec již není ten, který nic neví a do školy přichází proto, aby se od 
učitelů vše dověděl. Žák (student-učitel) je inteligentní bytost s určitými poznatky. Tyto 
nemusí nutně odpovídat poznatkům vědy – naivní teorie – prekoncepty nebo miskon-
cepty. Ve škole by měly být za pomoci učitele a skupiny spolužáků aktivní činností 
ověřovány, doplňovány nebo re-konstruovány. Mění se pojetí učení i vyučování.

 
Co rozumíme pod pojmem soudobé pojetí výuky?

Stejně jako Kurelová a kol. (2007) pod soudobým pojmem výuka a učení obecně 
rozumíme: 

Výuka je komplexní proces, který tvoří jednota vyučování jako řídící činnost 
učitele (lektora, instruktora atp.) a učení jako aktivní činnost žáka (studenta, poslucha-
če, účastníka studia, dále viz žák). V tomto procesu má učitel (vyučující) funkci řídící, 
žák je v učení veden, řízen. Řídit může učitel jen tehdy, má-li průběžnou kontrolu, zda
a jak se žák (žáci) učí. Tuto kontrolu mu umožňuje dostatečný příliv tzv. zpětných in-
formací od učícího se žáka. 

Výukou podle Byčkovského rozumíme vzájemnou interakci vychovávajících 
subjektů (učitelů) a vychovávaných subjektů (žáků, studentů) v rámci organizované vý-
chovy. Vzájemná interakce se realizuje činností učitele – vyučováním a činností žáků 
učením. Výsledkem výuky pak budou změny v osobnosti žáka dosažené výukou.

Proces výuky můžeme chápat jako speciální dynamický lidský styk mezi uči-
telem a žákem, který se odehrává v podmínkách vyučování a v čase školní docházky. 
Vzájemné vztahy mezi učitelem a žáky produkují určité způsoby činnosti. Vzájemné 
působení a společná činnost vedou k tomu, že si jejich aktéři začínají uvědomovat 
ostatní lidi i sebe sama, začínají jim být jasnější vzájemné vztahy. Vzájemné působení 
a společná činnost umožňují učiteli i žákům lépe poznávat jeden druhého, poznávat 
sebe sama, odkrývat vzájemné vztahy, formovat jeden druhého. 

Chceme-li preferovat v sociálním styku v podmínkách výuky právě lidský vztah 
učitele a žáků, pak musíme nahlížet prvky didaktického sytému, tj. cíle, obsah (uči-
vo), metody, organizační formy a materiální didaktické prostředky, jako spektrum, je-
hož prostřednictvím se tento lidský vztah uskutečňuje.

Ukazuje se, že je třeba stavět výuku na vytváření dobrých vztahů k žákům, které 
by s sebou nesly stálou úctu učitele ke každému žákovi jako k jedinečné lidské bytosti, 
vztahy, které by stimulovaly vyvážený individuální a sociální rozvoj, rozvoj vyvážený 
z hlediska rozumových, citových i volních stimulů v prostředí samostatného a svobod-
ného konání žáků, které musí vést i k individuální odpovědnosti.

Aby vztahy učitele a žáků neupadly do extrémů, měl by být učitel připraven 
na celoživotní, stále otevřenou refl exi žáků a na permanentní seberefl exi v učitelské 
roli, kterou provádí sám na sobě. Žák- student-učitel by se pod tímto profesionálním 
vedením měl postupně stávat subjektem vlastního seberozvoje. Je to cesta pro zajištění 
přírodovědné gramotnosti.
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Při inovaci environonmentálního vzdělávání - vytváření kurikula pro integro-
vanou výuku o přírodě a společnosti si klademe ve studijním programu studentů-
učitelů tyto základní otázky:

Jak rozvíjet profesní poznání a vědění (professional knowledge – SHULMAN, 
1986) jako znalostní základ vyučování (knowledge base of teaching), jako ná-
stroj k hlubšímu pochopení, promýšlení a řešení praktických problémů a reálných 
situací, jako východisko k vlastní prezentaci a argumentaci environmentálního 
učitelova pojetí výuky pro vzdělávání ve 21. století?

V projektu „Biologie pro život a zdraví“ se vedle tradičního pojetí didaktiky pro-
sazuje didaktika konstruktivistická, která si klade za cíl konstrukci, respektive rekon-
strukci studentova-učitelova pojetí výuky. Tzn. rozvoj aktivního činnostního učení sebe 
i vyučování druhého. Je cílem projektu získávat explicitní i implicitní znalosti pomocí 
zkušenostního učení, rozvíjet schopnost seberefl exe až k autoregulaci učení, později 
vyučování. 

Cit.: „Nejlepší vnější řízení žákova učení je to, které postupně likviduje samo sebe 
ve prospěch autoregulace“(Kulič 1992 in. ČÁP, MAREŠ, str. 519., 2001). Jde o výuku 
podporující autoregulaci, tzn. schopnost seberefl exivní praxe při učení a vyučování.

Jakou úlohu ve vyučování i učení může mít znalost prekonceptů? 
Konstruktivistické teorie učení (např. ČÁP, MAREŠ, 2001 aj.) uvádí tyto situace:

1. Prekoncepty žáků (studentů) ve výuce učitel ignoruje:
Starší vrstvy poznání jsou v hlavě učícího se překryty novými a vědění se vrší 
v oddělených vrstvách, pod kterými zůstává původní jádro představ (naivní 
teorie). Žák (student-učitel) může nové informace po určitou dobu slovně re-
produkovat, pokud však činnostně nezasáhnou původní strukturu pojmu, těžko 
dojde k trvalému porozumění - vytvoření zkušenosti. Po čase bývají informace 
zapomenuty a nevedou k žádoucímu procesu učení. Nevytvoří se propojené 
poznání - znalost, při činnosti - zkušenost. Jde o problém povrchového přístupu 
k učení.

2. Prekoncepty žáků (studentů) ve výuce učitel využívá:
Učitelé vedou žáky (studenty-učitele) k tomu, aby aktivně rekonstruovali, 
nejlépe v interakci s ostatními učícími se, své původní představy. Takto po-
jaté vyučování usiluje o navození určité nerovnováhy mezi tím, co žák 
(student-učitel) zná, a tím, co poznává, o vyvolání problému mezi dosavadní 
představou a novou informací. Aby byl tento nesoulad vyřešen, konstruuje žák 
(student) nové řešení. Dochází tak činností k učení s porozuměním = hovoříme 
o zkušenostním učení.
Konstruktivistický přístup zdůrazňuje aktivní úlohu žáka (studenta-učitele), 

který si významy pojmů sám konstruuje činností podle již vytvořených mentálních 
struktur = aktivní učení. Je u učících se jedinců základem hloubkového přístupu k uče-
ní, jedním z cílů projektu. Podle Phillipse (1995) defi nujeme základní role učícího se 
jedince v konstruktivistické výuce:
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A. Aktivní role: poznání a porozumění vyžaduje aktivitu učícího se namísto 
pasivní role příjemce poznatků.

B. Společenská role: poznatky nebudujeme pouze individuálně, ale v dialogu 
s ostatními.

C. Kreativní role: poznání a porozumění je tvořeno a přetvářeno činností.

Co rozumíme pod pojmem integrace?
Cit.: „Integrované vyučování odpovídá schématickému poznávání světa, proto 

usnadňuje proces učení. Výuka se může soustředit na relativně malý počet základních 
cílů a poznatků“ (LEPIL, s. 61, 2006).

Jedním z dalších současných základních problémů vzdělávání (obzvláště v oblas-
ti přírodovědných oborů) je rozpor mezi rychle narůstajícím objemem nových poznatků, 
jejich praktických aplikací a omezenými možnostmi školské výuky. Proto didaktiky pří-
rodovědných předmětů i školská praxe hledají cesty k překlenutí tohoto rozporu. Uplat-
ňují se různé přístupy k výběru učiva, jeho uspořádání do didaktické soustavy a volbě 
metod předávání nových poznatků ve výuce. Stále častěji inovace rámec jednotlivých 
předmětů přesahují a směřují k široce pojaté výuce přírodovědy. Přitom nelze vyloučit 
i další vazby na dominantní obory, zejména v oblasti vědecko-technických oborů, např. 
moderních technologií a dalších oblastí, spjatých se soudobou úrovní společnosti. 

Myšlenky integrace i první projekty integrovaného vzdělávání v přírodních vě-
dách, které byly založeny na pracích psychologa R. Gagného, vznikaly v šedesátých 
letech 20. stol. a došly uznání v nadnárodních světových organizacích. ICSU - meziná-
rodní výbor vědeckých společností (International Council of Scientifi c Unions) zřídil 
jednotnou komisi pro výuku přírodním vědám a při organizaci UNESCO vzniklo ob-
dobné oddělení.

ICSU s podporou UNESCO uspořádaly několik konferencí, na nichž byly zfor-
mulovány stěžejní koncepce perspektivních integrovaných didaktických systémů. Podle 
stupně integrace lze integraci přírodovědných projektů a kursů (integration of science 
curricule) třídit takto:

1. koordinovaná (coordinated) výuka
2. kombinovaná (combinated) výuka
3. sjednocená (amalgamated, united) výuka.

Při sjednocené výuce, která je prosazovaná především v primárním vzdělávání, 
pak hranice učebních předmětů mizí a výuka začíná některým obecným problémem 
(např. téma „Půda“). Ten řeší všechny přírodní, eventuelně i další vědy společně. Tento 
krajní případ (pro nějž se někdy zúženě používá termín »integrace« vychází z tradice 
anglosaské školy. 

Jak dále uvádí Bílek (2006): Integrované vyučování může být různě koncipová-
no. Rozlišuje se přístup z hlediska vědeckých pracovních postupů, tématický, aplikova-
ný, environmentální a systémový. 

A. Přístup z hlediska vědeckých pracovních postupů (Process Approach) je 
založen na postupném probírání základních vědeckých pracovních postupů, 
počínaje pozorováním a tříděním a konče experimentováním, projektováním 
experimentů a analýzou dat získaných experimentálně. Při těchto činnostech 
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se jedinec seznamuje se základními informacemi vlastním bádáním (o příro-
dě i společnosti) aktivně v činnosti. Nové poznatky získává samostatně nebo 
za pomoci učitele či kolegů = individuální nebo skupinové (párové, vrstev-
nické…..) učení. Důležitou součástí tohoto přístupu je vždy analýza výsledků
i postupů, refl exe a srovnání s uznávaným vědeckým postupem. Za pomocí au-
toregulace nebo refl exe pomoci odborníka či skupiny učící se jedinec srovnává 
své postupy s postupy vědeckými. Mluvíme o učení s chybou v integrovaném 
zkušenostním učení. Přitom je kladen důraz na prostředky a metody, jimiž 
člověk nové poznatky získává. 

B. Tématický přístup (Thematic Approach) je aplikovaný v současnosti často
v podobě projektové výuky, účinnost je hodnocena analýzou výstupů projektu.

C. Při přístupu z hlediska užitých věd (Applied Science Approach) se klade dů-
raz především na přírodovědné poznatky ve spojitosti s prací člověka. Jejich 
utřídění akceptuje hledisko výrobních procesů, zpravidla vychází z průmyslu v 
oblasti školy. 
Přístup z hlediska životního prostředí (Environmental Approach) hodnotí

a třídí poznatky o přírodě z hledisek vztahu člověka k prostředí. 
D. Systémový přístup (Patterns Approach) je kombinací přístupu z hlediska vě-

deckých pracovních postupů a z hlediska pojmové struktury. Základním vý-
chodiskem je chápání vědeckých představ a představ žáků (prekonceptů) jako 
rovnocenných zdrojů pro rekonstrukci obsahové struktury. Prekoncepty nikdy 
nejsou vnímány jako mylné (miskoncepty) vzhledem k vědeckým konceptům, 
ale jako rovnocenné zdroje při konstrukci vyučování. Didaktická rekonstrukce 
těchto prekonceptů vychází ze snahy vytvořit smysluplné vyučování a výzkum 
učení se. 
Základem integrované výuky na PdF MU v programu „Biologie pro život

a zdraví“ je systémový přístup v kombinaci s dalšími přístupy, a to dle jednotlivých 
ročníků. V prvním a druhém ročníku je systémový přístup podporován přístupem
environmentálním. Ve třetím ročníku je dále rozšířen o přístupy užitých věd v návaznos-
ti na životního prostředí. Ve čtvrtém ročníku je takto vzniklý přístup kombinován ještě
s přístupem tématickým.

Jakou roli má Integrovaná (tématická) výuka (dále ITV) v novém pojetí výuky?
Jedná se výukovou strategii, která je založena na výuce jednoho tématu z po-

hledu několika vědních disciplín. Integrované učební celky v teorii i v praxi vytvářejí 
protiklad roztříštěnému vyučování v izolovaných vyučovacích předmětech (SKALKO-
VÁ, 1999). 

INTEGROVANÁ VÝUKA je někdy pedagogickou veřejností zaměňována za 
VÝUKU PROJEKTOVOU a naopak. Liší se v některých podstatných bodech: u pro-
jektové výuky by měla být motivace vnitřní, téma by mělo vycházet z potřeb žáků, zvo-
lené metody a formy se mohou v průběhu práce na projektu měnit. Znaky integrované 
výuky:

 výběr tématu je dán učitelem na základě návaznosti na učivo 
 pro výuku tématu by měl být využit region a jeho zvláštnosti
 motivace je vnější, volená učitelem dle věku a zájmů učících se 
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 výběr forem ze sociálního hlediska je na učiteli, nejčastěji se využívá skupi-
nová výuka a hromadná výuka s častým zařazováním individuální práce 

 používané metody by měly být co nejvíce činnostního charakteru a využí-
vající nejrůznější informační zdroje (pozorování, manipulace s předměty/pří-
rodninami, práce s učebnicí/encyklopedií/mapou/atlasem/určovacím klíčem/
internetem, pokus).

 výběr učebních úloh je na učiteli v návaznosti na výchovně vzdělávací cíle 
výuky, důležité je zastoupení různých vědních disciplín (např. fyziky, che-
mie, biologie, geografi e, historie)

 na závěr by mělo dojít ke shrnutí získaných vědomostí s důrazem na vzá-
jemné souvislosti a aplikaci zjištěných vědomostí a dovedností pro každo-
denní život

Avšak jak uvádí Nezvalová a kol. (2006), výzkumy ukazují, že je v praxi přístup 
k integrované výuce v přírodních vědách v České republice převážně čistě instruktivis-
tický, charakterizovaný dominantním postavením učitele a receptivní pasivitou žáků 
(studentů). Odráží se to i v současných celosvětových srovnávacích výzkumech znalostí 
žáků (studentů).

Výstupy výzkumů do r. 1995 (TIMSS 1995), orientované na základní vědomos-
ti, stavěly výsledky - výstupy přírodovědného vzdělávání žáků (studentů) v České re-
publice vysoce nad průměr. Avšak v současné době, kdy se změnily pilíře vzdělávání 
v Evropě (DELACROS, 1996) i pojetí výuky, jeví se lepší výsledky v zemích, kde do 
vzdělávacího systému bylo zapracováno kritické myšlení, integrovaný vědecký přístup 
a konstruktivistický pohled na učení. V duchu přijaté reformy vzdělávání (Bílá kni-
ha EU, 1995) jsou výzkumy orientované na zjišťování schopností používat vědomosti 
v praxi, integrovat je a použít správně v rozhodovacím procesu (TIMSS 1999, PISA 
2003). Zhoršené výsledky českých žáků (studentů) ukazují, že vědecké poznatky ve vý-
uce jsou získávány formou, která vylučuje jejich pozdější aplikaci a využití.Ve srovnání 
přírodovědné gramotnosti (TIMSS 1995-1999) se tak žáci (studenti) České republiky 
v mezinárodním měřítku zhoršili ve všech parametrech. Ukázalo se, že neumějí své 
znalosti použít v konkrétních situacích, protože nedovedou rozpoznat jejich vztah ke 
skutečnosti. Nedokáží své abstraktní poznatky přenést do reálné situace.(TIMSS, 2001) 
Z uvedené skutečnosti vyplývá druhá základní otázka projektu:

Jsou-li studenti-učitelé celý život vzděláváni převážně transmisivně, dokáží porozumět 
změnám v pojetí vzdělávání, rozvíjet aktivní učení a vyučování, používat aktivizující 
metody?

Jednou z cest, jak lze dnes konstruktivistickým přístupem získávat aktivní vě-
domosti v integrované výuce (kterou soudobá instruktivní učitelská praxe využívá), 
je terénní integrované vyučování. Klasická výuka je v přírodě doplněna o výuku vy-
braných problémů přírodovědného učení. Žák (student-učitel) realizuje integrovanou 
výuku v konkrétních situacích. Učí se v  terénu s expertem ve skupinách, na principu 
seberefl exe a sociálního konstruktivismu. Hovoříme o situovaném i autentickém učení
a enkulturačním modelu otevřeného vyučování. O vstřícném, participativním přístu-
pu k učivu, který pomáhá řešit problémy, vychází z vývojových potřeb žáka (studenta-
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učitele) a cílových kapacit, které mají být rozvíjeny. Žák (student-učitel) nejprve nové 
vědomosti dává do souvislosti se svými zážitky, svým pohledem na svět. Umění učitele 
experta spočívá v tom, že předvídá řetězec návazností mezi původní konstrukcí skuteč-
nosti u žáka (studenta-učitele) a vědeckými poznatky, které student pojímá jako stav 
očekávaného rozporu. Řeší je a překonává cestou pokusů a omylů. Hovoříme o experi-
mentu – zkušenostním (činnostním) učení s chybou.

Žák (student-učitel) se v novém prostředí nesmí cítit ohrožený. Chyba zde není 
brána jako důvod horšího ocenění, nýbrž jako zdroj nové, rekonstruované zkušenosti.
U žáků (studentů-učitelů) se nehodnotí výkon, ale změna postoje vedoucí k cílové kom-
petenci.

 
Jaký je stav řešené problematiky?

Dlouhodobý projekt „Biologie pro život a zdraví“ zaměřený na inovace ve vzdě-
lávání učitelů pro přírodovědnou gramotnost byl připraven ve specializovaném středis-
ku „Kejbaly“ PdF MU v Brně v letech 1995–2000. Výzkumné nástroje byly ověřovány 
v r. 2000–2002. Program „Biologie pro život a zdraví“ je akčním výzkumem rozvíjen 
od r. 2002. 

První studenti longitudinálně sledovaného programu úspěšně ukončili studium 
v r. 2006/2007.

Pracoviště „Kejbaly“, dnes koncipované jako edukační středisko integrované 
výuky v terénu pro trvale udržitelný rozvoj (dále TUR) a život (dále TUŽ), se nachází 
v prostoru nově vznikajícího kampusu Masarykovy univerzity. Je součástí katedry bio-
logie Pedagogické fakulty MU v Brně (http://www.ped.muni.cz/wbio/). Zde začaly být 
ve studijních programech připravujících učitele v terénu od r. 2002 testovány inovace 
založené na pedagogickém konstruktivismu, integraci a zkušenostním učení,. Úkoly 
řešené v projektu „Biologie pro život a zdraví“ korespondují s výstupy výzkumného 
záměru Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity „Škola a zdraví pro 21. století“. 
Pedagogičtí pracovníci střediska „Kejbaly“ – autoři projektu jsou jeho výzkumnými 
pracovníky (http://www.ped.muni.cz/z21/).

Ukazuje se, že máme-li co nejrychleji přizpůsobit vzdělávací systém požadav-
kům globální společnosti 21. století v celosvětovém měřítku, pak je pro naplnění „Do-
poručení Evropské komise k celoživotnímu vzdělávání“ (2006) nezbytně nutná úzká 
spolupráce odborníků minimálně na úrovni Evropy. Jde o typ výuky prostřednictvím 
„komunikace pedagogické sítě“, jejíž účastníci - studenti a pedagogové (katedry bio-
logie, fyziky, chemie, geografi e, historie, pedagogiky i psychologie, oboroví didaktici, 
fakultní učitelé z praxe i zahraniční experti) v průběhu několika semestrů společně řeší 
konkrétní výchovně-vzdělávací situace a různé teoretické i praktické problémy. Studenti 
se aktivně zapojují do výzkumu. 

Má-li se výuka dle nového pojetí vzdělávání realizovat převážně aktivizujícími me-
todami, pak je pro přírodovědnou gramotnost jejich trénink u studentů-učitelů nezbytný. 

Nelze se o aktivizující výuce pouze učit, je nutné si ji prožít!
Proto i rozvoj těchto zkušeností probíhá v projektu, opět „integrovaně“, prostřed-

nictvím systému skupinových seminárních prací. Jsou zaměřeny na používání aktivizu-
jících metod, forem a strategií ve výuce. Od nejjednodušších etud v situačním učení na 
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zahradě při nácviku praktických činností studentů s žáky, až po celoročníkový student-
ský projekt integrované výuky v edukačním terénu. Celý systém byl nazván „Dynamic-
ký model zkušenostního učení (JEDLIČKOVÁ, 2007).

 
Mění se příprava učitelů pro vzdělávání ve 21. století?

Domníváme se, že studentům-učitelům i učitelům (a to i v institucích, vzdělá-
vajících učitele), doposud zvyklým většinou na transmisivní výuku /přenos sumy vě-
domostí a dovedností/, chybí kondice pro jednání ve změněných podmínkách, chybí 
potřebné zkušenosti pro výuku! 

Tento předpoklad potvrzují výše zmíněné výzkumy (TIMSS, PISA) i naše vý-
sledky výzkumu základních znalostí v projektu z r. 2005 i 2006 (JEDLIČKOVÁ,TYM-
RÁKOVÁ, 2006).

Jak uvádí Bílek (2006) výzkumy studentů vysokých škol k integraci v přírodo-
vědných oborech jsou zaměřeny téměř výlučně pouze na kognitivní složku studentských 
pojetí fenoménů, a to především na odhalování miskoncepcí, tedy chybných interpreta-
cí, pojetí či představ a na možnosti jejich změny žádoucím směrem.

Proto jednotlivé kroky při konstruování celého projektu „Biologie pro život
a zdraví“, jeho „Dynamického modelu zkušenostního učení“ i „Studentský pedagogický 
projekt“, byly a jsou postupně prezentovány a diskutovány na řadě konferencí s experty 
v České republice i v zahraničí. (Viz práce JEDLIČKOVÁ, HRADILOVÁ, TYMRÁ-
KOVÁ, 2000 - 2006). 

Na přírodovědnou gramotnost jedince má učitel primární školy velký vliv. 
V tomto stupni vzdělávání je integrace přírodovědných předmětů samozřejmou nápl-
ní práce učitele, zkušenostní učení podmínkou rozvoje dětského poznání, vytváří se 
základy aktivního učení. Proto první etapa výzkumu v projektu „Biologie pro život
a zdraví“je zaměřena na studijní program učitelů pro primární vzdělávání, na program 
„Biologie pro život a zdraví“:

Inovace ve studijním programu Učitelství pro základní školy, obor Učitelství pro 
1. st. ZŠ jsou na PdF MU v Brně v akčním výzkumu rozvíjeny a testovány již pět let. 
Základní učivo o přírodě a společnosti je v nově akreditovaném programu integrováno. 

V průběhu celého pětiletého studia navazuje na integrované přednášky (integro-
vaný vědní základ = IVZ) trénink aktivního učení a heuristické výuky v navazujících 
cvičeních. V bakalářské části studia (dle učebního plánu) jsou znalosti (vědomosti, do-
vednosti, hodnoty), jednotlivými integrovanými obory vytýčené jako základní, rozví-
jeny na cvičeních relativně odděleně. Dle potřeb praxe pak pokračuje příprava učitele 
k výuce v magisterské části „integrovaně“. To znamená jako sjednocená výuka, při-
pravovaná ve spolupráci pěti kateder. Cvičení vrcholí v „Studentském pedagogickém 
projektu“ a týdenním blokovém integrovaném vyučování v regionu Moravského krasu. 
V Terénním středisku PdF MU v Jedovnicích je modelově propojena skupinová výuka 
s experty v terénu s formou vrstevnického učení. 

Převážná část cvičení z „biologie“ (název dle obsahu učiva) probíhá v přírodě, 
kde nelze oddělovat biologii od fyziky, chemie, geologie, geografi e, dokonce ani od 
historie. Proto biologická část učiva je ve výuce na cvičeních, převážně ve speciali-
zovaném středisku environmentálního vzdělávání „Kejbaly“, realizována od prvního 
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semestru „integrovaně“, a to i s oborovou didaktikou od 1. semestru. Výstupem z kaž-
dého předmětu jsou skupinové seminární práce, ověřené v terénu = zkušenostní učení 
studentů-učitelů s žáky, zakončené seberefl exí - odbornou skupinovou analýzou vý-
sledků. Hovoříme o „Dynamickém modelu zkušenostního učení“ v programu „Biologie 
pro život a zdraví“ stejnojmenného projektu. (JEDLIČKOVÁ, HRADILOVÁ, 2004). 

Cvičení ze základního učiva (IVZ) v programu, koncipovaná na konstruktivis-
tických principech, jsou v systému mastery learning, adaptovaném na vysokoškolské 
studium oboru. Činnostní výuka na blokových cvičeních je podpořena e-learningem na 
principu seberefl exe. Avšak výsledné získávání oborově didaktických znalostí (často 
implicitních) v seminárních pracích, prostřednictvím činností studentů s žáky, je vní-
máno jako učení s chybou a nácvik seberefl exe, používání akčního výzkumu v peda-
gogickém procesu a sebezdokonalování. Výzkum a mezinárodní spolupráce k projektu 
„Biologie pro život a zdraví“ se dnes úspěšně rozvíjí též v zahraničí, ve Slovinsku a na 
Slovensku (JEDLIČKOVÁ, HRADILOVÁ, 2007). 

Akční teorie studenta o učení v přírodě je postupně rozvíjena v povinných i vo-
litelných cvičeních programu „Biologie pro život a zdraví“. Vytváří se pomocí čin-
nostního vyučování, aktivního učení a „Dynamického modelu zkušenostního učení“ 
profesní znalostní báze? 

– V 1. ročníku se začíná od nejjednoduššího modelu, kde studenti zpracováva-
jí informace – „Využití IKT pro vlastní výuku“. Pomocí aktivizujících metod 
se seznamují s terénem a v roli pozorovatele a asistenta učitele začátečníka 
zpracovávají i hodnotí teoretické přípravy pro své e-learningové učení IVZ.
V závěru výuky prezentují návrhy vlastních didaktických prostředků. 

– Ve 2. ročníku, již jako asistenti učitele na výstavě „Barevný podzim“ a ve 
„Hře na školství“, realizují v různých rolích mikrovýstupy v zahradě. Výuka je 
orientována na znalosti v terénu i nacvičené praktické činnosti a probíhá jako 
tzv. alternativní praxe se žáky a jejich pedagogy. V návaznosti na předměty 
společného základu, IVZ a odborná cvičení, testují v závěru 4. semestru ve 
skupinách s žáky svoji další seminární práci „Výukový program“. V tomto mo-
delu zkušenostního učení (navrženém studenty kombinovaného studia) ověřují 
společně s experty integrované tématické vyučování v aktivizujícím prostředí 
za pomoci vlastních nebo upravených didaktických prostředků. Autoregulace 
probíhá pomocí videozáznamu a lektora.

– Ve 3. ročníku, v roli asistenta učitele manažera, připravují studenti z vlastních 
seminárních prací výstavu „Barevný podzim“. Každoročně ji navštíví více jak 
1500 zájemců. Zde opět prostřednictvím alternativní praxe (skupinové práce 
s žáky a jejich pedagogy) probíhá zkušenostní učení. Ve specializaci skupiny 
realizují a analyzují vlastní výukový program. 

– Ve 4. ročníku, opět formou skupinové práce (15-20 studentů v rolích pracovní-
ků, podílejících se na vzdělávání a začínajících výzkumníků), již zvládají ná-
ročnou skupinovou integrovanou tématickou nebo projektovou výuku – „Stu-
dentský pedagogický projekt“ v různých školách. V závěru semestru absolvují 
regionální cvičení s vrstevnickým učením.

– V 5. ročníku se někteří studenti zapojují do řešení výzkumných úkolů střediska 
nebo realizují tzv. „klinický semestr“ na partnerské univerzitě v zahraničí. Od 
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r. 2002, dnes již prostřednictvím mezinárodního týmu, jsou uvedené výstupy 
testovány v longitudinálním výzkumu. (Viz práce JEDLIČKOVÁ, HRADILO-
VÁ, TYMRÁKOVÁ, 2000 – 2006)

Jaké jsou současné podmínky výzkumu prezentovaného
studentského projektu?

Ve 4. ročníku v zimním semestru se studenti v předmětech Didaktika pro IVZ
a Praktikum k didaktice pro IVZ 1 seznamují v návaznosti na oblast Člověk a svět práce 
a průřezová témata se specifi ky vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v RVP pro ZV
a s metodami používanými při výuce tohoto vzdělávacího celku. Na výuce se integrova-
ně podílí dříve uvedené katedry. Studenti ve své seminární práci individuálně zpracová-
vají tři přípravy pro klasickou výuku ve třídě a jednu z nich realizují na své pedagogické 
praxi v základní škole. Naopak letní semestr je věnován „Studentskému pedagogickému 
projektu“ v rámci povinného předmětu Praktikum k integrovanému vědnímu základu 2. 
Zde se studenti snaží odpovědět na otázku: Jak environmenálně učit dané téma žáky 
různého věku na různých typech škol pomocí integrované (tématické) výuky v základ-
ním vzdělávání?

Studenti prezenční formy studia na základě námětů z jednotlivých kateder v prů-
běhu celého semestru připravují a realizují vybrané téma (Voda 2006, Půda 2007) na 
různých typech základních škol.Výuku následně analyzují a výsledky skupinové semi-
nární práce prezentují na studentských konferencích i v informačním systému MU.

Studenti kombinované formy studia na základě námětů jednotlivých kateder, 
z časových důvodů v menších skupinách připravují integrovanou výuku pro žáky růz-
ného věku, přípravy prezentují a analyzují při závěrečném setkání. Ověření ITV ve své 
vlastí praxi je dobrovolné. 

„Studentský pedagogický projekt“ byl poprvé pokusně realizován na PdF MU 
v Brně, jako gradující součást „Dynamického modelu zkušenostního učení“, v r. 2006 
(JEDLIČKOVÁ, TYMRÁKOVÁ, 2007). Je výstupem integrace učení o přírodě a spo-
lečnosti, a to ve všech rovinách pojmu integrace. Představuje realizaci teoretické inte-
grované odborné části přípravy studentů-učitelů (viz integrovaný vědní základ – IVZ) 
ve výuce na různých typech škol. 

Ve formě skupinových seminárních prací, ve školách s integrací žáků, využívají 
studenti-učitelé ve vyučování strategii integrované tématické výuky na dané téma (dále 
ITV). Při přípravě a realizaci výuky studenti pracují ve velkých skupinách, avšak každá 
dvojice studentů zastává ve skupině určitou roli – roli metodiků (připravují úvod a závěr 
výuky, včetně výzkumu prekonceptů a účinnosti výuky), specialistů oborů, managerů, 
dokumentaristů a inspektorů. Pro získávání zkušeností v projektu byly vybrány následu-
jící typy škol: komunitní sídlištní středně velká městská škola, malotřídní vesnická ško-
la, sportovní škola s programem Zdravá škola, mezinárodní škola (výuka v angličtině), 
škola s převahou rómských žáků, klasická škola, avšak s integrovanou výukou v první 
třídě, waldorfská škola.

Do jednoho studentského projektu o aktivizujícím integrovaném vyučování na 
různých typech škol s integrovanými žáky se tedy v průběhu semestru zapojují ve sku-
pinách všichni studenti ročníku (cca 100 studentů) a všechny katedry podílející se na in-
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tegrované výuce o přírodě a společnosti. Proto lze říci, že celoročníkový studentský pe-
dagogický projekt představuje také integraci vysokoškolské výuky (ITV na dané téma), 
seminárních prací studentů a alternativní formy pedagogické praxe (ITV na školách). 

Jaké jsou názory studentů na nové pojetí integrované výuky 
na PdF MU v Brně?

ANKETA: Odpovědi studentů 4. ročníku NŠ - forma studia: prezenční: kombino-
vaná: 
 
1)  S integrovaným pojetím výuky (jedno téma nahlížené z pohledu různých oborů) 

jsem SE SETKAL(A) :
a) poprvé ................................................. 14 studentů 20,9 %   8 studentů 12,3 % 
b) jen jsem o ní slyšel(a) ......................... 38 studentů 56,7 % 21 studentů 32,2 % 
c) už jsem ji ve své praxi vyzkoušel(a)  .. 15 studentů 22,4 % 35 studentů 54,0 %
d) zařazuji ji pravidelně do své výuky ....  0 studentů    0 %  1 studentů 1,5 % 

2) INTEGROVANOU VÝUKU NA DANÉ TÉMA považuji za
a) vhodnou ..............................................  67 studentů 100 % 65 studentů 100 % 
b) nevhodnou ..........................................  0 studentů   0 %  0 studentů 0 %
protože... –  spojuje znalosti jednotlivých předmětů, žáci si uvědomí celistvost a souvis-

losti, propojenost světa – žáci mají možnost získat více informací o tématu, 
pracují se zajímavými pomůckami – žáky lépe motivuje, všichni žáci jsou 
aktivní – spolupracují ve skupinách – je efektivnější, žáci lépe téma pocho-
pí, lépe si téma osvojí – vytváří pozitivní vztah k přírodě

3) ZAŘAZOVÁNÍ ITV v předmětech vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 
a) bych doporučil(a) ................................ 67 studentů 100 %  65 studentů 100 % 
b) bych nedoporučil(a) ............................  0 studentů   0 %  0 studentů 0 % 
protože...–  výuka je zajímavější – motivující, – propojuje poznatky – nerozvíjí encyklo-

pedické znalosti ale pochopení a souvislosti – učí pracovat s různými zdroji 
informací – rozvíjí spolupráci mezi žáky – komplexní rozvoj znalostí a do-
vedností – rozvíjí celou osobnost žáka – rozvíjí klíčové kompetence 

4) Téma „PŮDA“ je podle mého názoru pro integrovanou výuku.. 
a) téma vhodné ........................................ 66 studentů 98,5 % 65 studentů 100 %
protože… –  půda je všude kolem nás žákům blízká – dotýká se všech oborů, žáci si 

neuvědomují její důležitost – téma je opomíjené – je základní podmínkou 
života,zdroj potravy – možnost zkoumat,experimentovat 

b) téma nevhodné ....................................  1 studentů  1,5%  0 studentů 0 %
protože... – těžko se pro mi hledají aktivity

5) Vlastní PŘÍPRAVA integrované výuky na dané téma je podle mého názoru … 
a) příliš náročná .......................................  1 student   1,5 %  1 student 1,5 % 
protože...  je příliš náročná
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b) náročná, ale zvládnutelná ................... 64 studentů 95,5 % 62 studentů 95,5 % 
protože... –  časově náročná příprava, musí přesně ujasnit cíle výuky, musí být dobře 

připravená, aby měla smysl – je třeba dobře promyslet organizační aspekty, 
nemusí být dostupné všechny pomůcky – náročná na odborné vědomosti – 
musím vybírat z mnoha informací – vyžaduje spolupráci s kolegy

c) zvládnutelná ........................................  2 studenti  3 %  2 studenti 3 % 
protože... – ale časově náročná
d) snadná .................................................  0 studentů  0 %  0 studentů 0 % 

6) Vlastní REALIZACE integrované výuky na dané téma je podle mého názoru... 
a) příliš náročná .......................................  1 student  1,5 %  0 studentů 0 % 
b) náročná, ale zvládnutelná ................... 42 studentů 62,7 % 36 studentů 55,4 % 
protože... –  je třeba ji připravit, pak to jde – zpočátku si žáci musí zvykat na nový pří-

stup – bojujeme s nedostatkem času, prostoru a vybavení – do realizace se 
zapojují ostatní učitelé – lze zapojit rodiče a sourozence žáků

c) zvládnutelná ........................................ 23 studentů 34,3% 28 studentů 43,1% 
protože... –  mohu zapojit do realizace ostatní učitele, případně žáky – zapojí všechny 

žáky – je připravena přesně pro potřeby mých žáků – aktivity jsou pro 
žáky poutavé – je na podkladě dobré přípravy – je méně náročná než pří-
prava 

d) snadná .................................................    1 student  1,5 %   2 studenti 3 % 
protože... – pokud je správně promyšlená a připravená

7)  Do integrované výuky ve své vlastní pedagogické praxi bych se…(mohli více 
odpovědí!!!)

a) nikdy nepustil(a) .................................  0 studentů  0 %  0 studentů 0% 
b) pustil(a) sám(a) ................................... 40 studentů 59,7 % 22 studentů 33,8 % 
c)  pustil(a) s pomocí kolegů

učících stejný ročník ........................... 56 studentů 83,6 % 42 studentů 64,6% 
d)  pustil(a) s pomocí kolegů

učících na prvním stupni  .................... 37 studentů 55,2 % 40 studentů 61,5% 
e) pustil(a) s pomocí kolegů celé školy ... 27 studentů 40,3 % 41 studentů  63,1% 

8)  Považuji za vhodné integrovanou výuku na dané téma …(mohli více odpově-
dí!!!!)

zde odpovídali pouze studenti kombinované formy studia 
a) si vymyslet a připravit sám přesně podle potřeb svých žáků 23 studentů  35,4 % 
b)  upravit podle vhodných metodických materiálů

podle potřeb mých žáků  ............................................................60 studentů 92,3 %
c) odučit přesně podle vhodných metodických materiálů .............. 2 studenti 3 % 
d)  pozvat si do školy odborníky, kteří program připraví,

odučí podle potřeb žáků .............................................................15 studentů 23,1 %
e)  navštívit se svými žáky alternativní edukační zařízení,

kde pro mé žáky odučí standardní program na dané téma. ........37 studentů 56,9 % 
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Závěr 

V systému aktivního integrovaného situačního učení o přírodě a společnosti, 
v přírodě a prostřednictvím aktivizujících metod, ve studijním programu studentů-uči-
telů, vidíme zdroj nového pojetí výuky k zajištění přírodovědné gramotnosti. Vstřícným 
přístupem k učivu se snažíme vytvořit prostor pro individualizovanou výuku. Za pod-
pory týmové spolupráce odborníků integrovaných kateder, včetně zahraničních partne-
rů, cestou zkušenostního a vrstevnického učení by se měl vytvářet zkušenostní základ 
vyučování. Na základě nového chápání pojmu výuka předpokládáme, že prostřednic-
tvím speciálně vedeného situačního vrstevnického učení realizovaného ve spolupráci 
s oborovým didaktikem dochází k rozvoji zkušeností. Tyto jsou vnímány jako základ 
tvorby kompetencí pro celoživotní vzdělávání i kompetencí pedagogických, důležitých 
pro rozvoj učitele profesionála. Proces vnímáme jako předpoklad, první stupeň, pro 
společností požadovanou profesionalizaci učitelů. Program „Biologie pro život a zdra-
ví“, jehož součástí je „Dynamický model zkušenostního učení“ si klade za cíl, aby se 
díky zkušenostnímu učení kromě kvality výuky zvyšovaly profesní dovednosti studentů 
učitelství, aby se měnily postoje studentů k povolání učitele a hlavně aby se pozitivně 
vyvíjely postoje k ochraně přírody a zdraví svého i celé společnosti .

LEARNING FROM EXPERIENCE AND KNOWLEDGE 
BASE OF TEACHING
Student Pedagogical Project in Educating Primary School Teachers
Action Research and Testing of Teaching Models 

Abstract: The case study presents a part of our research dealing with the im-
plementation of learning from experience as a basis of teachers´ knowledge base in 
an integrated didactical (natural) science course in study programme Pedagogism for 
primary education. It is a part of the project “Biology for Life and Health”, which ena-
bles to acquire experience, enables personal development of students and pedagogues 
at partnership schools and also research aimed at the European dimension in education. 
New models oriented to improving the quality of the education for the 21st century 
according to the White and Green Books of the European Commission – emphasising 
the professionalization of teachers´ training – have been verifi ed by action researches at 
European universities over the last years. It has proved that the teacher´s professionality 
for primary school must rely on a range of competences, primarily on the ability of re-
fl ection and critical thinking.   

Keywords: action research, learning from experience, pre-concepts, critical 
thinking, refl ection, personal development, pedagogical skills, refl ection skill, longitu-
dinal research
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Škola a zdraví 21, 2010, Výchova ke zdraví: souvislosti a inspirace

EVROPSKÁ DIMENZE VE VZDĚLÁVÁNÍ
UČITELŮ PRIMÁRNÍ ŠKOLY 

Zkušenostní učení a refl exe jako východisko práce učitele 
akční výzkum a testování výukových modelů

Helena JEDLIČKOVÁ, Barbara BAJD, Lenka OGOREVC HRADILOVÁ 

Abstrakt: Evropa, jako prostor bez ekonomických bariér, předpokládá rovněž 
unii bez hranic kulturních a vzdělávacích. Akademickou mobilitu podporují programy, 
jako např. CEEPUS a SOCRATES-ERASMUS, umožňující nejen získávání zkušeností 
a osobnostní rozvoj studentů a pedagogů na partnerských školách, ale také sekundár-
ně výzkum zaměřený na evropskou dimenzi ve vzdělávání. V průběhu posledních let 
jsou akčními výzkumy na univerzitách v Evropě ověřovány nové modely orientované na 
zkvalitnění vzdělávání pro 21. století dle Bílé a Zelené knihy EU. Klade se v nich důraz 
na profesionalizaci přípravy učitelů. Ukazuje se, že profesionalita učitele pro primární 
školu se musí opírat o řadu kompetencí, zejména o schopnost refl exe a kritického myšle-
ní. Danou problematikou se zabývá i společný výzkum realizovaný na katedře biologie
a katedře pro přípravu učitelů primárním vzdělávání PdF Univerzity v Lublani (Slovin-
sko) a na katedře biologie PdF MU v Brně, mezi nimiž dochází pravidelně k mobilitě 
studentů i pedagogů v projektu „Biologie pro život a zdraví“. 

Klíčová slova: projekt „Biologie pro život a zdraví“, smysluplné učení, akční vý-
zkum, pedagogický konstruktivismus, prekoncept, kritické myšlení, současná koncepce 
refl exe a seberefl exe, zkušenostní učení, pedagogické dovednosti a zkušenosti, longitu-
dinální výzkum

 
Motto:
„Výzkum a inovace jsou jádrem zlepšení výuky a učení. Učitelé mají ústřední roli 

v tomto procesu a potřebují ovládat profesionální praxi, která je založena na vytváření, 
sdělování a využívání nových poznatků týkajících se jejich práce. Jejich výběr, příprava 
a profesionální rozvoj, hrají klíčovou roli…“ ve vzdělávání pro 21. století. 

 (OESD, 2001).

V souvislosti s narůstajícími globálními problémy se na konci 20. století hovoří
o krizi euroamerické společnosti a o krizi vzdělávání. V r. 1995 Evropa předklá-
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dá „Bílou knihu EU“, ve které je defi nován požadavek na nutnou změnu v pojetí 
vzdělávání. Za jeden z klíčových prvků změn paradigmat je označen „UČITEL“ 
(DELORS, 1996).

V této době také naše empirické zkušenosti z vysokoškolské výuky nás vedou 
k řadě otázek v dané problematice, na které si nedokážeme odpovědět sami, bez hlubší-
ho studia, spolupráce a výzkumu. V plném rozsahu začínáme využívat Evropou nabíze-
ných možností mezinárodních kontaktů a pomocí akčního výzkumu, na základě zahra-
ničních zkušeností inovujeme edukaci cestou projektu „Biologie pro život a zdraví“.

Předkládaná práce si klade za cíl formou otázek a odpovědí přispět k diskuzi. 
Snažíme se nastínit některé cesty, kterými se v uvedeném projektu ubírají inovace za-
měřené k zajištění přírodovědné gramotnosti učitelů (studentů) i na přípravu učitele 
jako experta pro environmentální vzdělávání v primární škole. Sdělení je rozděleno do 
tří částí tak, jak longitudinální výzkum projektu probíhá v časovém sledu. V první části 
jsou ve zkratce popsány základní problémy, položeny základní otázky, nastíněna teore-
tická východiska a formou klíčových slov je částečně popsán stav řešené problematiky. 
Protože se ukázalo, že úkoly jsou natolik závažné a rozsáhlé, že změny nelze řešit bez 
spolupráce se zahraničními partnery (zkušenostní učení autorů projektu), je v druhé čás-
ti popsána cesta rozvoje a přínos mezinárodní spolupráce. Ve třetí části předkládáme 
dílčí výsledky dnes již mezinárodního výzkumu. Prezentujeme vlastní, na zahraničních 
oborovědidaktických konferencích a v praxi otestovaný dotazník používaný v projektu 
„Biologie pro život a zdraví“ k longitudinálnímu výzkumu pro zjišťování studentské-
ho pojetí základního učiva. Jeho součástí je didaktický test. Výsledky testů ze začátku 
studia (zahájení bakalářské části studia) jsou jako prekoncepty studentů středních škol 
srovnávány mezioborově a od r. 2006 (fáze předvýzkumu) i na úrovni mezinárodní. 
Pro sledování změn ve znalostech je dotazník používán jako kontrolní nástroj. Uvedené 
výsledky jsou srovnávány s výsledky ze začátku 4. ročníku (zahájení magisterské čás-
ti studia), kde studenti test opakují. Dotazník má současně charakter autoregulačního 
testu. Je používán jako nástroj k nácviku aktivního smysluplného učení respondentů 
při zahájení vysokoškolského studia i pro seberefl exi v oborové didaktice k hodnocení, 
jako test ověřující – test absolutního výkonu. V projektu „Biologie pro život a zdraví“ 
jsou výsledky lektory současně používány v akčním výzkumu pro přípravu pružného 
otevřeného pojetí výuky.

Na jaké změny v pojetí vzdělávání pro 21. století
musí reagovat vysokoškolská příprava učitelů?

Globální problémy světa a krize ve vzdělávání vyžadují co nejrychlejší změny 
postojů celé společnosti (Bílá a Zelené knihy EU), protože (cit.): „...člověk se stává 
obětí vlastní zdánlivé úspěšnosti, a to uprostřed společnosti výkonu a prosperity, jejímž 
je tvůrcem. Proti cílenému „hmotnému blahobytu“ stojí globální problémy lidstva… “ 
(HORKÁ, s. 9, 2000).

Edukace pro trvale udržitelný rozvoj společnosti, udržitelný život a zdraví se sta-
la základní fi lozofi í vzdělávání pro 21. století, nových kurikulárních dokumentů a měla 
by být základem změn v konkrétní pedagogické praxi. Cílem vzdělávání je stále mno-
hostranný rozvoj osobnosti (viz Všeobecná deklarace lidských práv). Avšak explicitně 
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je zdůrazňována preference postojů, hodnot, rozvoje nezávislého kritického myšlení 
a základních kompetencí (vedoucí k optimálnímu rozhodování o chování v životních 
situacích) před získáním sumy poznatků a vědomostí (HORKÁ, 2000). Do školství pro-
nikají nové alternativy a inovace založené na dlouholetých zkušenostech v zahraničí, 
které často nemalou měrou inspirovaly zákonodárce při tvorbě nového školského záko-
na. Viz Bílá kniha EU, 1995, DELORS, 1996, ...NEZVALOVÁ, 2006, Evropský rámec 
– klíčové kompetence pro celoživotní učení, 2006 aj.

Mění se postavení školy jako instituce, měl by se změnit vnitřní život školy. Za-
stánci situovaného učení dokonce mluví o druhé pedagogické revoluci. 

Cit.: „První revoluce ve vzdělání znamenala nástup formálního školního vzdě-
lávání: děti byly vzaty z přirozeného prostředí a zařazeny do instituce – školy. Druhá 
pedagogická revoluce má znamenat, že formální instituce – škola - překoná svou uza-
vřenou kulturu a otevře se opět složitému, situačnímu učení, pro něž je lidský mozek 
vybaven, a bude respektovat sociální a distribuovaný charakter poznání…Škola musí 
spolupracovat s nejbližší „obecnou komunitou“ (rodinou a obcí) i se společenstvími, do 
níž má být mladý člověk uveden – otevřené vyučování. Současně, cit.: „Škola musí být 
uvnitř společenstvím, které žije to, co přednáší, a vysvětluje to, co žije“ (KALHOUST, 
OBST a kol. 2002, s 169).

Mění se pojetí učení i výuky, hledá se žákovo (studentovo) pojetí učiva. Vedle 
tradičního pojetí didaktiky se prosazuje didaktika konstruktivistická založená na kon-
strukci, respektive rekonstrukci žákova (studentova) vědění (MAREŠ, OUHRABKA, 
1992). Nové je defi nování obsahu vzdělávání, použití forem, modifi kace používaných 
vyučovacích metod. Společnost požaduje profesionalizaci učitelského povolání, posun 
od modelu tzv. „minimální kompetence“ k modelu „široké otevřené profesionality“ 
(SPILKOVÁ a kol. 2004, s. 24).

Na program transformace je nutno pohlížet systémově – holisticky, protože je 
důsledkem procesů probíhajících nejen v České republice, nejen v Evropě, ale v celém 
světě. 

Jaký je stav řešené problematiky ?
Na počátku 21. století chápeme vzdělávání jako systém.Víme „PROČ“ a klade-

me si další otázky: „Koho, co, kdy, kde, jak, s cílem?“ učit nebo vyučovat pro rozvoj 
přírodovědné gramotnosti žáků v základním vzdělávání? Co rozumíme pod pojmem 
přírodovědná gramotnost v Evropě? Jaký musí být učitel pro rozvoj environmentální 
(dříve ekologické) gramotnosti na základní škole (pro primární vzdělávání)? Jak inte-
grovat učivo, učení i vyučování o přírodě a společnosti pro přírodovědnou gramotnost 
v přípravě učitelů? 

Jak propojit vytváření vědomostí, dovedností a hodnot studenta-učitele inte-
grovaného oboru s rozvojem pedagogických znalostí k naplnění evropského konceptu 
učitele „refl ektivního praktika“ (refl ective practitioner)? Tedy jak integrovaně rozvíjet 
profesní poznání a vědění (professional knowledge – SHULMAN, 1986) jako znalostní 
základ vyučování - knowledge base of teaching, jako nástroj k hlubšímu pochopení, 
promýšlení a řešení praktických problémů a reálných situací, jako východisko k vlastní 
prezentaci a argumentaci učitelova pojetí výuky?
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Jestliže je v Evropě za základní znak učitele profesionála (jako experta na učení
a vyučování) přijata teorie, že „professional knowledge“ tvoří základnu jeho praktic-
kých činností – rozhodovacích procesů, akce i její refl exe (SPILKOVÁ a kol, 2004), pak 
je na pedagogických fakultách nutno klást si pro vytvoření nového kurikula integrované 
výuky další otázky:

Jaké jsou zdroje učitelova pedagogického jednání? Jak souvisí explicitní (vnější) 
jednání učitele s implicitním (vnitřním) jednáním? Z čeho se toto jednání odvíjí? 

Jaké jsou prekoncepty základních znalostí z oborů (integrovaných pro učení
o přírodě a společnosti) u absolventů středních škol? Tzn. lze využít jejich dosavad-
ní znalostní základnu, nebo je nutná transformace do logického systému, potřebného 
pro výuku žáků v základním vzdělávání? Dokáží studenti-učitelé ve svém rozhodování 
používat základní vědecké metody experiment a odborná diskuse? Jaký je studentův-
učitelův styl učení a pojetí výuky?...

Domníváme se, že rozvoj schopnosti kritického myšlení, akčního situačního 
učení s porozuměním, v přírodě, odpovědného používání prostředí informačně komu-
nikačních technologií u žáků (studentů) a profesionalita učitele humanizovat výuku, 
to je cesta k přírodovědné gramotnosti, která je součástí i gramotnosti environmen-
tální. Pomocí projektu „Biologie pro život a zdraví“, cestou akčního výzkumu a zkuše-
nostního učení a ve spolupráci se zahraničními kolegy se na centru „Kejbaly“ PdF MU 
v Brně pokoušíme dát na otázky odpověď.

Řadu námětů pro řešení poskytly dokumenty ze Světové konference OSN o ži-
votním prostředí - UNCED v Rio de Janeiru 1992, dále výzkumy o fungování mozku 
v procesu učení a evoluční biologie, systémový přístup a pedagogický konstruktivis-
mus. Základním vzorem pro inovace se stává Model Integrované tématické výuky (dále 
ITV, KOVALIKOVÁ, 1995). 

Na začátku 21. století se v řadě zemí Evropy budují nová univerzitní centra, 
vznikají programy mobility, společný rámec vzdělávání a výzkumu. (DELORS, 1996, 
TEMPUS….)

Na Masarykově univerzitě, která by v r. 2008 měla mít 40 tisíc studentů, vzni-
kají vedle nového kampusu také terénní střediska pro výzkum i integrovanou výuku. 
Jedním z těchto center se od r. 1994 stává středisko „Kejbaly“, později koncipované 
jako „Terénní středisko výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj (dříve TUR) a ži-
vot (dále TUŽ), označované „Edukační středisko pro TUR“. Tady začíná být projekt 
„Biologie pro život a zdraví“ realizován (JEDLIČKOVÁ, 2004). Materiální podmínky 
pro integrovanou výuku v terénu zde jsou pomocí grantů rozvoje budovány v letech 
1998–2000, společně s návrhem programu. Pro studium a nezbytné využívání infor-
mačně komunikačních technologií (dále IKT), je vybudovaná multimediální učebna 
s počítačovou sítí, která fungující současně jako studovna, pracovny pro diplomanty
a zaměstnance střediska a hygienické zázemí, v prostředí modelové botanické „biotopo-
vé zahrady“ (JEDLIČKOVÁ, 2000).

V projektu „Biologie pro život a zdraví“ je kolektivem pracovníků na „Kejba-
lech“ navržen a pokusně realizován program „Biologie pro život“, který je pod záštitou 
výzkumného záměru PdF MU „Škola a zdraví 21“ rozšířen o další dimenze a nazván 
„Biologie pro život a zdraví“ (JEDLIČKOVÁ, HRADILOVÁ, 2004). V r. 2001–2002 
jsou testovány nástroje výzkumu. 
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Kdy mluvíme o spolupráci ve vzdělávání pro sjednocenou Evropu?

Katedra biologie a středisko „Kejbaly“ se podílí na řešení řady výzkumných
a grantových úkolů ve spolupráci s pracovišti dalších univerzit v České republice i v za-
hraničí.V souvislosti s akademickou mobilitou, kterou podporují programy EU, např. 
CEEPUS a SOCRATES-ERASMUS, byly navázány velmi progresivní vztahy v řadě 
zemi. Koordinátorem více jak deseti univerzit je doc. J. Matyášek z katedry biologie 
PdF MU v Brně. Program ERASMUS využívaný na katedře biologie PdF MU od za-
čátku vzniku umožnil získávání zkušeností a osobnostní rozvoj studentů a pedagogů 
na partnerských školách v řadě zemí Evropské unie. V souvislosti s mobilitou studentů 
a akademických pracovníků sekundárně umožnil přípravu výše zmíněného výzkumu, 
zaměřeného na evropskou dimenzi ve vzdělávání.

V roce 2002 byla pomocí CEPUSU, navázána úzká spolupráce s kolektivem pra-
covníků prof. Verčkovnikové na katedře didaktiky biologie Biotechnické fakulty Univer-
zity v Lublani (dále BTF) ve Slovinsku. Na rozvoj projektu metodou akčního výzkumu 
měla spolupráce s prof. Verčkovnikovou výrazný vliv. Její přednáškový pobyt na stře-
disku „Kejbaly“ a následné vzájemné výměnné pobyty a stáže autorů umožnily zařazení 
řady metod, technik a strategií aktivního učení studentů, odehrávajícího se ve fázích evo-
kace – uvědomění si významu svého učení a refl exe. Základem aktivního učení studentů 
na středisku „Kejbaly“ se stává kritické a tvořivé myšlení a autorefl ektivní učení. Od r. 
2003 se podílí na projektu kolektiv pracovníků katedry didaktiky biologie pod vedením 
Dr. Jelky Strgar. Orientuje se zvláště na zkušenostní učení, přípravu terénních cvičení, 
volitelných cvičení zaměřených na překonávání zoofobie a studijních pobytů zahranič-
ních studentů ve Slovinsku. Tato úzká spolupráce se již stala nezbytnou součástí testo-
vaného projektu „Biologie pro život a zdraví“, členové katedry didaktiky biologie BTF 
vedou v Brně přednášky a cvičení. Koordinátorem a poradcem studentů ve Slovinsku
i v České republice se stala Mgr. Ogorevc-Hradilová. 

V roce 2004, v souvislosti s naší pravidelnou výukou na BTF Univerzity v Lub-
lani, projevily zájem o projekt pracovnice katedry didaktiky přírodovědného vzdělává-
ní na PdF pod vedením doc. Darji Skribe-Dimec. Dnes, díky kooperaci, každoročním 
výměnným pobytům i osobní zainteresovanosti na projektu, jsou společně řešeny pře-
devším otázky didaktické analýzy učiva pro mezipředmětovou integraci. Problema-
tikou se zabývá v primárním vzdělávání doc.Maja Umek i doc. Darja Skribe-Dimec. 
Obě pracoviště se kromě jiného také vzájemně podílejí na vyhodnocování výsledků 
zavádění nových aktivizujících metod a didaktických prostředků do výuky, zajištěním 
studentů v zahraničí. 

S podporou programu ERASMUS byla v roce 2005 navázána spolupráce s ko-
lektivem prof. Gapera na Katedře biologie a kolektivem doc.Vencálkové na katedře 
ekologie a environmentálního vzdělávání Přírodovědecké fakulty Univerzity Mateja 
Bela v Banské Bystrici na Slovensku. Vzájemné výměnné pobyty umožňují nejen mo-
bilitu studentů, zavedení přednášek a specializovaných cvičení expertů do studijních 
programů, ale i realizaci společných terénních cvičení v programu „Biologie pro život 
a zdraví“. Slovenští studenti realizují terénní cvičení z environmentalistiky na středisku 
„Kejbaly. Dále se spolupráce rozvíjí především v oblasti otevřeného vyučování – vyu-
žívání terénních středisek, muzeí, environmentálních center ekologické výchovy a zoo-
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logických zahrad v základním vzdělávání. Připravuje se druhá etapa výzkumu projektu 
„Biologie pro život a zdraví“ ve studijním programu Učitelství biologie pro základní 
vzdělávání.

Na všech zde uvedených pracovištích již dnes dochází k výměně studentů, kteří 
zde díky mobilitám programu ERASMUS úspěšně studují klinický semestr v zahraničí. 

Od r. 2001 je navázána úzká spolupráce s „Grpoup for Environmental and 
Science Education“ pod vedením Dr. Majda Naji - The National Education Institute EU, 
Regional Unit Maribor, SLOVENIA. Autoři projektu se staly lektory environmentální-
ho vzdělávání.

V programu ERASMUS jsou každoročně realizovány výměnné stáže odborných 
pracovníků. V souvislosti s akreditací výstupů studia studentů v zahraničí umožňují 
přednáškové pobyty akademických pracovníků na partnerských univerzitách v Evrop-
ské unii osobně studovat, ale především diskutovat kurikula partnerských oborů. Takto 
se doposud všichni výše uvedení partneři spolupracujících zemí aktivně podíleli na ku-
tikulárních inovacích dle evropské dimenze ve vzdělávání. 

Od r. 2005 je připravován společný výzkum na všech výše uvedených pra-
covištích, zaměřený na rozvoj environmentálního vzdělávání v základním školství 
pomocí konstruktivistického přístupu k učení a vyučování. Výstupy a zkušenosti 
z projektu „Biologie pro život a zdraví“, diskutované na řadě mezinárodních kon-
ferencí (JEDLIČKOVÁ, HRADILOVÁ, TYMRÁKOVÁ 2000–2006), byly přijaty 
jako základní podklady připravovaného výzkumu a jsou ověřovány pro jednotlivé 
země. 

Cenné konzultace k projektu, studium materiálů a metodiku pro potřeby svých 
pracovišť zrealizovali na středisku „Kejbaly“ PdF MU v Brně:

– BTF Univerzita v Lublani Slovinsko v r. 2004, 2005 a 2006 (Dr. Jelka Strgar
a kol.)

– PdF Univerzita v Lublani v r. 2005 a 2006 (doc. Darja Skribe-Dimec a doc. Maja 
Umec, v r. 2006 Dr. Marjanca Kos). 

– PřF UMB Banská Bystrica Slovensko v r. 2005 (prof. Gapera a kol., v r.2005
a 2006 Dr. Eva Uhliarová a v r. 2006 Dr. Elena Martincova).
Pro rozvoj projektu a výzkumu byla důležitá pracovní setkání, která probíhala ve 

Slovinsku i na pracovišti „Kejbaly“ s prof. Barbarou Bajd a kol. v r. 2005-2007.
První část výzkumu je zaměřena na studijní program Učitelství pro primární 

vzdělávání. Proto bylo rozhodnuto ověřovací studii v zahraničí realizovat ve Slovinsku 
na Katedře biologie PdF Univerzity v Lublani..

Mění se příprava učitelů pro vzdělávání ve 21. století? 
Domníváme se, že studentům i učitelům v Evropě (a to i v institucích, vzděláva-

jících učitele), doposud zvyklým většinou na transmisivní výuku /přenos sumy vědo-
mostí a dovedností/, chybí kondice pro jednání ve změněných podmínkách, chybí po-
třebné zkušenosti! Máme-li co nejrychleji přizpůsobit vzdělávací systém požadavkům 
globální společnosti 21. století v celosvětovém měřítku, pak je pro naplnění „Doporuče-
ní Evropské komise k celoživotnímu vzdělávání“ (2006) nezbytně nutná úzká spolupráce 
minimálně na úrovni Evropy.
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Jak uvádí literatura, sociální konstruktivismus je způsob myšlení či uvažování 
o poznávání na principu kritického myšlení, který může být nápomocný při vytváření 
modelů učení, vyučování a kurikulárních materiálů pro nové pojetí vzdělávání.

Proto se stala slova integrace a pedagogický konstruktivismus základem ku-
rikulárních změn a teoretickým východiskem inovací v projektu „Biologie pro život
a zdraví“. 

Pomocí několika grantů rozvoje vysokých škol vzniká pracovní skupina za-
bývající se integrací základního učiva. Je koncipován nový integrovaný model učení
o přírodě a společnosti (propojením poznatků biologie, fyziky, chemie, geografi e, his-
torie, pedagogiky) nazvaný „Integrovaný vědní základ“ (dále IVZ). Základní učivo je 
předáváno strategií vícerozměrného pohledu na vývoj interakce mezi přírodu a společ-
ností. Prostřednictvím oborových expertů je využívána metoda přednášek a diskuzí. IVZ 
nemá za úkol předložit určité penzum vědomostí, kterými má student-učitel disponovat, 
nýbrž rozvíjet schopnost myšlení, které je specifi cké pro jednotlivé obory. Cílem je, aby 
učitel byl schopen uvažovat o jevech v přírodě v hlubších až globálních souvislostech. 
Ukázalo se, že absolventi středních škol v České republice zatím nejsou schopni na za-
čátku vysokoškolského studia tento náročný typ výuky akceptovat. Problém integrace 
učiva dosud není vyřešen. Je tím složitější, čím méně času studijní program integrova-
nému vědnímu základu vymezuje. Původní návrh sylabu i obsah učiva modelu IVZ je 
dnes kolektivem odborníků přepracováván. 

Protože se domníváme, že styl myšlení transmisivně předat nelze, je realizo-
vaný „model IVZ“ v projektu „Biologie pro život a zdraví“, na cvičeních ve středisku 
„Kejbaly“ , vyvažován heuristickou a výzkumnou výukou v přírodě. Program „Biologie 
pro život a zdraví“ je tedy koncipován jako model zkušenostního učení a otevřeného 
integrovaného vyučování. 

Studenti jsou vedeni k autorefl ektujícímu učení na principu Bloomova systému 
mastery learningu. Základní učivo v etapách student buď zvládne nebo ne. Výuku pod-
poruje e-learningové seberefl ekxní učení prostřednictvím informačního systému MU
a alternativní praxe studentů se žáky v edukačním terénu. Na e-learningu předmětu mají 
studenti k dispozici kromě studijních materiálů testy „Vyzkoušej sám sebe“, takže na 
povinná bloková cvičení mohou přicházet připraveni. Zde se pak formou skupinové 
práce lze učit dle individuálních potřeb. Pro dosažení předem stanovených cílů mají 
dále studenti možnost využívat středisko ve formě volitelných předmětů nebo samo-
studia vedoucích až k environmentální specializaci. Je potěšitelné, že v současné době 
nabídku využívá až 60 % studentů, zvláště kombinovaného studia. Výuka je v anketě 
MU hodnocena jako náročná, ale smysluplná. Požadované cíle se studentům daří plnit 
v různé časové náročnosti (98 %), což odpovídá principům zvládajícího učení. V pre-
zenčním studiu všech našich kombinací lze v počátku studia u velké části studentů, dle 
našeho neformálního pozorování, sledovat povrchový přístup k učivu (snad návykem 
ze středních škol?). Holistický pohled na přírodu a společnost jim dělá velké problémy 
většinou z důvodu nedostatku zvnitřněných pojmů. Seberefl exní aktivní učení je pro 
studenty překvapivě nové. Tato oblast problémů si jistě zaslouží pozornost, avšak není 
v současné době systematicky zkoumána. 

Výzkum je nyní zaměřen na ověření prostředí a výuky pro rozvoj programu 
v součinnosti se zjišťováním prekonceptů z oboru a pedagogickou zkušeností studentů.
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Dle rozborů odpovědí ze vstupních dotazníků studentů prezenčního studia pře-
vážná většina studentů uvádí, že pro práci s dětmi nemá zkušenosti a to ani ve formě 
táborů či jiné mimoškolní činnosti. Vycházíme-li z teorie implicitních zkušeností, pak 
pomoci výzkumu (analýza kresby přírodovědného učitele) objevujeme ve studentském 
pojetí sebe - jako učitele, velmi naivní teorie, školou zdeformované až do miskonceptů.

Základní 1. teze programu“: O přírodě nelze učit bez přírody a o dětech bez dětí!
Je-li cílem výuky změna studentova-učitelova pojetí výuky (tzn. osobnostní roz-

voj učitele) pro potřeby vzdělávání ve 21. století, pak je nutná vysoce odborná a často 
i dlouhodobá intervence k přestavění jeho obsahu pojmu pojetí výuky, má li student-
učitel porozumět učivu a profesi. 

Od prvního ročníku jsou na středisku „Kejbaly“ studenti motivováni pro roli 
environmentálně myslícího učitele. Je realizována psychodidaktická analýza učiva. Do-
mníváme se, že s učením o přírodě a společnosti musí být v souladu s obsahy předmětů 
společenského základu (pedagogika, psychologie, IKT, praxe aj) rozvíjeny pojmy i ná-
cvik dovedností z oblasti oborové didaktiky od prvního semestru. Tento přístup je stu-
denty (zvláště kombinovaného studia) velmi ceněn (dotazníkové šetření, analýza esejí 
2003–2006). Proto je v celém programu „Biologie pro život a zdraví“ nastaven systém 
skupinových seminárních prací, zkušenostního učení, který studenti realizují v 1.–8. se-
mestru, nazvaný „Dynamický model zkušenostního učení“ (JEDLIČKOVÁ, 2007). 

Kromě 1. semestru, kdy se student seznamuje s edukačním prostředím, učivem, 
prací s technickou, metodikou učení a práce, realizuje se ve všech semestrech ověřování 
seminárních prací (dále SP) formou alternativní pedagogické praxe s žáky v terénu. 
V bakalářské části pracují studenti v pozici asistenta, v magisterské části již v  pozici 
týmové práce specializovaného učitele. Skupinové seminární práce jsou založeny na 
principu učení s chybou, tzn. sebezdokonalování pomocí skupinové diskuze a analýzy 
videozáznamu s odborníkem. Technika výuky je stejná: příprava SP ve skupině, prezen-
tace přípravy - diskuse na cvičení, konzultace s lektorem, realizace se žáky v edukačním 
terénu, skupinová autorefl exe a analýza videozáznamu s lektorem, písemná oprava pří-
pravy a zhodnocení pokusu – grafi cké zpracování, zápočet. 

2. teze programu: Mají-li učitelé výuku humanizovat a realizovat pomocí aktivizu-
jících metod, musí mít sami s takovou výukou vlastní zkušenosti.

Proto je právě na tuto oblast „Dynamický model zkušenostního učení“ zaměřen. 
Každá SP je orientována na realizaci aktivizující metody a formy, později kombinaci 
více metod a v závěru vytváření a testování modelů. Od jednoduchých mikrovýstupů 
s žáky při nácviku praktických činností na středisku ve „Hře na školství“ se studenti pro-
pracují až po náročný „Studentský pedagogický projekt ITV“ (zde vzájemně na školách 
spolupracuje cca 100 studentů), jehož výstupem jsou studentské konference o alterna-
tivách výuky a SVOT analýzy o školách. Velmi motivující jsou pro studenty vyjádření 
učitelů z praxe a zpětná refl exe od žáků, spolupráce s lektory na katedrách. 

3. teze programu: Zprostředkující přístup k učivu je doplněn přístupem vstřícným. 
Základem je systém skupinových seminárních prací, zkušenostního učení – „Dy-

namický model zkušenostního učení“. Na integraci učiva a výuce se v průběhu 8 se-
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mestrů přímo podílí pět kateder: fyzika, biologie, chemie, geografi e, historie a pedago-
gika, dále ekologická centra i klinické školy. 

Od roku 2001 je rozvíjen projekt pomocí zahraniční spolupráce. Od r. 2002 je 
realizován v České republice longitudinální výzkum navrženého integrovaného didak-
tického modelu. Inovace ve studijním plánu, jehož je model součástí, byly v r. 2006 
akreditační komisí schváleny. Ve stejném roce 2006 byl pro použití v zahraničí pod 
vedením prof. Barbary Bajd a za přítomnosti autorů, realizován předvýzkum k ověření 
metodiky a nástroje pro testování znalostí na katedře biologie Pedagogické fakulty Uni-
verzity v Lublani, Slovinsko. 

Nyní je pro studenty biologie připravován stejný předvýzkum s kolektivem Dr. 
Jelky Strgar na katedře didaktiky biologie BTF Univerzity v Lublani, Slovinsko a na 
Katedře biologie prof. Gapera Univerzity KMB v Banské Bystrici.

Ukazuje se, že otázky odborníků připravujících učitele i jiných pomáhajících 
profesí jsou podobné (ŠVEC, 2005, NEZVALOVÁ, 2006…) 

Evropský parlament a Rada Evropy v prosinci 2006 vydává „Doporučení
o klíčových kompetencích pro celoživotní učení“ (2006/962/ES, http://www.rvp.cz/sou-
bor/01140.pdf.)

Je plně přijata teze, že cílem přípravy studentů-učitelů není pouhé předání 
sumy vědomostí a nácvik dovedností, nýbrž vytváření kondice pro jednání v růz-
ných situacích.

Musí se změnit učitelovo pojetí výuky?
Teoretická východiska of the project “Biology for life and health”

Cílem učitelova snažení by mělo být pomoci učícím se jedincům rekonstruovat 
obsahy vědeckého poznání na základě vytvoření vztahu mezi poznáním příslušného 
vědního oboru, interdisciplinárním poznáním a světem každodenních zkušeností jedin-
ce (JELEMENSKÁ, SANDER, KATTMANN, 2003). 

Učící se jedinec již není ten, který nic neví a do školy přichází proto, aby se od 
učitelů vše dověděl. Žák (student) je inteligentní bytost s určitými poznatky (nemusí 
nutně odpovídat poznatkům vědy, mohou to být naivní teorie – prekoncepty), které by 
měly být ve škole za pomoci učitele a skupiny spolužáků aktivní činností ověřovány, 
případně doplňovány. Pedagogický konstruktivismus se proto často vymezuje jako 
snaha o překonání transmisivního vyučování. Konstruktivistický přístup zdůrazňuje 
aktivní úlohu žáka (studenta), který si významy sám konstruuje podle již vytvoře-
ných mentálních struktur = aktivní učení. Hovoříme o problému žákova (studentova) 
pojetí učiva a učení. 

Phillips (1995) postihuje tři základní role učícího se jedince v konstruktivistické 
třídě:

1. Aktivní role: poznání a porozumění vyžaduje aktivitu učícího se namísto pa-
sivní role příjemce poznatků.

2. Společenská role: poznatky nebudujeme pouze individuálně, ale v dialogu
s ostatními.

3. Kreativní role: poznání a porozumění je tvořeno a přetvářeno. 
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Žáci (studenti) přicházejí do vyučování s různými představami, které si na zákla-
dě vlastních zkušeností vytvořili. K porozumění dojde teprve, pokud se nové informace 
„smísí“ s těmito představami (Piagetova adaptace). Tyto tvoří jakési „fi ltry“, skrze které 
přijímáme nebo odmítáme informace nové. Učitelé vedou žáky (studenty) k tomu, aby 
aktivně rekonstruovali své původní představy v interakci s ostatními. Takto pojaté vy-
učování usiluje o navození určité nerovnováhy mezi tím, co již žák (student) zná a tím, 
co poznává, o vyvolání problému mezi dosavadní představou a novou informací. Aby 
byl tento nesoulad vyřešen, konstruuje žák (student) nové řešení. 

Cit.: „Poznání je výsledkem procesu poznávání, a to zejména ve formě poznatků. 
Protože poznatek vzniká u subjektu, který jej konstruuje prostřednictvím řady operací 
a tím si jej vlastně osvojuje, označujeme takovýto výsledek poznávání termínem zna-
lost….Za základ poznávání Piaget považuje tzv. schéma. Podle něho je schéma „teorií“ 
dítěte o tom, jak funguje svět okolo něj.“ (ŠVEC, s. 30, 2006). . 

V novém pojetí školy učitel dokonce usiluje poznávací konfl ikt u žáků (studen-
tů) záměrně vyvolat. Jedinec se pokouší s poznávacím konfl iktem vyrovnat. Ne vždy 
se mu to však daří. Závisí to na jeho předchozích zkušenostech, schopnostech i vnitřní 
motivaci a vůli. Často je potřebná pomoc druhých – rodičů, učitele nebo spolužáků. 
Tato pomoc však nespočívá v tom, že se jedinci řekne, jak má dál postupovat, nýbrž se 
mu poskytnou opěrné body k překonání poznávacího konfl iktu, tím ke změně schémat
a osvojení nových poznatků. Hovoříme o zkušenostním učení.

Co se stane, když učitel prekoncepty ve výuce ignoruje?
Starší vrstvy poznání jsou v hlavě překryty novými a vědění se vrší v oddělených 

vrstvách, pod kterými zůstává původní jádro představ. Žák (student) může tyto infor-
mace po určitou dobu slovně reprodukovat, pokud však nezasáhnou původní strukturu, 
těžko dojde k porozumění. Informace bývají po čase zapomenuty a nevedou k žádoucí-
mu procesu učení (nevytvoří se propojené poznání – znalost, či zkušenost). 

Pokud učitel diagnostikuje prekoncepty žáků (studentů) a pohlíží na ně jako 
na významný faktor determinující učení, učivo se stává součástí žákova poznání. Se-
tkáváme se tak s rozdílným chápáním role učitele a žáka (studenta) ve třídě tradiční
a konstruktivistické (HRBÁČKOVÁ, 2006). 

4. teze programu: Učitelé stojí před úkolem změnit svůj pohled na žáky (studenty).
Na začátku 21. stol. je tato změna chápána jako základ profesionalizace učitelského 

povolání, na níž je však nutno nahlížet systémově – holisticky. Knirk a Gustafson (1986) 
připomínají, že nestačí udělat izolované inovace v jednotlivých hodinách a prostě jen použít 
jiné metody. Systémové pojetí neodděluje otázky CO UČIT od otázek JAK UČIT, PROČ 
UČIT a JAK HODNOTIT! V praxi však často narážíme na problém individualizace výuky.

Jakou roli hraje současná koncepce refl exe a seberefl exe 
v osobnostním rozvoji?

Konstruktivistické didaktiky zdůrazňují, že člověk se učí jen tomu, co považuje 
za osobně smysluplné, co zapadá do jeho projektu vlastní identity. 
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5. teze programu:
Cit.: „Pokud určité téma žák (student) vnímá jako součást svého světa, jako 

prostředek k posílení své osobnosti, je schopen věnovat se mu velmi intenzivně, 
třeba celoživotně“ (KALHOUST, OBST a kol., s.73, 2002) 

Jak uvádí ŠVEC (2005), z hlediska úrovně uvědomění si znalostí subjektem 
hovoříme o explicitních a implicitních (tacitních) znalostech.Vytvářejí se na základě 
zkušeností, je-li subjekt je stavěn do situací a jedná v nich. Implicitní znalosti jsou 
skryty v explicitních znalostech. Při jejich získávání jde o aktivní učení prostřednictvím 
zkušeností – učení praxí.

Podle druhu informace, kterou v sobě znalost nese, se odlišují znalosti konceptu-
ální (pojmové), sociokulturní a metakognitivní. Metakognitivní znalosti jsou znalosti 
subjektu o jeho vlastním poznávání a učení. Dnes se zdůrazňuje, že jsou velmi důle-
žitým druhem znalostí, neboť umožňují subjektu, aby reguloval svoje učení a jedná-
ní. Schopnost seberegulativní refl exe jako základ celoživotního učení se v současnosti
v celém světě stává předmětem intenzivního zkoumání (ŠVEC, 2006). Vzdělávací au-
toregulaci vymezuje HELUS (1992, s. 201 in ČÁP, MAREŠ, 2001), cit.: „Jako modus 
chování jedince vůči sobě samému (sebezpevňování, sebemonitorování, sebehodnocení, 
sebeinstruování apod.)“.

6. teze programu: Ve výuce by učitel měl posilovat při refl exi i sebeúctu žáků (stu-
dentů).

Prožitky, které vedou k sebeúctě, k poznání jedince, že může dosahovat pozitiv-
ního výsledku v učebních činnostech, se často projevují v radosti pouštět se do nových 
učebních činností. Vnitřní motivační stimuly tak mohou vyústit až do vnitřní úrovně 
poznávacích potřeb, které jsou základem potřeby celoživotního učení. Stimuly didak-
tické interakce, součinnosti i vzájemných pozitivních vztahů učitele a žáka (studenta) 
ve výuce zasahují i emocionálně–motivační a decizně-konativní (rozhodovací) sféru 
vzdělávací autoregulace učícího se i učitele. 

7. teze programu: Sdílení je založeno na společném učení (např. spolupráci ve sku-
pině), při kterém vznikají společné zkušenosti. 

Je známo, že poznávání světa v kontaktu s vrstevníky, ale i staršími spolužáky 
usnadňuje konstrukci znalostí a učí také spolupráci (párové, skupinové, vrstevnic-
ké… učení). Dochází ke sdílení znalostí. Sdílení znalostí v sociální skupině před-
stavuje novou sociokulturní perspektivu v konstruování znalostí. Avšak zkušenosti 
mohou subjekty sdílet také tehdy, jestliže si osvojili znalosti v podobných učebních 
situacích. 

Je-li znalost použita v činnosti, hovoříme o zkušenosti. Jestliže zkušenost je 
obecně prostředek i cíl poznání světa (PRŮCHA a kol. 2003), které se opírá o smysly, 
prožitky, sociální styk, mentální a praktickou činnost, pak zkušenostní učení může 
výrazně ovlivňovat studentovo pojetí výuky za předpokladu systematického využívání 
sociokonstruktivistických přístupů a technik rozvoje refl exe a seberefl exe (JEDLIČ-
KOVÁ 2007).

K. Gergen (1994 in ŠVEC, 2006 ) zdůraznil cit.: „ Znalosti jsou konstruovány 
prostřednictvím souhry mezi individuálními znalostmi, postoji a hodnotami subjektu 
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a jeho sociálními interakcemi v sociokulturním kontextu. Současně je však třeba vzít 
v úvahu interakci mezi kognitivními a emocionálními aspekty poznávání“. 

Konkrétní úsilí o humanizaci školy a výuky vyúsťuje postupně do chápání 
výsledků výuky jako celkové vzdělávací autoregulace žákovy (studentovi) osob-
nosti.

Longitudinální výzkum programu of the project “Biology for 
life and health”

Pro rozvoj projektu a výzkumu byla velmi konstruktivní pracovní setkání, kte-
rá probíhala ve Slovinsku i na pracovišti „Kejbaly“ s prof. Barbarou Bajd a kol. v r. 
2005–2007. V roce 2006 bylo provedeno pod vedením prof. Barbary Bajd a kontrolou 
autorů projektu (Jedličková, Hradilová) v předvýzkumu ověření metodiky a vstupních 
testů pro potřeby výzkumu ve Slovinsku. Výběr položek dotazníku byl předem znovu 
pečlivě zvážen ve všech třech zemích, aby obsah vstupních testů odpovídal společnému 
obsahu učiva v primárním vzdělávání. Jednotný způsob hodnocení výsledků byl něko-
likrát konzultován. Kolektiv pracovníků prof. Bajdové upozornil na některá specifi ka 
v názvosloví, které jsou rozdílná v českém a slovinském školství. V době přednáškové 
stáže prof. Barbary Bajd (březen 2007) na Katedře biologie v Brně (program ERAS-
MUS) se uskutečnilo poslední jednání k vyhodnocení výsledků první etapy předvýzku-
mu ve Slovinsku.

Dotazník č. 1 – test č. 1 Studentovo pojetí učiva
má dvě části: informativní (str. 1, 4) a test studentova pojetí základního učiva 

(str. 2, 3)
Informativní část s. 1 obsahuje otevřené položky: kontaktní a funkcionální 

(funkcionálně psychologické, kontrolní) a obsahové, str. 4 položky obsahové na 
mínění, polozavřené.

Didaktický test s. 2–3 (příloha) je dvoustupňový dvouúrovňový test. Formál-
ně má podobu testu s výběrem odpovědí, ale student-učitel si vybírá svou odpověď 
ve dvou krocích. Nejprve přírodninu pojmenuje (nebo použije číselné označení, po-
kud název nezná). Při druhém kroku vybírá z několika argumentů, jimiž se dá před-
chozí volba zdůvodnit. Při strukturování testu byl dodržen klasický postup (ČÁP, 
MAREŠ, 2001).

Při vyhodnocování se zkoumá kromě četnosti správných odpovědí také to, 
které typy chyb a nepochopení se u studentů vyskytují. S oporou o tato zjištění se 
pak může cíleně pracovat jako s jednotlivými prekoncepty a miskoncepcemi.

Výběr položek pro testování základního učiva byl proveden na základě ana-
lýzy učebnic v ČR, konzultací řady odborníků z různých fakult a v závěru korigován 
v zahraničí. V poslední fázi byly ponechány položky, které jsou v obsahu učiva ve 
všech 3 státech.

Pro použití v zahraničí byl dotazník přeložen do slovinštiny. Originální čes-
kou verzi uvádíme jako přílohu k příspěvku v českem jazyce, slovinskou pak jako 
přílohu k anglické verzi textu.
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Závěr:

Domníváme se, že učitel pro primární vzdělávání musí být připravován na vyso-
ké škole tak, aby již při svém nástupu na školu měl základní dovednosti profesionálního 
pracovníka. Z toho plyne naše rozhodnutí orientovat výzkum projektu „Biologie pro 
život a zdraví“ v první fázi především na studenty učitelství pro primární školu. 

Cílem projektu je rozvoj osobnosti učitele, jeho 1. příprava k profesionaliza-
ci, moderní učitelovo pojetí výuky pro environmentální vzdělávání - „professional 
knowledge“. 
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Příloha Dvouúrovňový didaktický test - poznávání přírodnin

1. Do tabulky napište NÁZEV (minimálně rodový) předložené přírodniny a její 
číslo ihned přiřaďte k vhodným pojmům ve skupině úkolů 2 – 8 (Čísla mo-
hou být zařazena v úkolech VÍCEKRÁT)

 
Na každou přírodninu máte 30 vteřin (zapište název přírodniny do tabulky a číslo 
přírodniny do skupin úkolů 2–8 ) 

!! NÁZVY pište TISKACÍM PÍSMEM !!

 1. pšenice setá (Triticum aestivum)  2. žížala obecná(Lumbricus terrestris)

 3. jalovec obecný (Juniperus communis)  4. kuna lesní (Martes martes)

 5. chroust obecný (Melolontha melolontha)  6. česnek pór (Allium porrum)

 7. hnědé uhlí  8. jabloň domácí (Malus domestica)

 9. štika obecná (Esox lucius) 10. krab obecný (Carcinus maenas)

11. žito seté (Secale cereale) 12. klíště obecné (Ixodes ricinus)

13. ořešák vlašský (Juglans regia) 14. cesmína ostrolistá (Ilex aquifolium)

15. sůl kamenná 16. hvězdice obrovská (Marthasterias glacialis)

17. liška obecná (Cantharellus cibarius) 18. strakapoud velký (Dendrocopos major)

19. čolek obecný (Triturus vulgaris) 20. buk lesní (Fagus silvatica)

21. muškát páskatý (Pelargonium znale) 22.užovka obojková (Natrix natrix)

23. babočka kopřivová (Aglais urticae) 24. smrk ztepilý (Picea abies)

25. pyrit 26. hřib satan (Boletus satanus)

27. javor mléč (Acer platanoides) 28. miřík celer (Apium graveolens)

29. pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 30. len olejný (Linum usitatissimum)

31. netopýr ušatý (Plecotus auritus) 32. lilek rajče (Solanum lycopersicum)

33. hlemýžď zahradní (Helix pomatia) 34. vápenec

35. měsíček lékařský (Calendula offi cinalis) 36. ještěrka obecná (Lacerta agilis)

37. škeble rybničná (Anodonta cygnea) 38. muchomůrka tygrovaná 
      (Amanita pantherina)

39. jírovec maďal (Aesculus hippocastannum) 40. ropucha obecná (Bufo bufo)

2. EKOLOGIE: ke každému ekologickému pojmu zařaďte správné příklady 
přírodnin z tabulky (pište pouze jejich čísla!)

PRODUCENT: 1, 3, 6, 8, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 32, 35, 39

KONZUMENT: 4, 5, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 29, 31, 33, 36, 37, 40

DESTRUENT: 2, 17, 26, 38
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3. GEOLOGIE: Zařaďte vhodné přírodniny z tabulky do správné skupiny 
(pište pouze jejich čísla!)
Nerosty: 15, 25 Horniny : 7, 34

4. PĚSTITELSTVÍ – zdraví: 
Zařaďte vhodné přírodniny z tabulky do uživatelských skupin (pište pouze 

jejich čísla!)
 Zelenina cibulová: 6 Zelenina plodová: 32
 Polní plodina:        1, 11, 30 Letničky:               35
 Ovoce:                   8, 13 Skořápkoviny:       13
 Jádroviny:              8 Konifery:                 3, 24
 Okrasné keře:         3, 14

Rostliny dětem nebezpečné
(ostny, trny, alergeny): 3, 21,14 Rostliny jedovaté:  3, 14, 32

5. BOTANIKA: Zařaďte vhodné přírodniny z tabulky k příslušným čeledím 
(pište pouze jejich čísla!)

 borovicovitá:   24 lilkovitá:     32
 hvězdnicovitá: 35 miříkovitá: 28
 růžovitá:            8 liliovitá:       6

6. MYKOLOGIE - zdraví: 
Zařaďte vhodné přírodniny z tabulky do správné skupiny (pište pouze jejich 

čísla!)
Houby jedlé 17 Houby nejedlé 26 Houby jedovaté 26, 38
 

7. EKOLOGIE: Zařaďte vhodné přírodniny z tab.1 k potravní specializaci 
(pište pouze jejich čísla!)

 masožravý 
 nebo převážně masožravý 

 všežravý  býložravý 
 nebo převážně býložravý

4, 9, 10, 12, 16, 19, 22, 31,36, 40  18, 29, 37  2, 5, 23, 33

8. ZOOLOGIE: Zařaďte vhodné přírodniny z tabulky do příslušného taxonu 
(pište pouze jejich čísla!)

kroužkovci  2  plži                33 

 mlži           37  pavoukovci   12

 korýši        10  hmyz             5, 23 

 ryby             9  obojživelníci 19, 40 

 plazi          22, 36  ptáci              18, 29 

 savci           4, 31  jiný taxon     16
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EUROPEAN DIMENSION IN EDUCATION OF PRIMARY 
SCHOOL TEACHERS
Learning from Experience and Refl ection as Starting Point of Teachers Work
Action Research and Testing of Teaching Models

Abstract: Europe as a space without economical borders presupposes also a uni-
on without barriers in culture and education. Apart from enabling to acquire experience 
and personal development of students and teachers at partner schools, the programs, 
witch support academic mobility, e.g. CEPUS and SOCRATES-ERASMUS, enable 
secondarily research orientated to European dimension in education, as well. During 
recent years, new models of improving of education for the 21st century according to the 
White Book and the Green Books of the European Commission, witch emphasise the 
professionalization of teachers’ training, are being verifi ed at universities in Europe. It 
proves that professionality of primary school teachers should be based on several com-
petences, especially on the ability of refl ection and critical thinking. These problems are 
also topics of the collective research realised at the Department of Chemistry, Biology 
and Home Economy and at the Department of Primary Teacher Training of the Faculty 
of Education at the University of Ljubljana, Slovenia and at the Department of Biology 
at the Faculty of Education at the Masaryk University in Brno, the Czech Republic. 
Students and lecturers at both departments participate in the programme “Biology for 
life and health”.

Keywords: project “Biology for life and health”, meaningful teaching, action 
research, pedagogical constructivism, pre-concept, critical thinking, contemporary con-
ception of refl ection and self-refl ection, learning from experience, pedagogical skills 
and experience, longitudinal research.



71

Škola a zdraví 21, 2010, Výchova ke zdraví: souvislosti a inspirace

POTŘEBA ROZVOJE
ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOSTI

Jan HOLČÍK

Abstrakt: Sdělení má dvě části. V první části je připomenuta monografi e „Zdra-
votní gramotnost v péči o zdraví“, jejímž iniciátorem byl hlavní řešitel výzkumného 
úkolu „Škola a zdraví v 21. století“, doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. Jejím účelem bylo 
poskytnout, základní informaci o zdravotní gramotnosti i o metodách, které přispíva-
jí k jejímu rozvoji. Druhá část je věnována závažnému zdravotnímu problému, který 
spočívá v růstu počtu chronicky nemocných, a možným metodám, jak takový problém 
zvládnout. Ukazuje se, že rozvoj a zvyšování všeobecné úrovně zdravotní gramotnosti by 
se mělo stát prioritou v oblasti péče o zdraví.   

Klíčová slova: zdravotní gramotnost, péče o zdraví, zdraví, zdravotnictví, zdra-
votní politika, zdravotní výchova, zdravotní programy.

V první části tohoto sdělení je připomenuta monografi e (Holčík, 2009), která 
vznikla na popud hlavního řešitele výzkumného úkolu „Škola a zdraví v 21. století“, 
doc. PhDr. Evžena Řehulky, CSc. Jejím smyslem bylo poskytnout základní informaci 
jednak o zdravotní gramotnosti, a jednak o metodách, které přispívají k jejímu rozvoji.

Druhá část je věnována závažnému zdravotnímu problému, který spočívá v růstu 
počtu chronicky nemocných, a možným metodám, jak takový problém zvládnout.    

1. Zdravotní gramotnost a její role v péči o zdraví
V 1. kapitole monografi e (Holčík, 2009) je zdravotní gramotnost představena 

jako nedílná součást zdravotní kultury 21. století a jsou uvedeny základní důvody, které 
by měly motivovat její soustavný rozvoj. Defi nice zdravotní gramotnosti je uvedena 
defi nice ve 2. kapitole. Zdravotní gramotnost je schopnost přijímat správná rozhodnutí 
mající vztah ke zdraví v kontextu každodenního života – doma, ve společnosti, na praco-
višti, ve zdravotnických zařízeních, v obchodě i politice. Je to důležitá metoda zvyšující 
vliv lidí na své vlastní zdraví a posilující jejich schopnost získávat a využívat informace
i přijímat a nést svůj osobní díl odpovědnosti. 

Ve 3. kapitole je prezentován model zdravotní gramotnosti, který rozlišuje zdra-
votní gramotnost funkční (informování veřejnosti o zdravotních rizicích a o potřebě 
zdravého životního stylu), interaktivní (rozvoj schopností lidí aktivně spoluvytvářet 
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svůj zdravotní osud) a kritickou (aktivní a tvůrčí podíl na péči o zdraví a na vytváření 
a realizaci zdravotní politiky). Cenné dosavadní zkušenosti s uplatňováním zdravotní 
gramotnosti v Kanadě jsou obsahem 4. kapitoly.

Zdravotní výchova (edukace pacientů, varování před zdravotními riziky a vý-
chova ke zdraví), která je jednou ze základních metod rozvoje zdravotní gramotnosti, 
je vyložena v 5. kapitole. Zlepšování zdravotní gramotnosti je důležitou součástí tzv. 
zplnomocnění (empowerment) lidí (6. kapitola), které spočívá v posílení schopností 
lidí ovlivňovat svůj životní a tedy i zdravotní osud. Další významnou metodou rozvoje 
zdravotní gramotnosti je podpora zdraví, jejíž struktura i možnosti jsou vyloženy v 7. 
kapitole.

Je nesporně důležité, aby zdravotní gramotnost byly rozvíjena v návaznosti na 
priority evropské zdravotní politiky (8. kapitola). Evropská zdravotní politika je cha-
rakterizována jako soustavný zájem o zdraví lidí a přijetí spoluodpovědnosti za ovliv-
nění všech okolností, které zdraví ovlivňují. V 9. kapitole jsou vyloženy typy, metody
a možnosti rozvoje zdravotních systémů. Vzhledem k tomu, že zdraví lidí ve značné 
míře ovlivňují sociální determinanty zdraví, je jim věnována pozornost v 10. kapitole. 
Do širokého evropského kontextu je zdravotní gramotnost zasazena ve 12. kapitole. 
Obsahem 13. kapitoly je pozvání na společnou cestu ke zdraví. 

K monografi i je přiřazeno 8 příloh, z nichž prvních sedm obsahují základní ma-
teriály Světové zdravotnické organizace, které předznamenávají vývoj péče o zdraví 
v 21. století. V 8. příloze je uveden slovníček základních termínů, které jsou v textu 
monografi e použity. 

Monografi e nepodává podrobný návod jak dále rozvíjet zdravotní gramotnost. 
Nebylo to ani jejím cílem. Ideální by bylo, kdyby se úvodní informace o zdravotní gra-
motnosti stala motivem pro samostatnou aktivitu všech, kteří pochopili význam zdra-
votní gramotnosti a kdyby se další kapitoly o zdravotní gramotnosti psaly ve školách, 
rodinách i na pracovištích, všude tam, kde lidé žijí. Co nejlepší zdraví je důležitou pod-
mínkou plného, užitečného i radostného lidského života. 

2.  Růst počtu chronicky nemocných jako významný zdravotní 
problém. 

Vzhledem k tomu, že v nemocnosti dominují chronické neinfekční nemoci a daří 
se mnohé z nich léčit nebo alespoň zpomalovat jejich průběh, klesá úmrtnost (prodlužu-
je se život nemocných osob). I když se počet některých nově vznikajících nemocí příliš 
nemění, v důsledku většího počtu preventivních prohlídek a díky dokonalejší diagnos-
tice se jich zjišťuje více. Důsledkem je růst počtu ošetřovaných nemocných a tím stále 
větší náklady. Schematicky je to vyjádřeno na obr. 1. 
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Obr. 1. Růst počtu ošetřovaných osob při rostoucí incidenci a klesající úmrtnosti 

Se zmíněným trendem lze počítat i nadále. Díky výzkumu v oblasti klinické me-
dicíny rostou možnosti medicíny, jsou k dispozici nové postupy, léky i přístroje, ale za 
prudce rostoucí ceny, které jsou namnoze odůvodňovány potřebou dalšího nákladného 
výzkumu. Výroba léčivých přípravků i zdravotnické techniky je nad to vystavena tlaku 
konkurence a jejich prodej je úzce spjat s běžným marketingem a tržními mechanismy, 
což vede k pochopitelné snaze výrobců i obchodníků co nejvíce vydělat.

Na zmíněný problém je možné reagovat v zásadě čtyřmi základními způsoby. 

a. Vložit další peníze do systému zdravotnictví – to umožní poskytovat větší 
počet zdravotnických služeb. Zkušenost dokládá, že ve většině států rostou 
fi nanční náklady na zdravotnický systém. Je zřejmé, že počet peněz pro zdra-
votnictví nejde zvyšovat do nekonečna. Takový růst má své hranice, které jsou 
jednak dány výkonností ekonomiky a jednak naléhavostí nákladů v jiných re-
zortech. Lze počítat s tím, že nedostatek fi nančních prostředků v oblasti péče 
o zdraví se stane trvalou charakteristikou všech zdravotnických systémů a ne-
lze očekávat, že pouhým navýšením peněz plynoucích do zdravotnictví se zmí-
něné problémy mohou vyřešit.

 Když chybí peníze, může se na první pohled zdát, že je to ekonomický pro-
blém. I když lze připustit, že ekonomické poznatky i metody hrají v oblasti 
péče o zdraví důležitou roli, zdaleka to není problém, na jehož vyřešení stačí 
ekonomie.  

b. Zvýšení hospodárnosti zdravotnictví by mohlo přispět k lepšímu využití těch 
fi nančních prostředků, které jsou k dispozici. V podstatě jde o dva úkoly. Jed-



74

nak jde o snahu zlevnit nebo podstatně omezit (popřípadě nehradit) ty zdra-
votnické sužby, které jsou už poskytovány a jednak pečlivě vážit, které další 
zdravotnické služby přicházejí v úvahu. 

 Tato oblast se týká i zvažování priorit v oblasti zdravotnictví, tzn. čemu pro 
omezenost fi nančních prostředků dát přednost, co by mohlo být větším příno-
sem pro zdraví lidí. Do těchto snah byly vkládány velké naděje a skutečně se 
v řadě případů podařilo dosáhnout dílčích úspěchů.

 Pokud se snahy o zvýšení hospodárnosti omezí na jedno zdravotnické zaří-
zení, výsledky bývají zpravidla horší, než se očekávalo. Nejde totiž o to, aby 
všechny zdravotnické služby, které nemocnice zvládá, byly poskytovány hos-
podárně. Důležité je, aby zbytečné zdravotnické služby nebyly poskytovány 
vůbec. Pokud se např. peníze v nemocnici vynaloží na zvládnutí zdravotního 
problému, na který by stačil praktický lékař nebo ambulantní specialista, pak 
jde o plýtvání. Proto je tak důležité, aby zdravotnická zařízení byla skloubena 
do funkčního systému a aby nebyla jen „samostatnými“ a „konkurujícími“ sub-
jekty.      

c. Omezení dostupnosti zdravotnických služeb je krok nepopulární a nebývá 
deklarován ve volebních programech politických stran. Ve všech státech však 
k tomu dochází a jsou používány nejrůznější metody. Bývají např. určovány 
ekonomické limity, jejichž překročení je provázeno sankcemi, zdůvodňová-
ním a přijetím „nápravných“ opatření. Jsou rozpracovány a široce aplikovány 
metody řízeného poskytování zdravotnických služeb (rationing), jehož pod-
statou je úsporné přidělování prostředků v případě nouze (např. lístkový sys-
tém). 

 Tzv. implicitní rationing spočívá v tom, že zdravotničtí pracovníci odkláda-
jí zdravotnickou službu, poukazují na možná rizika a v některých případech 
rozmlouvají pacientům požadovaný zákrok. Jeho nevýhodou je, že veřejnost 
není o míře takového počínání informována. Implicitní rationing je často ovliv-
něn vnějším ekonomickým tlakem (např. ze strany manažerů). Za případné 
negativní důsledky však odpovídají lékaři. Lékaři přijímají implicitní rationing 
s nevolí, berou to jako nepřiměřený zásah do svého samostatného rozhodování 
a brání se mu s poukazem na svou etickou povinnost usilovat o co nejlepší 
léčbu svých pacientů.       

 Explicitní rationing je obvykle založen na rozhodnutí, které služby budou běž-
ně poskytovány (např. hrazeny ze zdravotního pojištění) a které budou spojeny 
s určitým omezením (budou např. hrazeny pacientem, budou poskytovány jen 
v několika málo zdravotnických zařízeních, popřípadě jejich poskytování bude 
zastaveno, a to třeba jen dočasně). 

 Za explicitní rationing nese odpovědnost ten, kdo sestavil a schválil seznam 
omezující poskytování některých zdravotnických služeb. Takový seznam ne-
bývá veřejností dobře přijímán, a proto se politické strany této metodě vyhý-
bají, a to přesto, že jsou tomu zdravotnickou veřejností čas od času vyzývá-
ny.

 Známou metodou je zvyšování spoluúčasti pacientů nebo poplatky za ošetření. 
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Taková omezení by však neměla být nepřekročitelná a neměla by být plošná, 
je chyba, jsou-li takto omezovány děti a ti občané, kteří by poplatek zaplatit 
nemohli, popřípadě by to pro ně znamenalo závažný ekonomický problém.      

d. Všeobecné zlepšení zdraví lidí by bylo jistě ideálním řešením. Znamenalo by 
to, že méně lidí by v důsledku chronických nemocí požadovalo zdravotnické 
služby. Zdravotnictví by se orientovalo převážně na akutní zdravotní problémy. 
Takový záměr úzce souvisí s determinantami zdraví, z nichž mnohé však leží 
vně tradiční působnosti zdravotnictví. Jestliže je např. v České republice dvoj-
násobná spotřeba alkoholu a cigaret než ve Švédsku, pak je vhodné připome-
nout, že neexistuje medicínská technologie, která by tak velký rozdíl dokázala 
vykompenzovat. 

 Své zdraví mohou do značné míry ovlivnit jednotliví lidé. Proto se občas 
správně připomíná, že každý má pečovat o své zdraví. Poněkud se pomíjí sku-
tečnost, že každá organizace a instituce i každá úroveň veřejné správy přijímá 
rozhodnutí, které mají větší nebo menší dopad na zdraví lidí. I když je ne-
sporné, že zdravotnictví má v tomto ohledu výrazné úkoly (výzkum, motivace
a vzdělávání, koordinace, kontrola a hodnocení) je zřejmé, že těžiště realizač-
ních aktivit se přesouvá do široce pojímané společenské praxe.

 Jakkoli je individuální aktivita jednotlivých občanů pečujících o své zdraví 
důležitá, pro zdravou společnost jsou významné demokratické mechanismy 
veřejné politiky, která by měla zdraví respektovat jako jednu ze základních 
humánních hodnot a péči o zdraví by měla uznávat jako jedno z nezadatelných 
lidských práv.

 Růst všeobecné zdravotní gramotnosti u dětí, všech občanů, a zejména u před-
stavitelů veřejné politiky je v tomto ohledu zásadní prioritou. I když se nedá 
poskytnout návod pro všechny situace, je důležité, aby byly při všem rozhodo-
vání zvažovány jejich zdravotní důsledky. 

Uvedené základní způsoby, kterými lze reagovat na překotný růst chronických 
nemocí, nejsou izolovanými metodami. Největší účinek se dá samozřejmě čekat při je-
jich kombinaci. Široký soubor opatření, který je v takovém případě nutné zvažovat bývá 
někdy označován jako zdravotní program, a v obecném pojetí jako zdravotní politika 
(health policy). Schematicky jsou uvedená opatření znázorněna na obr. 2.

Jak z uvedeného schématu vyplývá, jde samozřejmě o zjednodušení celé situace 
a o snahu vystihnout dominantní okolnosti, které mohou daný problém ovlivnit. Někdy 
se namítá, že je málo účinné usilovat o zlepšení zdravotní gramotnosti, protože zdravý 
životní styl je nákladný a stává se spíše výsadou majetnějších vrstev, než doporučením, 
které by bylo přijatelné širokou veřejností. 

Lze v této souvislosti připomenout, že zdravý životní styl nevyžaduje nadměrné 
fi nanční náklady. Stačí respektovat známá doporučení, u nich byl věrohodně doložen 
jejich příznivý vliv na zdraví.    
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Obr. 2. Možnosti zvládání růstu počtu ošetřovaných osob při rostoucí incidenci
a klesající úmrtnosti

a. Nekouřit – to není nákladné. Nekuřák ve srovnání s kuřákem samozřejmě 
ušetří.

b. Jíst střídmě a vyvarovat se obezity – znamená to nakupovat menší množství 
potravin.

c. Nepít vysoké dávky alkoholu – ani to není spojeno vysokými výdaji.
d. Více chodit a pokud možno se vyhýbat nadměrnému využívání auta. 
e. Jíst denně zeleninu a ovoce – to může být spojeno s vyššími náklady, ale mělo 

by se jednat o místní zdroje a o sezónní plody (nemusí to být hrušky z Itálie
a jahody ze Španělska.

S určitými náklady může být spojeno udržování čistoty, bydlení v poměrně dob-
rém prostředí a rozvoj dobrých sociálních vztahů. Zdravý životní styl ve svém souhrnu 
není obtížný ani nákladný. Nejdůležitější je rozhodnout se pro zdraví a péči o zdraví brát 
vážně. Zdaleka nejde jen o zvládnutí zmíněného zdravotního problému. Jde o zdraví,
o naše životy i o osudy lidí, kteří přijdou po nás. 

THE NEED OF THE HEALTH LITERACY DEVELOPMENT

Abstract: The message consists of two parts. In the fi rst part, the monograph 
„Health literacy in health care“, initiated by the main researcher in the research task 
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„School and health in the 21st  century“, doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc, is reminded. 
Its objective is to provide basic information about health literacy and methods contribu-
ting to its advancement. The second part is dedicated to a serious health issue consisting 
in the rising number of the chronically ill and potential methods of dealing with such
a problem. It shows that the advancement and increasing the general level of health 
literacy should become a priority in the fi eld of health care.   

Keywords: health literacy, health care, health, health services, health policy, he-
alth education, health programmes. 
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Škola a zdraví 21, 2010, Výchova ke zdraví: souvislosti a inspirace

K PROBLEMATICE FORMOVÁNÍ SOCIÁLNÍ 
A VÝCHOVNÉ FUNKCE PŘEDŠKOLNÍCH 

ZAŘÍZENÍ

Marie MAREČKOVÁ

Abstrakt: Organizovaná péče o děti předškolního věku mimo rodinu se původně 
orientovala na nejchudší společenské vrstvy a nebyla evokována postupující profesio-
nalizací žen – matek. Prvá opatrovna pro děti předškolního věku v rakouské monarchii 
byla založena roku 1828 v Budíně (dnešní Budapešti).  Říšský školský zákon z roku 1869 
(tzv. Hasnerova reforma) se vztahoval i na předškolní zařízení, kde však nebyla do-
cházka dětí povinná, a zaváděl institut mateřských škol jako cvičných škol při dívčích 
pedagogických ústavech. Před rokem 1869 v Praze sice vznikly čtyři české opatrovny, 
avšak moderní předškolní instituce s kvalifi kovanými učitelkami byla zřízena 19. ledna 
1869 z iniciativy Marie Riegrové, dcery Františka Palackého. Jí patří zásluhy o sociální 
přístup k  tzv. ženské otázce vedle Karoliny Světlé a Elišky Krásnohorské.

    
Klíčová slova: předškolní zařízení, dětské opatrovny, sociální a výchovná funkce, 

Marie Riegrová, zásady J. Á. Komenského, mateřské školy, výchova ke zdraví
     
V dnešní společnosti nabývá na aktuálnosti problém zkracování období dětství, 

děti jako malí dospělí jsou chápány zejména jako konzumenti, jejichž specifi cký dětský 
svět se přizpůsobuje světu jejich rodičů. S nadsázkou lze říci, že v dějinách dětství je to 
určitá paralela k období před společenskou modernizací. 

Pro středověké sociální prostředí bylo totiž dětství také přechodnou „šedou zónou“ 
lidského života před začleněním do světa dospělých. K proměnám tohoto modelu sociální-
ho chování docházelo v 16. a 17. století ve šlechtickém a měšťanském prostřední a postupně 
se tyto mentality aplikovaly i v nižších vrstvách. Sociální transformace dětství jako svébyt-
né fáze lidského života se profi lovala až během 18. a zejména v 19. století a byla ovlivněna 
modernizací demografi ckého režimu více než demokratizací vzdělání a výchovy.1

Na rozdíl od tohoto pojetí „zrození dětství“ však výzkum dějin mentalit pro-
kázal dřívější tendence prohlubování emocionality vztahů v rámci tzv. nukleární užší 
rodiny a zejména emocionality vztahů mezi matkou a dítětem.2 Výchova dětí začínala 
1 Lenderová, Milena, Rýdl, Karel. Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století. Praha –Litomyšl: 
Paseka 2006, s. 87 n.  
2 Delimata, Malgorzata. Dziecko w Polsce średniowiecznej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2004, s. 12 n.  
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hned po porodu. Ten tradičně probíhal v domácím prostředí za přítomnosti porodní báby 
a ženských příbuzných. Kvůli hrozbě kojenecké úmrtnosti následoval co nejdříve křest, 
který měl duši dítěte zajistit ráj. Obvykle v prvním roce věku bylo dítě odstaveno, jedlo 
s dospělými obvyklou pevnou stravu a zvykalo si na tmu, hluk, chlad, nepohodu aj. Na-
pomínání, příklad a pěstování návyků provázelo výchovu dítěte už v této fázi.3 

Ve středověku bylo základem výchovy osvojení zásad křesťanské víry podle bib-
le a spisů církevních otců. V období renesance byla pedagogická teorie i praxe ovliv-
něna antikou. Humanitní vzdělání sice nebylo vyhrazeno mužům a neomezovalo se ani 
sociálně, nesporně však zobecnění vzdělání u vyšších společenských vrstev ovlivnilo 
modernizaci jejich životního stylu. 

Dobovou hodnotu vzdělání konkretizoval Jan Ámos Komenský. Jeho dílo zname-
ná vlastně fi lozofi cké dovršení národních tradic, české reformace a humanismu v sepětí 
s perspektivním evropským myšlením a kulturou. Návrh křesťanské výchovy zohledňující 
rozdílné fáze dětství prostupoval celé Komenského pedagogické a pansofi cké dílo. Věhlas-
né pedagogické spisy „Informatorium školy mateřské,“ „Didaktika neboli umění umělého 
vyučování“ a názornou učebnici latiny „Brána jazyků otevřená“ (Janua linguarum resera-
ta) napsal v Lešně, kde po odchodu do emigrace roku 1628 (či roku 1627) působil jako 
ředitel latinské školy. Pro zvýšení principu názornosti a spojení výuky jazyků s věcným 
učením vznikla Komenského světoznámá ilustrovaná encyklopedie pro děti „Orbis pictus“ 
(Svět v obrazech) s texty v němčině a latině. Komenský ji napsal v Blatném Potoku (Sa-
rospatak), kam byl pozván roku 1650 k reformě tamějších škol sedmihradským knížetem 
Zikmundem Rákoczim, od něhož očekával obnovení protihabsburského odboje.4 „Didak-
tiku neboli umění umělého vyučování“ s přídavkem „Obnovení škol v Čechách“ dokončil 
roku 1632, po několika letech ji zpracoval důkladněji latinsky a teprve roku 1657 vydal 
v Amsterodamu s názvem „Didaktika veliká“ (Didactica magna). 

Komenský se snažil najít nové vyučovací metody i organizaci škol, odpovídají-
cí praktickým požadavkům rozmachu světové ekonomiky a objevných cest i aplikace 
přírodovědných poznatků. Požadoval všeobecnou reformu školství s jednotným škol-
ním vzděláním a s povinnou školní docházkou pro chlapce i dívky od šesti do dvanácti 
let bez rozdílu sociálního postavení. Základní vzdělání mělo být pro všechny společné 
a vyučovat se mělo v mateřštině. Na to mělo navazovat další vzdělání. Pro prakticky 
orientované děti to bylo vyučení v oboru. Pilným a nadaným žákům se mělo umožnit 
studium na vyšších latinských školách a ve věku 18-24 let pokračovat se vzděláním na 
univerzitě, neboť podle svých schopností mají všichni právo dosáhnout i nejvyšších 
míst.5 
3 Weiss, Sabine. Die Österreicherin. Die Rolle der Frau in 1000 Jahren Geschichte. Graz: U Verlag  1996, s. 
10-36.    
4 Marečková, Marie. Materiály k vývoji české historiografi e (do počátku 18. století). Brno: Masarykova uni-
verzita 2001, s.165. Kudrna, Jaroslav,  Petráň, Josef.  Čítanka k dějinám dějepisectví II. Praha: Univerzita 
Karlova 1983, s. 128-129.    
5 Jan Ámos Komenský – Didaktika veliká. Kapitola XVII. O čtyřdílné školní dílně podle stupňů věku a 
prospěchu.
…Bereme pro vzdělání ducha celou dobu mladosti od dětství až do mužného věku, totiž čtyřiadvacet let, která 
musíme rozdělit na určitá období, a to podle vedení samé přírody. …
Rozdělíme tedy ony roku vzestupujícího věku na čtyři oddělené stupně: dětství, chlapectví, jinošství a mladost 
a přidělíme každému stupni dobu šesti let a zvláštní školu, tak aby školou 
I. dětství byl klín mateřský
II. chlapectví byla škola elementární neboli obecná s vyučovacím jazykem mateřským
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Pedagogický demokratismus Komenského se opíral o jeho racionalistický opti-
mismus. Lidský rozum nezná hranic. Cílem poznání je aplikace poznatků k užitku lid-
stva a zejména k nápravě lidstva převýchovou k lepšímu a mírovému uspořádání světa. 
Komenský věřil, že člověk je od přírody dobrý a že je ho možno zušlechtit správnou 
výchovou. Proto nazýval školu dílnou lidskosti. 

Od 16. století se rozvíjelo protestantské školství, které vedle všeobecného huma-
nitního vzdělání šířilo myšlenky náboženské reformace. Přesvědčení, že víra je dar Boží 
a že každý člověk má právo si ji zvolit podle svého svobodného rozhodnutí, obohacova-
lo raně novověkou společnost o důležitý prvek demokratizace. 

V reakci na to se rozvíjelo jezuitské katolické školství, orientované na rozvoj 
osobnosti  aristokratických studentů. Výlučnost si zachovalo až do období osvícen-
ských reforem, bezprostředně se však nepodílelo na státních úpravách školního vzdělání 
a zkvalitnění elementárního školství.6

Škola jako mezník mezi dětstvím a dospělostí nabývala na významu. S ohla-
sem osvícenských myšlenek se prosadila péče státu o vzdělání občanů. Školský řád 
z roku 1774 v českých a rakouských zemích významně rozšířil přístup ke vzdělání 
a vnesl do vyučování systém. Struktura vzdělanosti se profi lovala i během 19. sto-
letí.7  

Organizovaná péče o děti předškolního věku mimo rodinu se původně oriento-
vala na nejchudší společenské vrstvy a nebyla evokována postupující profesionalizací 
žen – matek. Prvá opatrovna pro děti předškolního věku v rakouské monarchii byla 
založena podle západoevropského vzoru roku 1828 v Budíně  (dnešní Budapešti). Tato 
„Zahrada andílků“ (Angyalkert) vznikla z iniciativy hraběnky Terezy Brunschwick-Ko-
rompe, která se zasloužila o realizaci obdobné dětské opatrovny ve Vídni. Podle dekretu 
dvorské komise a guberniálního nařízení z roku 1832 tato zařízení byla určena dětem do 
pěti let věku, podléhala dozoru biskupské konzistoře a musela být fi nancována z dob-
ročinných zdrojů.8   

K založení obdobných humanitních ústavů, tzv. opatroven dítek, v českých ze-
mích roku 1835 vyzval krajské hejtmany a biskupské konzistoře nejvyšší purkrabí Karel 
Chotek. Opatrovny pro „dítky, jejichž rodičové denní prací živiti se musí“ vznikaly již 
dříve v Praze a v Plzni. Do roku 1848 jich bylo v Čechách založeno 20. Řídily se vý-
chovným plánem podle triviálních škol a nerespektovaly specifi ka předškolního věku. 

III. jinošství byla škola latinská neboli gymnázium
IV. mladosti byla akademie a cesty.
A to škola mateřská aby byla v každém domě, škola obecná v každé obci, městečku a vesnici, gymnázium 
v každém městě, akademie (univerzita, vysoká škola) v každém království nebo v každé větší provincii. 
V těchto školách, třebas rozdílných, nemají být podle nás podávány rozdílné věci, nýbrž totéž rozdílným 
způsobem, totiž všecko, co může udělat z lidí pravé lidi, z křesťanů pravé křesťany a z učenců pravé učence, 
avšak podle stupňů věku a předcházející přípravy, směřující stále výše. …
Duchem i mečem (ed. Heřmanský, František. Praha 1958, s. 626-627. 
6 Čornejová, Ivana. Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách. Praha: Mladá fronta 1995, s. 145 n. 
Čornejová, Ivana. Jezuitské období univerzit v zemích Koruy české. In: Historická Olomouc  a její problémy 
IX. Olomouc: Univerzita Palackého 1998, s. 9-14.   
7 Marečková, Marie. Concept of state Schools and Healthcare in Civic Society. Pojetí problematiky státní 
školní a zdravotní péče v systému občanské společnosti. In: Řehulka, Evžen et al. Scholl and Health 21. 2. 
Brno, MU 2007, s.17-43.
8 Cach, Josef. Výchova a vzdělání v českých dějinách II. K problematice podílu školských institucí a názorů na 
výchovu a vzdělání na stavu kultury a vzdělanosti: Feudální společnost 1620-1848 (počínaje životem a dílem 
J.Á.Komenského). Praha: SPN 1989. Odtud i další údaje.
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Působili v nich zejména muži. Jen výjimečně na venkově či v provinčních městech byly 
učitelkami opatroven starší dámy bez kvalifi kace.9  

     Ačkoli specifi ka dětského věku a školu hrou úspěšně prosazoval zvláště prus-
ký pedagog Friedrich Fröbel, zakladatel „dětských zahrádek“ (Kindergarten), moderní 
vzdělávací systém zavedl až říšský školský zákon ze 14.5.1869 (tzv. Hasnerova refor-
ma), který nabyl účinnosti od školního roku 1870/1871. Triviální, hlavní a normální 
školy byly od tohoto školního roku nahrazeny školami obecnými a měšťanskými. Os-
novy byly jednotné, neznaly rozdíly mezi chlapci a dívkami. Škola nebyla závislá na 
katolické církvi. Školský zákon se vztahoval i na předškolní zařízení, kde však nebyla 
docházka dětí povinná, a zaváděl institut mateřských škol jako cvičných škol při dívčích 
pedagogických ústavech.  

Před rokem 1869 v Praze sice vznikly čtyři české opatrovny, kde jako pedago-
gové působili pouze muži, avšak moderní předškolní instituce podle francouzského 
vzoru s kvalifi kovanými učitelkami byla zřízena z iniciativy Marie Riegrové, dce-
ry Františka Palackého. Na Starém Městě pražském 19. ledna 1869 vysvětil novou 
českou opatrovnu kardinál Bedřich Schwarzenberg. V bezprostřední návaznosti na 
odkaz J. Á. Komenského byla nazvána mateřskou školou. Kromě sociální funkce 
pečovat o děti zaměstnaných matek z chudých vrstev měla zajistit moderní národní 
výchovu českých dětí v konkurenci německých dětských zahrádek, které působily 
v Praze od roku 1864. O fi nancování mateřských škol se staral komitét dam, později 
nazvaný „Výbor paní pro městské školy a opatrovny,“ jehož předsedkyní byla Marie 
Riegrová. Provoz mateřských škol byl fi nancován z veřejných sbírek, podporoval ho 
pražský magistrát, příspěvky poskytovaly ústavy, podniky i jednotlivci.10  

K roku 1883 pražský magistrát vykazoval kromě jedné soukromé české mateř-
ské školy 11 svých patronátních českých mateřských škol. I mimo Prahu se počet čes-
kých mateřských škol rychle zvyšoval, takže v roce 1888 v Čechách, na Moravě, ve 
Slezsku a v Dolním Rakousku bylo evidováno 172 českých mateřských škol. Kromě 
pěti pěstounů v nich působilo 322 kvalifi kovaných pěstounek a pomocných opatrov-
nic. Tehdy v Praze bylo 18 českých mateřských škol s 65 pěstounkami. K roku 1914 
měla Praha 23 českých mateřských škol.11

Mateřské školy položily základ moderní předškolní výchovy. Plnily zejmé-
na sociální funkci a orientovaly se na děti z chudých rodin. Tvůrčí aplikací zásad 
Komenského „Informatoria školy mateřské“ a současných pedagogických poznatků 
však nebyly jen opatrovnami dětí zaměstnaných matek, ale v jejich zastoupení pro-
hlubovaly fyzickou, duševní i mravní výchovu dětí a systematicky pěstovaly jejich 
výchovu ke zdraví. Cílevědomým využíváním aktivity dětí, disciplinou, hrou, příkla-
dem a praktickým rozvíjením návyků ve smyslu zásad zdravé životosprávy, střídmé 
stravy, otužování, pobytu v přírodě, pravidelného spánku, tělesné čistoty, hygieny 
9 V pražské opatrovně na Hrádku působil Jan Vlastimil Svoboda, jehož dílo „Školka čili prvopočáteční, praktic-
ké, názorné, všestranné vyučování malých dítek k věcnému vybroušení rozumu a ušlechtění srdce s navedením 
ke čtení, počítání a kreslení pro učitele, pěstouny a rodiče“ vyšlo roku 1839 a ve druhém vydání roku 1874. 
Svobodova pražská opatrovna byla roku 1857 předána školským sestrám. Lenderová, Milena a kolektiv. Dějiny 
každodennosti „dlouhého 19. století II. Život všední i sváteční. Pardubice: Univerzita Pardubice 2005, s.37.
10 Lenderová, Milena a kolektiv. Dějiny každodennosti „dlouhého 19. století II. Život všední i sváteční. Par-
dubice: Univerzita Pardubice 2005, s. 38.
11 Lenderová, Milena a kolektiv. Dějiny každodennosti „dlouhého 19. století II. Život všední i sváteční. Par-
dubice: Univerzita Pardubice 2005, s. 38.
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obydlí a péče o životní prostředí se prohlubovala také osobní zodpovědnost dětí za 
zdravotní stav.

Už v mateřské škole se cílevědomě rozvíjely poznatky o přírodě a společnos-
ti, láska k rodnému kraji, národní hrdost, úcta k národní minulosti a sounáležitost 
s národem. Významným pramenem k tomu bylo pěstování mateřské řeči. Mateřská 
škola měla větší možnosti než základní škola ovlivňovat rodiče, protože s nimi byla 
v každodenním styku. Bylo však zapotřebí, aby výchova v mateřské škole i v rodi-
ně se v úzké součinnosti zaměřovala na upevňování kladných fyzických, duševních 
a mravních črt a vlastností a na prosazení zdravotních hygienických návyků do kaž-
dodenního života.12  

Vedle mateřských škol, využívaných zvláště zaměstnanými ženami z chudých 
sociálních vrstev, současně vznikala obdobná zařízení pro děti do tří let, dětské jesle. 
Německé jesle, fi nancované spolkovou aktivitou, existovaly v Praze od roku 1854. Čes-
ké jesle se inspirovaly francouzským modelem. Z iniciativy Marie Riegrové byl zřízen 
fond na podporu chudých novorozenců a jejich matek a v březnu 1884 byly v Praze 
otevřeny první české jesle pro batolata od jednoho do tří let. Brzy byly zprovozněny 
české jesle pro kojence.   

Předškolní výchova formující se během 19. století nebyla pro děti povinná, za-
chovala si fakultativní charakter. Nebyla přímo spojena se zaměstnaností žen s nároč-
nou či lukrativní profesí. Péče o děti mimo rodinu vznikla jako fi lantropická iniciativa 
a bezprostředně nesouvisela se zaměstnáním žen – matek mimo domov. Dětem z nej-
chudších sociálních vrstev měla zajistit oblečení, teplé jídlo a základní hygienu. Ne-
odpovídala tedy tradičnímu institutu rodiny a role matky, byla znakem chudoby a jisté 
sociální nemorálnosti. 

Předškolní zařízení kromě preference výchovné funkce byla tedy institucí soci-
ální. Byla využívána zejména dětmi z chudých rodin, na jejichž výchovu se orientovala. 
Současně byla alternativou výchovy v mateřském jazyce. Měla zabránit nebezpečí po-
němčování českých dětí ve vznikajících  německých předškolních zařízeních.    

Prosazení sociálních hledisek a pokrokových výchovných trendů při formová-
ní českých předškolních zařízení od sedmdesátých let 19. století významně ovlivnila 
orientace českého ženského hnutí na pomoc chudým opuštěným ženám (často vdovám 
po vojácích z prusko-rakouské války roku 1866) se zajištěním samostatné obživy a den-
ní péče o jejich malé děti. Zásluhy o sociální přístup k tzv. ženské otázce vedle Karoliny 
Světlé a Elišky Krásnohorské patří i Marii Riegrové.

ON THE FORMING OF SOCIAL AND EDUCATIVE FUNC-
TION OF PRESCHOOL INSTITUTIONS

Abstract: An organised child care for children in their early childhood outside 
their families was originally focused on the poorest social groups, and it was not evo-
ked by the progressive professionalisation of women – mothers. The fi rst nursery for 
preschool-age children in the Austrian monarchy was founded in 1828 in Buda (today’s 
Budapest).  The imperial school law from the year 1869 (so-called Hasner´s reform) 
12 Monatová, Lily. Jak dítě poznává svět. Praha: SPN 1963.
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covered also preschool establishments the attendance of which was not obligatory, and 
it implemented the institute of kindergartens as training schools by girl’s teacher-trai-
ning institutes.  Before 1869 in Prague, four Czech nurseries were founded; however, a 
modern preschool institute with qualifi ed teachers was founded  19th January 1869 at 
the initiative of Marie Riegrová, daughter of František Palacký. Besides Karolína Světlá 
and Eliška Krásnohorská, Riegrová supported the social approach towards so-called 
woman question.

    
Keywords: preschool institution; children nurseries; social and educative func-

tion; Marie Riegrová; principles of J. A. Comenius; kindergarten; education towards 
health.
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Škola a zdraví 21, 2010, Výchova ke zdraví: souvislosti a inspirace

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A JEJICH VLIV NA ZMĚNY 
POUŽITÍ INTERNETU VE ŠKOLE

Jiří STRACH

Abstrakt: V poslední době se mění zaměření použití internetu zejména u dětí
a mládeže. Původní myšlenka použít ve škole internet jako prostředek umožňující získat 
nejnovější informace z nejrůznějších oborů lidské činnosti, vytvořit výukové programy 
a dokonce celé výukové servery poskytující distanční opory pro celé ročníky základní 
školy se vytrácí. Stále častěji se stává, že mladí lidé začínají používat služeb speciali-
zovaných vyhledavačů umožňujících vytvářet sociální sítě a vstupují tak do zvláštních 
virtuálních vztahů a skupin, místo aby využívali internet pro své vzdělávání. Tato sku-
tečnost je podle mého názoru zejména pro mladé lidi problematická, vede k odcizení 
skutečné reálné skupině spolužáků, u některých jedinců, nahrazuje skutečná přátelství 
(e-přátelství) s  nejistým, a někdy i nebezpečným partnerem. Škola, učitelé ani rodiče 
nejsou na tuto změnu dostatečně připraveni. Rozpad soudržnosti třídy může vést ke 
zhoršení klimatu třídy. 

Klíčová slova: sociální sítě, internet, školní klima

Používání internetu mladými lidmi se v poslední době výrazně mění, mladí lidé 
a děti přestávají přes snahu školy i rodičů používat Internet přednostně jako pracovní 
nástroj a zdroj informací, kterými by mohli doplňovat své vzdělání. Rozvoj interak-
tivních počítačových her vytvářející virtuální svět vedl postupně k vzniku virtuálních 
komunit, které umožnily vytvářet sociální skupiny hráčů. V současné době jsou však 
tyto hry nahrazovány zapojením mladých lidí do sociálních sítí vytvářených zejmé-
na pomocí programů Facebook, ICQ, Twitter, Skype. Ukazuje se, že letos se stává 
bezkonkurenčním „žroutem času“ Facebook a Twitter. Situaci nahrává skutečnost, 
že velká část rodičů a učitelů není dostatečně seznámena s vlastnostmi a použitím 
těchto programů a děti téhle skutečnosti využívají jak doma, tak i v počítačových 
učebnách ve škole. Odborníci a školní správci sítí si lámou hlavu nad tím, jak s těmi-
to novými fenomény pracovat, zatím bez zaručeného výsledku. Zdá se, že Facebooku
a Twitteru se podařilo zmocnit se sociálních sítí. Pokud si uživatelé Facebooku 
dají práci a vytvoří si své profi ly, nahrají tam své fotografi e, uloží telefonní čísla
a emailové adresy a spojí se s přáteli, kteří udělají totéž, nemají již dále možnost zís-
kat svá dat zpět ani přesunout je na jiný server. Facebook začal spolupracovat s těmi, 
kteří podporují otevřené standardy. Nová služba Facebook Connect umožňuje svým 
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uživatelům ohlašování a práci na více než desetitisících dalších webových serverů. 
Lze ovšem očekávat, že sociální síť se postupně stane nedílnou součástí internetu 
a žádná fi rma ji nebude vlastnit. Z tohoto důvodu je nutné, aby se škola na její využití 
připravila a snažila se poučeným použitím eliminovat nebezpečí, která z účasti v této 
síti plynou.

Co je to sociální síť?
Systémy sociálních sítí nejsou v podstatě ničím jiným než kombinací speciali-

zované webhostingové služby a specializovaného vyhledávače. Uživatel si vyplní svůj 
strukturovaný profi l a hned po té může hledat a být nalézán. A jak dobře to funguje! To, 
o čem se klasickému vyhledávači nemůže ani snít – mít k dispozici strukturovaná data
v přesně stanoveném formátu a položky kategorizované do přesných číselníků, se náhle 
stává realitou. Potřebujete najít bývalé spolužáky, kteří navštěvovali stejnou školu jako 
vy, ale pouze v době, kdy jste tam byl vy? Žádný problém. Nebo odborníka na letecké 
modely? Nebo svého jmenovce z New Yorku? Prosím, jak je libo. Lze tedy nalézat přá-
tele a známé, lze ale nalézat i nové kontakty, které by nám mohly být užitečné. Navíc 
se s nalezenými lidmi můžeme propojit, což znamená, že si navzájem zpřístupníme 
své kontakty. S tím, jak se počet našich přímých kontaktů zvyšuje, je pro nás systém 
stále užitečnější, neboť můžeme vidět i prohledávat stále větší síť. A pokud chceme mít 
celou síť k dispozici hned, provozovatel nám nabízí alternativu: zakoupení prémiového 
členství.

Tyto systémy fungují dobře a jsou stále populárnější. V důsledku toho významně 
narůstá počet jejich uživatelů. A díky tomu nastává zajímavý jev: sociální sítě začínají 
tvořit důležitou část internetového obsahu a – světe div se – Internet se tak stává organi-
zovanějším místem k životu. Mimochodem, není to poprvé v historii eWorkshopu, kdy 
se nám určitý vývoj podařilo předpovědět. 

Škola a sociální sítě
Jak se má škola postavit k tomuto vývoji. Je jasné, že jej nelze ignorovat, je 

ovšem třeba žákům zdůrazňovat, že počítač je z hlediska vzdělání především pracovní 
nástroj, který nám má umožnit řešení pracovních povinností a získávání informací pro 
vzdělávání. Dále je třeba využívat tvořivosti žáků a jejich znalostí k tomu aby, aby nám 
učitelům všechny nové technologické principy umožnili využívat ve výuce a vzdělává-
ní. Vedle toho je nutné, aby učitelé i rodiče upozorňovali žáky na možná rizika, která 
s vstupem do virtuálních sociálních sítí souvisejí.

Zamyslíme-li se nad možnostmi využití sociálních sítí ve škole, je možno je 
využít v následujících oblastech

1. Ve výuce jako prostředek k mapování politické ekonomické a kulturní situa-
ce. 

2. V domácí přípravě jako nástroj doučování a konzultací mezi učitelem a žáky
a mezi žáky navzájem.

3. V sociální oblasti jako nástroj pro zlepšení vztahů mezi spolužáky. 
4. Pro komunikaci mezi rodiči a školou a mezi rodiči navzájem. 
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Využití sociálních sítí ve výuce

Pro získání nejnovějších informací ze světa se nejlépe hodí Twitter. Twitter se 
chlubí, že je rychlejší než CNN, nedávno poslal jeho prostřednictvím zprávu kos-
monaut přímo z vesmíru. Přicházejí zprávy, že Twitter šetří irmám peníze i čas. Je 
prostě „cool“, jak dokazuje Pepsi, která si jeho logo dává na plechovky. Náhle se zdá, 
že celý svět „štěbetá“, zní věta týdeníku Newsweek, kterou si Twitter dal na svoji 
stránku. Twitter totiž znamená „štěbetání, ptačí pípání“.

A opravdu stačí jen pípnout… Když loni egyptská policie zadržela amerického 
studenta Jamese Bucka, stačilo, aby cestou na stanici odeslal svým osmačtyřiceti násle-
dovníkům slovo „Zatčen“, a ti ihned zburcovali jeho univerzitu v Berkeley, americkou 
ambasádu v Káhiře a spoustu organizací, takže druhý den už byl osvobozen.

Výhodou využití tohoto systému, který může obsahovat informace dlouhé 
pouze 140 znaků, je to, že obsahuje informace ve  velmi koncentrované podobě a je 
možno ho využít pro zadávání úkolů, jako zdroj informací pro projektovou výuku. 
V neposlední řadě vzhledem k tomu, že informace jsou v koncentrované podobě 
často v anglickém jazyce, je možno Twitter využít ve výuce jazyků. 

Facebook naproti Twittru umožňuje vytvářet uzavřené skupiny lidí, kteří spolu 
mohou vytvářet nejrůznější kolektivní projekty obsahující texty a obrázky. V projektové 
výuce je možno využívat možností dalších sociálních sítí, jako např. Spolužáci a dal-
ších. Výhodou zařazení této nové technologie do výuky je možnost zachytit zájem žáků
o nové technologie a využít ho pro rozšíření didaktických metod.

Spojení nových technologií a starších postupů umožňuje využít novým způso-
bem různé didaktické hry a může vést k znovu probuzení zájmu žáků o historii, politiku 
a kulturu. Použití moderních technologií učitelem zvyšuje respekt žáků k učitelovým 
schopnostem, neboť despekt mladých lidí k současné střední generaci, která nezná celou 
řadu mládeží využívaných způsobů komunikace, často vede k ztrátě respektu k znalos-
tem pedagogů, kteří své znalosti čerpají pouze z dříve nabytých a naučených informací. 
Učitel by měl při své práci vhodně využívat zájmů žáků a studentů a nechat je tvořivě 
vytvářet nové způsoby komunikace, to však předpokládá, že bude s technologiemi sám 
dobře obeznámen a dokáže výsledek ovlivnit tak, aby sloužil jeho didaktickým cílům.

Využití sociálních sítí v domácí přípravě 
Ještě nikdy neměli učitelé k dispozici takové možnosti k individuální práci se 

žáky, jaké jim poskytuje současné programové vybavení počítačů napojených na inter-
net. Současné programy pro distanční vzdělávání, pro vytváření uzavřených komunit 
v rámci sociálních sítí Chat, Facebook , Twitter, Spolužáci a další dávají učiteli možnost 
propojení skupin žáků do homogenních a heterogenních výkonnostních skupin s mož-
ností přímé komunikace s jednotlivými skupinami a jednotlivými žáky. Umožňují po-
skytování rad i rodičům, kteří se snaží dohlédnout na domácí práci žáků a v některých 
případech neumějí svému dítěti vhodně při jeho práci poradit. Jde o to, aby učitel uměl 
vhodným způsobem vytvořit v dané sociální síti skupiny a závazná pravidla pro práci 
těchto skupin, využil tvořivosti žáků a jejich zkušeností z práce s internetem a tento způ-
sob průběžně s pomocí žáků jako rovnocenných partnerů optimalizoval. Vhodnou kom-
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binací distančních výukových materiálů a dalších programů je možno zvýšit efektivitu 
výuky a tím vnést větší dynamiku do prezenční výuky, ve které je pak možno využívat 
toho, že žáci velkou část látky zvládli v individuální přípravě. Takový způsob může vést 
k tomu, že výuka ve škole může v mnohem větší míře využívat metod, jako je disku-
ze, exkurze dotváření projektů, propojování látky z různých předmětů, využívání fi lmů 
a videí apod. Vytváření skupin v sociální síti může vést k odbourání šikany, neboť žáci, 
kteří jsou v kolektivu třídy jejími iniciátory, nemusí být a často nedovedou být vůdčími 
osobnostmi v sociální síti, potlačení jejich vlivu umožňuje pedagogovi právě vhodná 
konfi gurace pracovních skupin v sociální síti, kde může učitel zvýraznit individuální 
nadání šikanovaných žáků a potlačit agresivitu agresorů. Tímto způsobem je možno 
zlepšit nenásilně klima třídy.

Využití sociálních sítí jako nástroj pro zlepšení vztahů mezi 
spolužáky 

Současné klima školy, zejména ve velkých městech, neprospívá příliš vytváření 
a utužování přátelství mezi žáky v jednotlivých třídách a mezi třídami. Společnost je 
založena na individualizaci vztahů, mládež méně sportuje řada mladých lidí tráví čas 
u počítače, televize apod. Vytvoření vhodných sociálních sítí umožňující žákům pro-
pojení mezi sebou a mezi žáky vyšších a nižších tříd může vést k tomu, že se vytvoří 
v mladých lidech pocit sounáležitosti s danou školou. Ukazuje se, že sociální síť může 
žáky aktivizovat k společným akcím (Příklad – odklad státních maturit), které se už 
nemusí konat ve virtuálním, ale skutečném světě. Jde jen o to, aby učitelé uměli poradit 
a vyhledat vhodné iniciátory sportovních turistických akcí a navrhnout adekvátní náplň. 
V sociálních sítích školy je možno iniciovat diskuze na různá společenská témata, jako 
jsou drogy, rasismus agresivita a další. Je možno sledovat tvorbu přirozených skupin 
spolužáků a na základě jejich tvorby analyzovat skutečná přátelství a animozity v dané 
komunitě. Vhodným ovlivňováním v reálném světě je možno docílit upravení nevhod-
ných jevů v dané komunitě. Velmi se osvědčil postup, kdy právě na analýzách nevhodně 
vytvářených sociálních vztahů pracuje školní psycholog a výchovný poradce v součin-
nosti s třídním učitelem, který se pak vhodnou konfi gurací pracovních skupin ve třídě 
i v domácí přípravě snaží situaci řešit. Odborníci doporučují zejména na základní škole 
vytvářet pracovní skupiny v sociální síti jako heterogenní sestavené z dívek a chlapců 
s rozdílným prospěchem. Úkoly pro skupinu musí být voleny tak, aby všichni členové 
skupiny mohli vyniknout podle svých individuálních schopností. 

Využití sociálních sítí pro komunikaci mezi rodiči - školou
a mezi rodiči navzájem

Problémem současné školy je komunikace mezi školou a rodiči. Interakce se 
posunula z polohy dominantního vztahu učitele jako kompetentního vychovatele dítěte 
přes rovnocenný vztah dvou vychovatelů majících společný zájem na výchově daného 
jedince na nezdravý vztah poskytovatele určité služby a zákazníka.

Vhodným vytvořením sociální sítě pomocí nástrojů, jako Facebook, Lidé, Spo-
lužáci, by bylo možno vytvořit komunitu, která by zlepšovala uvedený vztah zákazník 
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poskytovatel služby na vztah rovnocenných partnerů spolupracujících společně na co 
nejoptimálnějším pedagogickém působení na žáky nebo studenty. V současné době bo-
hužel často vznikají komunity rodičů, které se snaží o vytvoření skupiny rodičů jako 
oponentů školy. Taková skupina je často sestavena z rodičů, jejichž děti mají výchovné 
a výukové problémy, které se rodiče často snaží řešit v konfl iktu s daným učitelem, 
nikoliv ve spolupráci. Pokud nastane taková situace, je vhodné pokusit se vytvořit hete-
rogenní skupinu sestávající s rodičů žáků a učitelů v takové síti lze využít působení žáků 
rodičů a učitelů k zlepšení klimatu třídy a školy. Učitelé v takovém případě musí vhodně 
využívat ty žáky, kteří dovedou popsat situaci v dané třídě objektivněji než problémový 
žáci. Je vhodné kombinovat informace pro rodiče, žáky, zadávání domácích úkolů, je-
jich společné řešení a doučování v jedné síti. Takové pracovní prostředí může snížit na-
pětí mezi školou a rodinou. Pro informace o životě třídy a školy je vhodné vytvořit ko-
munitu pomocí programu, jako je Twitter. Pomocí krátkých je možno rodiče informovat 
o aktuálním životě školy. 

Nebezpečí plynoucí z účasti v nevhodné skupině sociální sítě
Využívání sociálních sítí vhodným způsobem ve školní práci snižuje riziko ply-

noucí z účasti z nekontrolované účasti mládeže v sociálních sítích. Jejich používáním 
žáky a rodiči vzniknou informovaní účastníci připravení čelit rizikům, která sociální sítě 
otevírají. Učitel musí naučit žáky základním rysům správné sociální sítě:

Dnes již klasická defi nice socioware říká, že propojování lidí v socioware se děje 
pomocí těchto sedmi mechanismů:

 Identita 
 Reputace 
 Přítomnost 
 Vztahy 
 Konverzace 
 Skupiny 
 Sdílení 

Jak tyto mechanismy fungují?

Identita
Identitou se rozumí váš login, přezdívka, ikonka – cokoliv, co zůstává v průběhu 

času konstantní, a umožňuje tak ostatním asociovat si sdělení a činnosti se stále stejnou 
osobou bez ohledu na to, zda je tato osoba skutečná, či virtuální. Stálost této identity je 
velmi důležitá – viz nejrůznější hádky o rušení identit na českých diskusních serverech.

Reputace
Každá identita má svoji reputaci a je velmi důležité, aby socioware systémy umě-

ly s touto reputací kvalitně pracovat, tedy vhodně ji sbírat, ale také prezentovat a vysvět-
lovat její funkci. Reputace je něco jako důvěryhodnost – to, nakolik věříte té nebo jiné 
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identitě. V některých socioware systémech je reputace velmi rozvětvený strom vztahů, 
v nichž hraje svoji roli to, kdo komu jak důvěřuje; díky tomu se může tato důvěra dědit 
stejně jako v lidském životě – když někomu důvěřuje někdo, komu důvěřujete vy, je 
velmi pravděpodobné, že můžete a budete důvěřovat i té první osobě.

Problémem reputace je ale také její zneužití – například záporná reputace, kterou 
vám začne přidávat zavilý nepřítel. Pokud je jeden, lze to eliminovat snadno, jenže co 
když ji začne přidávat do svých virtuálních identit? V tomto případě by měl zakročit sle-
dovací software, který zjistí, že najednou se závažně zhoršuje reputace nějaké identity,
a začít pátrat po příčinách. Pravá úloha pro virtuální policii…

Přítomnost
Reputace závisí na přítomnosti a identitě. Přítomností se rozumí pohyb a pobý-

vání identity v rámci oné virtuální reality a obecně se má za to, že průběh přítomnosti, 
tedy pohybu identity ve virtuální realitě, by se měl na reputaci odrážet. Přítomnost lze 
také shrnout jako fakt, že se identita ve virtuální realitě či komunitě pohybuje a nějak se 
v ní chová, projevuje.

Vztahy
Chování identity k ostatním identitám utváří vztahy a ty samozřejmě mohou být 

dobré i zlé. Na podobě vztahů se nejvíce podepisuje to, že v jejich pozadí stojí skuteční 
lidé, takže mohou mít nejrůznější racionální i iracionální podobu – ačkoliv se většinou 
předpokládá jejich racionalita. Kupříkladu to, že si budete vážit někoho, kdo vám dobře 
poradil.

Konverzace
Vzájemná komunikace má mnoho podob, od prostého vyměňování neveřejných 

zpráv před diskusní systémy, kde může mluvit každý s každým, až po prakticky real-
time dvoustranné konverzace. Socioware systémy obecně považují diskusní fóra za pro-
středek, jak si vyhledat partnera ke konverzaci, a další komunikaci převádějí do dvoj-
stranné konverzace. Tím se liší od běžných diskusních fór, u nichž většina komunikace 
probíhá veřejně mezi mnoha lidmi, neadresně. Konverzace se od diskuse a od systému 
vzkazů, jaké má email, odlišuje diametrálně z hlediska toho, jak k ní uživatelé přistupu-
jí. Takovou konverzací je například okénko ICQ zprávy, kde oba účastníci konverzace 
vidí její historii, konverzace je adresná (oba konverzující jsou jasně defi nováni) a je až 
překvapivé, jak obtížně se ukončuje. Diskuse oproti tomu je „výkřik do tmy“ v naději, 
že jej někdo zachytí a zareaguje na něj. Podobně email – je sice adresný, ale komunikace 
se snadno přeruší nebo zůstane bez odezvy.

Sdílení
V současné době nejvyhledávanější funkce se prosazuje i do socioware. Má 

to svoji logiku – přátelé a lidé se stejnými zájmy mají zájem spolu sdílet statky, jež 
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jsou jim blízké – ať již nehmotné, jako hudbu a fi lmy, nebo hmotné, jako knihy, CD 
atd.

Rozpaky nad socioware
Už na první pohled je zřejmé, že velmi důležité na každém socioware je, jak 

realisticky jsou zpracované a propojené tyto znaky. Na co evidovat a sledovat reputaci 
uživatele, když se tato reputace nikde nezobrazuje a není ani způsob, jak se podle ní ří-
dit. A naopak - je třeba dávat pozor, aby reputace identity byla chráněna před záměrným 
a zlovolným poškozením bez příčiny.

Existuje celá řada iniciativ, které se snaží o průzkum procesů a jevů, k nimž 
v socioware dochází. Co je však důležitější - pokouší se tyto jevy a procesy zachytit
a matematicky popsat, čímž se takové iniciativy odpoutávají od běžné sociologie zpět
k programování a umělé inteligenci. Jednou z takových iniciativ je třeba The Augmen-
ted Social Network. 

Je zajímavé, s jakými rozpaky se dnes socioware setkává. Mnoho internetových 
„veteránů“ jej odsuzuje jako něco, co se snaží matematicky popsat tak jednoduché 
procesy, jako jsou mezilidské vztahy, jimž přece každý člověk tak snadno rozumí. Tak 
jednoduché to ale není; mimo jiné i proto, že mezilidské vztahy nejsou vůbec nijak 
jednoduché a snažit se je popsat matematicky je snaha pro mnohé psychology a soci-
ology téměř kacířská. Mohli bychom to připodobnit ke snaze o zachycení gramatiky 
jazyka – proč zachycovat něco tak přirozeného a samozřejmého. Jenže jak bez detailně 
zmapované gramatiky naučit počítač rozumět lidskému jazyku? Jak bez zmapování
a popsání fungování lidských vztahů donutit počítač, aby lidem ve vzájemné komuni-
kaci pomáhal?

Stále více komunikace a ukládání informací mají počítače na starosti. Počítače 
dnes uloží obrovská kvanta informací, jsou schopny je najít, pokud zadáme správný 
dotaz, jenže už mnohem méně jsou schopny tyto informace správně „zaškatulkovat“
a pomoci nám s nimi: například nám sdělit, jak důvěryhodný je původce informace nebo 
jaká další informace by nám mohla pomoci.

Jak je kupříkladu důvěryhodná informace, že výrobek X poskytuje prakticky 
stejné služby (užitnou hodnotu) jako výrobek Y, ovšem za poloviční cenu? V dnešním 
Internetu je prověření takové informace náročné a vyhrazené zkušeným uživatelům, 
kteří mají dostatek času, aby prošli adekvátní diskusní fóra, výsledky Google a podle 
svého úsudku odhadli, zda jde o zavádějící tvrzení výrobce výrobku X, nebo cenné do-
poručení nadšeného uživatele, které vám ušetří peníze.

Dnešní socioware systémy si s takovým problémem jsou schopny poradit jen 
za velmi specifi ckých okolností – vlastně pouze v případě, když jednotliví uživatelé 
explicitně vyjádří svůj názor na zmíněný problém. Budoucí systémy budou schopny 
pravdivost informace vyhodnotit samy podle chování jednotlivých identit, často i podle 
chování nesděleného. Nebude potřeba, aby uživatel přidal svůj negativní názor, bude 
třeba stačit, že uživatel s určitou reputací nebude problému vůbec věnovat pozornost,
i když na něj narazí (ať už to bude na Internetu vizualizováno jakkoliv).

Socioware se dnes zjednodušuje do pozice trochu inteligentnějších diskusních 
fór. Řada uživatelů jej prostě nepochopila zásadní rozdíly.
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Přestože žákům vysvětlíme výše zmíněné zásady sociwaru je třeba je i rodiče 
upozorňovat na konkrétní nebezpečí sociowaru.

Vybíráme profi lovou fotografi i 
Nedoporučujeme: Nedávejte si do profi lu fotografi i, která je „příliš sexy, kari-

kující, nebo by vám mohla znepřátelit návštěvníky,“ rychlé snímky sebe sama s (ne)
patřičným výrazem ve tváři, či kostýmech. 

Píšeme autobiografi i 
Stojí za zvážení: Sekce biografi e vypadá na různých sítích různě. Facebook ku-

příkladu nabízí políčka pro širokou škálu zájmů. Nebojte se stručně a popravdě po-
psat, kdo jste. Některá data můžete poskytnout jen určenému okruhu uživatelů. Sekce 
„O mně“ by měla být vyplněna krátce a výstižně. 

Nedoporučujeme: Vzhledem k tomu, že informace má dnes cenu zlata, nepište
 o sobě za každou cenu všechno. Pokud svá citlivá data poskytnete bez uvážení, můžete 
na to dříve či později doplatit. Malá poznámka – datum narození vyplňujte bez roku! 

Umisťujeme obsah, odkazy a novinky 
Stojí za zvážení: Umisťujte obsah vyjadřující vaše osobní zájmy a oblast studij-

ní kvalifi kace. Od věci není ani umístění slideshow s osobními fotkami. Samozřejmě 
s mírou a rozumně. 

Nedoporučujeme: Vyvarujte se spamování. Neočekávejte, že vaše známé zajímá, 
co se vám přihodilo v každičkém okamžiku vašeho života. Své lásky a rozchody řešte 
soukromými kanály. A hlavne: nevynášejte ven aféry ze své rodiny, školy a třídy! 

Mluvíme s jedním, mluvíme s mnoha 
Stojí za zvážení: Zeptat se na něco celé sítě svých spolužáků a přátel je vhodné, 

pouze pokud se jedná o otázku obecného rázu (například jaký ze dvou telefonů si mám 
vybrat). Pokud někdo vznese podobný dotaz, odpovězte mu v soukromé zprávě. 

Nedoporučujeme: Neposílejte na něčí „Zeď“ zprávy typu „zítra v pět v na hřišti“. 
Přátelé vašeho přítele na podobné spamy nejsou zvědaví. Napište mu radši soukromou 
zprávu. 

Sledujeme tón vyjadřování 
Stojí za zvážení: Je důležité být zdvořilý. Sdělujte pouze věci, jejichž sdě-

lení by vám nečinilo problém v reále. „Interní humor“ nesdílejte s nikým, kdo ho 
nezná. 

Nedoporučujeme: Vyvarujte se sarkastického humoru a zmíněného interního 
humoru ve veřejných fórech. Máte-li potřebu se takto bavit, můžete si k tomuto 
tématu nastavit soukromou skupinu.
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Uvědomte si vždy nebezpečí obecně plynoucí z používání internetu, jako je 
Identity Theft, Phishing, Cyperbullyin a použití nevhodných stránek s pornem apod. 

SOCIAL NETWORKS AND THEIR EFFECT ON CHANGE 
IN USE OF THE INTERNET AT SCHOOL

Abstract: Recently, changes the focus of Internet use in particular children and 
young people. The original idea of the school used the Internet as a means to obtain the 
latest information from various fi elds of human activity, to create training programs and 
even entire websites providing distance learning support throughout the years of prima-
ry school, is vanishing. It is increasingly that young people begin to use the services of 
specialized search engines in order to create social networks and so enter into special 
relationships and virtual groups instead to use the Internet for their education. This is, 
in my view, especially problematic for young people; leading to the actual theft of real 
group fellow in some individuals is replaced by the actual friendship e- friendship with 
an uncertain and sometimes dangerous partner. The school, teachers or parents are not 
enough to this ready to change o fi t.

Breakup of cohesion may lead to deterioration of class climate. The lecture dis-
cusses in detail on these issues.

Keywords: social networks, internet, school climate
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VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PROSTŘEDNICTVÍM 
PŘÍBĚHŮ FIKČNÍCH POSTAV

Jana KRÁTKÁ 

Abstrakt: V současnosti se stále více setkáváme se zdravotními zápletkami 
v populárních fi lmech a seriálech západní produkce. Seriály z lékařského prostředí 
se obvykle zaměřují srovnatelnou měrou na život hlavních postav jako na lékařské si-
tuace. Jedinec pak nabývá prostřednictvím těchto příběhů fi kčních postav zkušenosti 
s tématem zdraví. Na příkladě fenoménu Grey´s Anatomy si vysvětlíme průběh sociálního 
a emocionálního učení. Grey´s Anatomy patří k romantickým dramatům s komediálními 
prvky, kde má téma života hlavních postav – lékařů přednost před epizodními postavami 
pacientů. Takto do jisté míry netradičně pojatý seriál se od počátku svého vysílání v roce 
2005 stal kulturním fenoménem, který si ve Spojených státech udržuje sledovanost okolo 
20 milionů diváků na každou epizodu a je vysílán v hlavním vysílacím čase. Televizní 
zábavní pořad v sobě nese velký potenciál přenášet na diváky výchovná poselství, aniž 
by si uvědomili, že jsou formováni, a že se učí novým poznatkům, čímž lze předejít jejich 
případnému odmítnutí jakýchkoli edukačních vlivů.

Klíčová slova: zdraví, fi kční postava, příběhy, zkušenostní učení

Výchovná poselství s tématem zdraví se staly běžnou součástí populárních seri-
álů – podle výzkumů Kaiser Family Foundation z 09/2008 (Murphy et al., 2008) je to 
1,5 zápletky pojící se s tématem zdraví na jednu epizodu1), přičemž největší množství 
těchto edukativních obsahů přirozeně nabízejí seriály z lékařského prostředí. V pro-
středí zdravotních institucí se pak podle zjištění Kaiser Family Foundation odehrává 
polovina všech příběhů souvisejících se zdravím, což obvykle umožňuje poskytnout 
divákovi více komplexní pohled na příslušné zdravotní téma. Většina zobrazované zdra-
votní péče v těchto příbězích je hodnocena jako přiměřená, převažuje také pozitivní 
zobrazení interakce mezi pacientem a lékařem; čistě negativní zobrazení v interakci 
a poskytované péči bylo nalezeno v 1 % příběhů se zdravotním tématem (Murphy et 
al., 2008, s. 13). Organizace jako Kaiser Family Foundation se dlouhodobě zaměřují na 
1  Analyzováno bylo top 10 pořadů vysílaných v hlavním vysílacím čase v letech 2004 – 2006, mezi něž patřili 
např. Friends, ER, CSI, Will & Grace, CSI: Miami, Without a Trace, Law & Order, The Simpsons, 24, House, 
Desperate Housewives, Grey´s Anatomy, All of Us, Lost, Bones atd. Celkem bylo analyzováno 515 epizod 
těchto pořadů, v nichž bylo identifi kováno 792 příběhů souvisejících s tématy zdraví (sociálně patologická 
témata, jako sebevražda, znásilnění apod., nebyla zahrnuta mezi témata související se zdravím), tj. 1,5 příběhu 
s tématem zdraví na jednu epizodu některého z nejoblíbenějších pořadů vysílaných v hlavním vysílacím čase. 
Viz http://www.kff.org/entmedia/upload/7764.pdf
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způsoby, jak divákům přirozeně zprostředkovat poučení o zdraví prostřednictvím médií, 
není potom neobvyklé, že tvůrci televizních pořadů absolvují porady s těmito odborníky 
na začlenění výchovných poselství do konkrétní epizody. 

Interiorizaci situace, která se tak stává pedagogicky významnou, napomáhá 
kombinace vlivů: silné emotivní zaujetí příběhem, jehož jsou zprostředkovávané infor-
mace součástí; diváci příběh shledávají reálným, případně nalézají obdobnost s jinou 
konkrétní situací ze svého okolí; informace je zprostředkována nějakým způsobem ob-
líbenou či výraznou postavou; okamžik sdělení informace má zásadní význam pro další 
osobnostní rozvoj sdělující postavy; předávaná informace je zprostředkována  hereckou 
hvězdou (srov. Rideout, 2008, s. 9).

Výchovná poselství a témata zdraví v Grey’s Anatomy
Podle zjištění Kaiser Family Foundation (Rideout, 2008, s. 5) 45 % pravidelných 

diváků Grey’s Anatomy říká, že se díky show naučilo něco nového o zdravotní péči 
a 17 % diváků si na základě příběhů vyhledává další informace o konkrétním zdra-
votním tématu. 30 % diváků pak téma epizody často diskutuje s přáteli nebo rodinou 
a ještě větší množství diváků tak činí prostřednictvím Internetu, kde jsou jako součásti 
blogů, webů a diskusních fór citovány a diskutovány lékařské poznatky z minulých epi-
zod (srov. Rideout, 2008, s. 8). Správný výchovně vzdělávací vzkaz a správný populární 
pořad mohou být velice mocným komunikačním kanálem (2008, s. 9). Další interpretace 
stavu zobrazovaných témat souvisejících se zdravím pak může být chápána různě. Např. 
33 % analyzovaných epizod zobrazovalo konzumaci alkoholu, 6 % problém zneužívání 
alkoholu, což může být chápáno jako nedostatečné nebo také jako adekvátní ve vztahu 
k poměru mezi běžnými příležitostnými konzumenty a alkoholismem ve společnosti 
(Murphy et al., 2008, s. 13). 

Seriály z lékařského prostředí se obvykle zaměřují srovnatelnou měrou jak na 
život hlavních postav, tak na lékařské situace. Grey’s Anatomy pak patří k romantickým 
dramatům s komediálními prvky, kde má téma života hlavních postav – lékařů přednost 
před epizodními postavami pacientů. Takto do jisté míry netradičně pojatý seriál z lékař-
ského prostředí s prvky svérázného humoru se od počátku svého vysílání v roce 2005 stal 
kulturním fenoménem, který si ve Spojených státech udržuje sledovanost okolo 20 mili-
onů diváků na každou epizodu a je vysílán v hlavním vysílacím čase. Srovnatelně popu-
lární je v celém západním světě. V českém prostředí se těší o něco menší oblibě (v letech 
2006 – 2008 to bylo 423 – 562 tis. diváků na epizodu) i  méně atraktivními vysílacímu 
času, ale to v žádném případě neodrazuje jeho fanoušky, kteří si v USA odvysílané díly 
mohou téměř bezprostředně stáhnout nebo po ukončení sezóny zakoupit na DVD. Seriál 
je od roku 2005 pravidelně nominován a/nebo oceňován Zlatými Glóby a cenami Emmy 
v kategoriích pro nejlepší televizní pořady. Množství hlavních postav tohoto seriálu skýtá 
bohaté příležitosti pro divákovo ztotožňování, protože se děj primárně soustředí na jejich 
soukromí. Především zpočátku na ně nahlížíme prostřednictvím pětice mladých stážistů, 
kteří úspěšně ukončili studium medicíny a nastupují do nemocnice Seattle Grace. Kaž-
dý představuje jiný typ člověka, spojuje je pouze sen o tom, že se stanou jedním z těch 
legendárních chirurgů, o jejichž postupech dříve jen četli. Všichni tráví co nejvíce času 
v nemocnici a nejrůznějšími podněty vyvolávané emoce skrývají za svérázný humor.
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Refl exe Grey‘s Anatomy jeho diváky a fanoušky

Při volbě metody jsem vyšla ze zkušeností autorů srovnatelných studií a meto-
dologického trendu v oblasti fan studies. Tradiční metody sociálních výzkumů, jako in-
terview a ohniskové skupiny, jsou dnes kritizovány pro jejich neschopnost plně zachytit 
zkušenost zprostředkovaných životů (Alasuutari, 1999 In Harrington – Bielby, 2007) 
a v kontextu fan studies jsou současnými předními představiteli oboru označovány jako 
neschopné plně vystihnout jistou nesrozumitelnost fanouškovských potěšení (Hills, 
2002 In Harrington – Bielby, 2007). V současnosti se tak výzkum v oblasti fan studies 
přiklání k etnografi ckým studiím, které jsou považovány za ideální způsob studování 
současného  přijetí médií.2 Dokonce i virtuální etnografi cké studie umožňují efektivní 
kombinaci metod: kombinace pozorování (např. fan fi ction, fan websites, fan art), zú-
častněného pozorování a rozhovorů (diskusní fóra).

Respondenty této studie jsem znala déle než rok z diskusního fóra u záznamu 
Grey’s Anatomy na Česko-slovenské fi lmové databázi, což umožnilo dlouhodoběji sle-
dovat vývoj v jejich identifi kaci s jednotlivými postavami a vztah k seriálu. Pět z nich 
se již delší dobu zajímalo o možnost podílet se na studii coby respondenti. Po předcho-
zích zkušenostech jsem zvolila individuální rozhovory především elektronickou cestou 
namísto skupinového rozhovoru v realitě. Odpovědi respondentů tak vykazují poměrně 
velkou otevřenost. Z oslovených fanoušků sdružujících se na několika domácích fa-
nouškovských stránkách o seriálu nikdo neměl zájem o spolupráci.

Na počátku sledování Grey’s Anatomy se střetává náhodný přístup s diváckou 
aktivitou, kdy jsou diváci zaujati upoutávkou, případně souvisejícím článkem, recenzí 
nebo komentářem. V případě upoutávky i přečtení souvisejících textů se u nich jedná 
o intuitivní hluboké zaujetí stylizací, herci, hudbou a atmosférou pořadu, který by jiní 
diváci patrně přešli bez povšimnutí. Předpokládáme, že toto zaujetí funguje zcela sub-
jektivně, na základě osobních estetických preferencí a socio-emocionálních zkušeností 
jednotlivců. Nesetkáváme se s žádnou „osudovostí“, tj. uvedeným přesným okamžikem 
prvního setkání s pořadem, jako tomu bývá spíše u fanoušků audiovizuální kultury. Pře-
sto se jedná o oddané diváky (srov. Reeves, 1996), jimž nedostatek ve fanouškovských 
projevech (srov. Jenkins, 1992) nebrání v další identifi kaci, zkušenostnímu učení ani 
zábavě a potěšení z recepce.

Sledovaní diváci na seriál nahlížejí jako na prostředek pro zobrazování emocí, 
mezilidských vztahů a uvědomují si, že pro ně recepce seriálu funguje jako prostředek 
k zažívání situací, které by nikdy nezažili. Současně jsou kritičtí k zobrazování ne-
mocniční stránky a lékařských případů. Refl ektují, že jejich radost z recepce vychází 
z těchto zážitků emocí a sociálních zkušeností, což sekundárně také umožňuje jejich 
sociální a emocionální učení prostřednictvím recepce těchto situací (v případě takového 
kritického nadhledu, který znemožňuje diváckou identifi kaci se situací fi kčních postav, 
toto učení nenastává). 

2 Klasický atropologický model dlouhodobé práce přímo v terénu představuje hlavní výzvu pro fan studies – 
zatímco antropologie právě prochází krizí etnografi e, uvádějí Harrington – Bielby (2007)
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Identifi kace s postavou jako zdroj sociálního
a emocionálního učení

Narativní schéma epizod je prolínáno voiceovery hlavní hrdinky Meredith ja-
kožto samostatným vyprávěním nad příběhem, aniž by se postava obracela do kamery. 
Tyto voiceovery mají podobu jejích myšlenek, či otázek a jsou také zpětnou vazbou 
vůči prezentovanému příběhu. Na začátku nebo konci epizody nás Meredith seznamuje 
s určitým poznáním, pravdou či mravní hodnotou ať už o sobě samých, vztazích, přá-
telích nebo životě a smrti. Především díky prezentované introspekci se Meredith stává 
nejsnáze ztotožňovanou postavou.

Ztotožnění s postavou a její situací vychází ze srovnání se sebou samým a z ob-
dobných zkušeností, které mohou být přeneseny do zcela odlišných situací, avšak srov-
natelných kontextů. V identifi kační fázi oddaní diváci a fanoušci zcela přirozeně a při-
tom mnohdy do velké hloubky analyzují svoji vlastní situaci a hodnotí svá rozhodnutí 
ve světle rozhodnutí fi kčních postav v obdobných situacích. 

Hluboká komparace fi kční postavy a její situace se sebou samým vystupuje jako 
klíčová součást sociálního a emocionálního učení (Hughes, 2007). Toto učení vede k po-
silování kompetencí projevujících se především v sociální oblasti. Empatie s postavou 
jedinci umožňuje nové zkušenosti s emocemi, které by např. v takové intenzitě nikdy 
neprožil, případně dosud neprožil nebo se s nimi setkal již někdy dávno. Zážitky získané 
prostřednictvím této formy zkušenostního učení se stávají novou součástí neustále se 
formující osobnosti jedince (srov. Hughes, 2007). Ještě více posíleny jsou následnou 
diskusí problému s přáteli bez ohledu na způsob komunikace (tj. v rámci virtuálních 
skupin na Internetu nebo v realitě). 

Divákova obezřetnost v méně známých oblastech
Konečnou fází je aplikace, kdy se divák zkušenosti získané v průběhu identifi ko-

vané recepce, seberefl exe a případně následných diskusí snaží využít při řešení vlastních 
problémů v běžném životě. Bez ohledu na skutečnost, zda jim příběh dává „jasný klíč“ 
k řešení vlastní situace, jsou diváci obohacováni touto „ztotožněnou recepcí“. Nelze 
kopírovat chování postavy, ale k posunu a osobnostnímu vývoji dochází již tím, že si 
divák položí otázku, zda by jednal stejně nebo odlišně a analyzuje možnosti, o nichž by 
ho dříve ani nenapadlo uvažovat. 

Ačkoli jsou oddaní diváci schopni identifi kované recepce, přistupují k seriálu 
stále jako k produktu audiovizuální kultury, který je radost kriticky posuzovat. Dokáží 
se ztotožnit s postavou a současně za ní vidět scénář a záměry tvůrců. Kritický nadhled 
je součástí diváckého potěšení, které recepce přináší. Jedná se o ideální soulad kritic-
kého nadhledu s identifi kací s fi kční postavou, kdy jedna součást recepčních procesů 
nenarušuje druhou. Oddaní diváci Grey’s Anatomy jsou kritičtí především k tomu, co 
neznají, a nejsou ze své pozice schopni dostatečně posoudit (tj. lékařské případy), nao-
pak snáze přijímají jako „reálné“ takové situace, které jsou schopni sami zhodnotit, což 
jsou v tomto případě charaktery postav a jejich problémy spočívající převážně v mezi-
lidských vztazích a komunikaci. 
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Bohužel se v případě československých oddaných diváků nepotvrzuje, že by 
Grey’s Anatomy coby seriál z lékařského prostředí fungoval jako dostatečný osvětový 
prostředek v otázkách zdraví, byť o to tento pořad usiluje a je svými autory utvářen tak, 
aby prezentoval důležité zdravotní problémy. Sledovaní diváci k tématům zdraví přistu-
pují příliš obezřetně, aby mohlo být jeho edukativní poslání v oblasti zdraví naplněno. 
Snáze u nich dochází ke zkušenostnímu učení prostřednictvím identifi kace s postavou 
a k formování kompetencí v osobnostní, sociální, komunikační a emocionální oblasti. 
V tomto případě se jedinec cítí bezpečně, protože se jedná o takové aspekty, které je 
schopen posoudit, a tudíž se s nimi bez obav ztotožňuje. Z hlediska pořadu se tedy zdá 
být vhodnější neusilovat o prvoplánovou edukativní lekci, s níž má jedinec problém se 
ztotožnit, jako spíše o prezentaci skutečně působících, lidských postav. Toto zjištění 
nelze považovat za zásadní nedostatek, protože samotné zkušenostní učení prostřednic-
tvím identifi kace s postavou je již dostatečně velkým přínosem.

HEALTH EDUCATION BY MEANS OF FICTIONAL
STORIES

Abstract: Today’s US and Western Europe TV series and fi lm features are get-
ting increasingly crammed with health-driven sub-plots and narratives. A number of 
studies indicate that some TV series’ attention is almost equally divided between desc-
ribing fi ctional heroes’ lives and their medical experience, the latter being a clear edu-
cational vehicle. In our contribution we are going to discuss the case study of one of 
the most appreciated examples of such an approach, the ever growingly popular TV 
series Grey’s Anatomy that - when usually attributed as a romantic/medical drama with 
small and specifi c comedy inserts - became a popular culture phenomenon and a regular 
prime-time broadcast since its 2005 premiere. This media product can be considered 
a striking example of spontaneous social and emotional learning right in the front of 
a TV-screen and the series is even more interesting because of a simple fact it favours 
the visualization of professional physicians’ experience instead of focusing on more 
traditional patients’ sub-plots.

Keywords: health, fi ctional character, stories, experiential learning
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OBLASTI, V NICHŽ SE PROJEVUJE 
ZTOTOŽŇOVÁNÍ SE S FIKČNÍMI POSTAVAMI

Jana KRÁTKÁ

Abstrakt: Ztotožnění s fi kční postavou a její situací je součástí procesu sebere-
fl exe. V identifi kačním procesu zcela přirozeně a přitom často do velké hloubky analy-
zujeme svoji vlastní situaci a hodnotíme své vlastnosti a svá rozhodnutí ve světle vlast-
ností a rozhodnutí fi kčních postav v obdobných situacích. Pomocí dotazníkové metody 
byla zjišťována specifi ka identifi kace u současných mladých lidí. Výzkumný soubor tvoří 
2 169 respondentů, kteří odpovídali v průběhu necelých dvou týdnů v září 2008. Ztotož-
ňování se s postavou audiovizuálního světa se u sledovaných diváků projevuje přesahem 
v nejrůznějších rovinách reálného života.

Klíčová slova: seberefl exe, identifi kace, fi kční postava, dotazník, výzkum 

Přítomná studie si klade za cíl popsat oblasti, v nichž se nejčastěji projevuje iden-
tifi kace mladého diváka s fi kční postavou audiovizuální kultury, tedy to, co se během 
procesu identifi kace učí. Prostřednictvím příběhů fi kčních postav divák nabývá zku-
šeností s nejrůznějšími tématy. Toto zkušenostní učení vychází z procesu identifi kace 
s postavou, který je součástí procesu (sebe)refl exe (Pardeck, 1994; Sullivan – Strang, 
2003; Hesley, 2001). Nové oblasti zkušenostního učení (experiential learning) patří 
v současné (zahraniční) pedagogice k poměrně rozvíjeným oblastem, které ve svém 
počátku vycházejí ze základů Deweye, Piageta a Lewina, oproti čemuž se tuzemská 
pedagogika zaměřuje především na tradiční (srov. Kolb, 1984) zážitkovou pedagogiku 
v přírodním prostředí. K zážitkům, které vedou k rozvoji osobnosti, sociálnímu a emo-
cionálnímu učení však dochází také pod vlivem zkušeností zprostředkovaných fi kční 
postavou a jejím příběhem.

Cílem fi kce není, aby byla považována za skutečnost, naopak chce vytvořit svět, 
který může existovat sám o sobě a kterému uvěříme, přestože má vlastnosti, jež se od 
našeho světa liší (Jost, 2006, s. 47). Díky těmto pravidlům existence fi kčního světa 
může dojít k identifi kaci diváka s postavou. Toto ztotožnění je obvykle chápané jako 
nalézání podobností sebe sama s fi kční postavou a současně touha se jí podobat. Kon-
cept identifi kace je komplexní a může být defi nován mnoha různými způsoby, ačkoli 
je o identifi kaci často uvažováno jako o podobnosti nebo přání být jako někdo (Rydin, 
2003, s. 91).
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Ztotožnění s postavou a její situací je součástí procesu seberefl exe. Vychází ze 
srovnání postavy se sebou samým a z dřívějšího zážitku obdobných zkušeností, které 
mohou být přeneseny do nejrůznějších kontextů. V identifi kačním procesu zcela přiro-
zeně a přitom často do velké hloubky analyzujeme svoji vlastní situaci a hodnotíme své 
vlastnosti a svá rozhodnutí ve světle vlastností a rozhodnutí fi kčních postav v obdob-
ných situacích. Refl exe jednání a/nebo situace konkrétní fi kční postavy audiovizuální-
ho díla se rozšiřuje o průběžné srovnání se sebou samým, tj. refl exe postavy přechází 
v seberefl exi. 

Hluboká komparace fi kční postavy a její situace se sebou samým vystupuje jako 
klíčová součást sociálního a emocionálního učení. Toto učení vede k posilování kom-
petencí projevujících se především v sociální a emocionální oblasti. Zážitky získané 
prostřednictvím této formy zkušenostního učení se stávají novou součástí neustále se 
formující osobnosti jedince. Konečnou fází, která může následovat s delším časovým 
odstupem a pod vlivem dalších refl exí, je aplikace, kdy se zkušenosti získané v průběhu 
identifi kované recepce, seberefl exe a případných následných diskusí snažíme využít při 
řešení vlastních problémů v běžném životě. Obvykle nelze pouze jednoduše napodobit 
chování postavy, ale k osobnostnímu rozvoji dochází již prostřednictvím refl ektivních 
otázek. 

Identifi kaci pro potřeby této studie chápeme jako zaujetí příběhem, při němž se 
recipient vžívá do postavení hrdiny, ztotožňuje se s jedincem nebo skupinou, kteří se mu 
buď podobají nebo by se jim podobat chtěl; vžívá se do doby a prostředí příběhu (srov. 
Rydin, 2003; Pardeck, 1994; Sullivan – Strang, 2003; Hesley, 2001; Vášová, 1995). 
Do fantazijního světa promítá své touhy, dosahuje v něm cílů, které je ve skutečnosti 
zpravidla těžší získat. Jedná se o moment, kdy recipienti rozpoznávají podobnosti mezi 
sebou samými a postavami příběhu. Výběr objektu je zcela jedinečný jako sám recipi-
ent, který si jej volí, přestože je mezi identifi kovanými postavami možné vypozorovat 
jisté podobnosti.

Je třeba nezaměňovat obdivované postavy a situace, které jedince fascinují, ale 
nepodobají se mu, ani on se jim podobat nechce. Můžeme např. obdivovat brilantně 
zahrané zloduchy na velkém plátně, ale ke ztotožnění s nimi – pravidelně poraženými 
– nedochází. Identifi kace (ztotožňování) v rámci toho výzkumu tedy znamená: Posta-
vy, s nimiž jedinci mají něco společního (bez ohledu na to, zda jsou se ztotožňova-
nými vlastnostmi spokojeni); Postavy, jakými by chtěli být (obvykle více imponující 
vlastnosti). Tyto dva aspekty se obvykle prolínají.

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, v jakých oblastech se obvykle projevuje 
identifi kace diváka s postavou jakožto klíčová součást zkušenostního učení a co se 
divák v průběhu refl ektivního procesu nejčastěji učí. Odpovědi respondentů byly roz-
děleny do několika kategorií, které korespondují s oblastmi psychického a sociálního 
zdraví.

Výzkumný vzorek, metoda
Zajímal nás velmi specifi cký typ respondentů, a to ten, který by měl být, soudě 

podle argumentace výzkumníků prosazujících tezi o přímém negativním působení médií 
(a úžeji fi kce) na diváky (Strasburger & Wilson, 2002; Browne & Hamilton-Giachritsis, 
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2005; Steward & Follina, 2006), postižen nejvíce – mladí lidé, kteří jsou s fi kcí pravidel-
ně konfrontováni a považují ji za nedílnou součást svého každodenního života. 

Pomocí dotazníkové metody byla zjišťována specifi ka identifi kace u současných 
mladých lidí. Výzkumným problémem bylo poznat, jak ke ztotožňování s postavami 
lidé přistupují, co přitom zažívají a získávají, resp. v jakých oblastech se jejich ztotož-
nění projevuje. Ačkoli na dotazník dobrovolně a z vlastního zájmu odpovídalo přes dva 
tisíce mladých lidí se zájmem o audiovizuální kulturu z České a Slovenské republiky, 
nezobecňujeme získaná data na celou populaci mladých lidí se zájmem o audiovizuální 
kulturu (srov. Soukup, Rabušic, 2007). Na druhou stranu je zřejmé, že více než 120 tis. 
registrovaných uživatelů csfd.cz (v době realizace výzkumu) dobře reprezentuje velkou 
část mladých lidí s hlubším zájmem o fi lmy a seriály v České a Slovenské republice.  

Distribuce dotazníku byla zajištěna prostřednictvím nejnavštěvovanějších domá-
cích internetových stránek o fi lmu www.csfd.cz (v době sběru dat bylo registrováno více 
než 120 000 uživatelů), což zajistilo výběr respondentů různého pohlaví, vzdělání, atd. 
(mezi uživateli webu jsme však předpokládali především mládež, jejíž recepční, iden-
tifi kační a komunikační specifi ka bude případně možné srovnat s ostatními věkovými 
kategoriemi) z celé České i Slovenské republiky. Bližší představě, jak vypadá typický 
respondent, pocházející z řad uživatelů Česko-Slovenské fi lmové databáze, z jehož od-
povědí v průběhu tohoto textu čerpáme a usuzujeme v oblasti identifi kačních procesů 
u současného mladého diváka, napomůže následující charakteristika: výzkumný soubor 
tvoří 2 169 respondentů, kteří odpovídali v průběhu necelých dvou týdnů v září 2008. 
Z tohoto počtu bylo 74,2 % mužů a 25,8 % žen. Z hlediska věku byla nejvíce zastoupena 
skupina mládeže a mladých dospělých. Viz

Z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří výzkumný soubor z polovi-
ny absolventi středních škol s maturitou (50,3 %). Absolventů vysokých škol je mezi 
respondenty 15,9 %, vyšších odborných škol 2,9 % a absolventů učňovských oborů 
4,5 %. (Zatím) základní školu v době distribuce dotazníku absolvovalo 24,8 % respon-
dentů a (ještě) nedokončilo 1,7 % respondentů. Část výzkumného souboru týkající 
se 63,7 % studentů můžeme dále popsat podle typu jejich právě probíhajícího studia: 
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25,7 % studentů v době odpovídání na otázky obsažené v dotazníku navštěvovalo střed-
ní školu s maturitou; ještě více studentů – 26,9 % studovalo bakalářský studijní obor na 
vysoké škole. Následují studenti magisterských studijních programů – 10,1 % a poměr-
ně velký vzorek postgraduálních studentů – doktorandů (1,7 %). Základní školu navště-
vovalo 2,1 % respondentů z celkového počtu studentů, vyšší odborné školy 1,7 %, po-
maturitní denní jazykové školy 1,4 % a učňovský obor bez maturity 0,6 % respondentů 
z řad studentů. Co se týče ekonomického postavení respondentů, náš výzkumný soubor 
tvoří z 63,7 % studenti. 31,9 % respondentů již pracuje. Další možnosti byly zastoupe-
ny zcela minimálně (2,9 % nezaměstnaných, 1,1 % v domácnosti nebo na rodičovské 
dovolené, 0,4 % důchodců). Typický rodinný stav respondenta je svobodný (90,3 %), 
ženatých respondentů či vdaných respondentek je 8 % a rozvedených či ovdovělých je 
1,8 % respondentů. Dozvěděli jsme se také, že 91,2 % respondentů nemá děti, 1 dítě má 
4,3 % respondentů, 2 děti 3,7 % a 3 a více 0,7 % respondentů. 

Výsledky a diskuse
Ztotožňování se s postavou audiovizuálního světa se u sledovaných diváků pro-

jevuje přesahem v nejrůznějších rovinách reálného života. Nejobvyklejší je obohacení 
našeho života v oblasti způsobu myšlení o světě, životě apod. (63 % respondentů), dále 
se toto ztotožňování s postavou projevuje v podobě způsobu vyjadřování a komunikace 
(57 % respondentů), v oblasti chování a jednání (53 % respondentů) a v nahlížení na 
sebe sama (54 %). Méně se pak projevuje v oblasti směřování svého stylu oblékání nebo 
líčení (21 % respondentů), ve volbě koníčků (17 %) a volbě přátel (10 % respondentů). 

Respondenti mohli ještě uvést volnou odpovědí, ve které další oblasti, je ztotož-
nění se s postavou fi lmu nebo seriálu ovlivnilo. Tuto možnost využilo 607 respondentů, 
jejichž odpovědi se daly snadno rozdělit do tří kategorií (v závorce je uveden počet 
odpovědí v kategorii): 
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1) pohled na lidi, svět, životní fi losofi e, pocit naděje, mezilidské vztahy, vyrovnávání se 
s problémy (254)
Jedná se o kategorii, která představuje procesy myšlení, které u diváků nastaly pod 
vlivem ztotožnění se s fi lmovou nebo seriálovou postavou a jejím příběhem. Do této 
kategorie spadají vyjádření týkající se pohledu na konkrétní problémy i obecné otázky 
o životě, jako např. vyrovnání se s odlišnostmi; vyrovnání se se ztrátou milované osoby; 
pochopení rozdílů mezi dobrem a zlem; víra, že naděje existuje; radost ze života; mož-
nost soužití s přírodou apod. Často popisovali změnu pohledu na určitou skupinu lidí, 
změnu svého vztahu k rodině, přátelům, partnerovi. Jistou subkategorii tvořily výroky 
o změně smyslu pro humor, snaha o větší optimismus a obecně větší docenění úlohy 
humoru v životě člověka. 

2) volba povolání, studia, koníčků, zdraví, strava, hudba apod. (310)
Tato kategorie představuje vyjádření rozhodnutí, které respondent učinil na základě 
ztotožňování se s postavou fi lmu nebo seriálu a její situací. Je zřejmé, že těmto „roz-
hodnutím“ ve skutečnosti předcházelo „přemýšlení a získání pohledu na věc“ popsané 
v předchozí skupině výroků. Za poměrně překvapivé mohou odborníci zabývající se 
tématem profesní orientace považovat skutečnost, že 68 respondentů explicitně uvedlo, 
že se na základě svého ztotožňování se s postavou rozhodlo pro konkrétní zaměstnání 
nebo studium. Další množství odpovědí vyjadřovalo rozhodnutí se pro určitý životní 
styl (často zmiňovaná byla úprava stravovacích návyků), pro svoji budoucnost apod. 
Ačkoli volba koníčků byla uvedena v nabídce položek v dotazníku, řada respondentů 
dále uvedla ještě nějakou volnočasovou oblast, k níž se díky fi lmové nebo seriálové 
postavě rozhodli (např. často uváděný sport, umění, zájem o četbu, výběr hudby, autor-
ská seberealizace). Spíše za zpestřující můžeme považovat nepříliš zásadní rozhodnutí 
pro život respondentů, kteří se díky postavám fi lmů a seriálů rozhodli pro konkrétní typ 
auta, účesu, oblíbeného nápoje, jídla apod. Několikrát se také objevila volba partnera na 
základě podobností s fi kčními postavami.

3) motivace, osobnostní rozvoj, snaha, síla, odhodlání (43) 
V této oblasti respondenti obvykle uváděli dodání odvahy, získání větší sebedůvěry, 
sebeúctu, hrdost a odhodlání být sám sebou.

Někteří respondenti (v závorce uvádím rok narození) nevědomě uvedli přímo 
prvky typické pro refl ektivní průběh procesu identifi kace s postavou, jako např.: obje-
vení společných vlastností s postavou (1988) – uvědomění si problémů (1989) – sebe-
hodnocení (1988) – empatie a prožitek situace společně s postavou (1979) – představa, 
jak bych se zachoval v dané situaci hlavního hrdiny já (1972) – čím víc fi lmů člověk 
vidí, tím více získává do života zkušeností o životech jiných (1990) – fi lmy mě motivují 
k tom být lepším (1988) – seberefl exe (1981).

Závěr
Příběhy skýtají jednak prospěch v oblasti kognitivní, jednak jsou schopny vyvo-

lat a „diskutovat“ afektivní a sociální typ informací (Fiore, Metcalf a McDaniel, 2007, 
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s. 41). Obecně můžeme říci, že sdílení zkušeností s postavou, vytváří příležitosti pro 
refl exi osobních zkušeností a identifi kace s postavou vytváří příležitost pro seberefl exi. 
Ačkoli se učební prostředí vznikající našim objevováním vztahů mezi příběhy jiných 
a námi samotnými mohou někdy zdát chaotické, zůstává tento proces nenahraditelnou, 
elementární formou celoživotního učení.

Oblasti, v nichž se proces identifi kace diváka s postavou nejčastěji projevuje, 
obvykle korespondují s oblastmi sociálního a psychického zdraví, ale setkáváme se také 
s ovlivněním diváka v oblastech stravovacích návyků, životního stylu a někdy respon-
denti dokonce uváděli přímo oblast „zdraví“, o které se po zhlédnutí příběhu začali více 
zajímat. 

Příspěvek obsahuje pouze vybrané poznatky z naší výzkumné sondy. Jsme si 
vědomi toho, že nás parciální výzkumné nálezy neopravňují k zobecňujícím závěrům. 
V analýze dat jsme se nezabývali v (českých) sociálních vědách tradiční a přeceňovanou 
statistickou významností hypotéz nikoli proto, že by výše specifi kovaný vzorek nebyl 
dostatečně zajímavý, ale není podle objektivních statistických hledisek reprezentativní. 
Toto však nepovažujeme za zásadní nedostatek, který by vylučoval možnost získat vě-
decky relevantní poznatky (srov. Soukup – Rabušic, 2007).

THE AREAS WHERE THE IDENTIFICATION WITH
FICTIONAL CHARACTERS IS MANIFESTED

Abstract: Identifi cation with fi ctional character and its situation is a vital part 
of self-refl ection as it comes out of a comparison being made between self and fi ctional 
character and, quite importantly, from an earlier and somehow similar experiences that 
can be transformed into a number of contexts. While conducting a survey based on the 
use of an on-line questionnaire, we have tried to describe the specifi cs of audiovisual 
fi ction identifi cation with contemporary Czech young people. The research sample is 
made up from 2 169 respondents who participated at the data collection within a one-
week period in September 2008. The identifi cation with audiovisual culture characters 
in the case of present viewers is manifested in different areas of real life. 

Keywords: self-refl ection, identifi cation, fi ctional character, questionnaire, re-
search
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Škola a zdraví 21, 2010, Výchova ke zdraví: souvislosti a inspirace

UČITEL JAKO MODELUJÍCÍ FAKTOR 
LITERÁRNÍ POETIKY A ŽÁNROVÉ 

STRUKTURY

Ivo POSPÍŠIL

Abstrakt: Autor přítomné stati analyzuje úlohu postavy učitele v literatuře jako 
modelující faktor literární poetiky a žánrové struktury. Téma učitele vyžaduje jisté lite-
rární tvary, určitou morfologii, obvykle jistý žánr, literární druh založený na různých 
sémantických rovinách (kritické, satirické, humoristické, psychologické, fi lozofi cké 
a existenciální); tu se předvádí na materiálu prozaických děl B. Němcové, Z. Wintera, 
A. P. Čechova, J. Drdy, Č. Ajtmatova, J. Škvoreckého a G. Swifta. Literatura má ráda 
lidské postavy, jež mají zvláštní profesi a mohou se stát symboly, emblémy lidských osu-
dů obecně. Kromě vojáků, národních hrdinů, politických vůdců, lékařů, advokátů atd., 
mají tu významnou úlohu také učitelé. I když jejich společenská a mocenská role stále 
slábne, v literatuře je dost argumentů, proč tomu tak je.

Klíčová slova: postava učitele v literatuře, poetika, žánrová struktura, kritická, 
satirická, humoristická, psychologická, fi lozofi cká and existenciální sémantická rovina 
(B. Němcová, Z. Winter, A. P. Chekhov, J. Drda, Ch. Aitmatov, J. Škvorecký, G. Swift)

V literární vědě se problém tématu řeší vždy ve spojitosti s poetikou nebo poeto-
logií, tj. s morfologií literárního artefaktu. Vždy tu existoval střet dvou principů: tématu/
fabule/syžetu (pojmy se zjevně často užívají v různých významech ve spojení s meto-
dologií, na níž každá literárněvědná škola trvá) a poetikou, tedy literárním tvaroslovím. 
Povaha právě tohoto vztahu je dvojstranná: téma/fabule/syžet ovlivňují a tvarují poetiku 
artefaktu, na druhé straně konvenční žánrová struktura určuje – svým způsobem a do 
jisté míry – tvarování fabule/syžetu. Je zjevné, že např. líčení napolenských válek v Tol-
stého Vojně a míru vyžaduje jinou žánrovou strukturu než deskripce milostné historie 
nebo přechodné erotické vášně. To je onen patos, jenž rozvíjí V. Šklovskij, když - ovšem 
až po svém ortodoxně formalistickém období – hovoří o obsažné formě a formativním 
obsahu. Problém zjevně nespočívá v prioritě formy nebo obsahu v původním koncep-
tu ruských formalistů, ale v dialektických svazcích mezi těmito dvěma póly umělecké 
tvorby.

Cílem toho stručného příspěvku není však mechanický popis toho, jak se téma 
učitele nebo učitelů realizuje v literárních dílech, ale naopak analýza toho, jak tlak té-
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matu/fabule/syžetu působí na formu a žánrovou stavbu literatury. Proto téma učitele 
v literatuře není pouhou sbírkou nebo souborem různých příkladů nebo realizací, ale re-
lativně složitým procesem žánrového formování pod tlakem obsahových složek syžetu. 
Postava učitele je tudíž nejen uměleckou refl exí reality lidské postavy, ale skrze niternou 
potencialitu oním skutečným demiurgem literárního tvoření.

Téma učitele může tedy ovlivnit jak tvaroslovnou, tak obsahovou stavbu lite-
rárního artefaktu: podobnou metodu jsme použili před několika lety, když jsme psali 
o fenoménu šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století.1 Enklávní ráz Ruska, jež za-
chovává evropský středověk proti reformaci a současně kontaktuje novověkou Evropu, 
manifestuje enklávní ráz ruské kultury spojující jak allochtonní, tak autochtonní podněty. 
Téma šílenství se objevuje v těchto třech rovinách: 1. Jako destrukce racionality, rozu-
mové a mravní struktury světa pod tlakem existenciálních aspektů, jež vedou k dezinte-
graci lidských bytostí. 2. Jako společenská a etická substituce, v níž kategorie šílenství 
může napomoci překonávat jejich sociální bariéry. 3. Jako kompromitující, vnucená so-
ciální role. Například v Puškinových básnických a dramatických dílech vede přítomnost 
motivů šílenství k různým žánrovým transformacím: od shakespearovského dramatu 
k existenciálním dramatickým strukturám jako výsledku generické modifi kace středově-
kých exempel. Motivy rozpadu rozumu fungují jako katalyzátor restrukturace původní-
ho žánru, jenž se stává jiným, novým žánrovým podložím: lyricko-epická báseň (rusky 
a nyní i v uzuální české terminologii „poéma“) se stává invertovanou narativní básní 
historického charakteru, burleskní narativní báseň směřuje k psychologické novele, his-
torická óda se mění v tragédii osobnosti, dramatická exempla v existenciální tragédie.

Téma učitele je determinováno literárními směry, estetikou, kterou tyto směry 
implikují (romantismus, realismus, modernismus), a jejich generickým podložím: na 
druhé straně téma samo může vést k specifi ckým ideologickým a tvaroslovným rovi-
nám: k didaktickým, exemplárním kontemplacím, nostalgickým vzpomínkám na mi-
nulost, k idealizaci dětství, k protestu proti normativní historii, proti pasivní roli mužů 
a žen, k šílenství nebo ke kategorii blázna (blouda) a bláznovství2, ale také k humoru 
a satiře. Učitel je vypodobňován jako podivín, bloud, naivní prosťáček, jako někdo, kdo 
má velmi nízký sociální status, jako ponížený služebník městské nebo vesnické society, 
jako dobrák, jenž sdílí zájmy komunity, v níž žije, a také zájmy svých žáků nebo studen-
tů; může však také naopak představovat odpudivý typ člověka, zrádce, podlézavce, hlu-
páka nebo primitiva, jenž nechápe ani ty nejjednodušší lidské morální zásady. Obecně 
řečeno: učitel je často předváděn jako vyvrženec, permanentně ponižovaný společností, 
jenž je nucen se chovat krajně závisle a jehož morální chování je ovlivňováno tíhnutím 
k mechanické úctě k společenským a profesním hierarchizacím.

Pokud jde o literární žánry, vede téma učitele často k fi lozofi cké kontemplaci, 
k moralizování a deskriptivní próze, k univerzitnímu románu nebo románu blouda, 
možná nejhlubší rovině učitelského tématu. Tematická rovina hlavní postavy formuje 
a formuluje její literární výraz a hledá adekvátní žánrovou strukturu. Summa summa-
rum: téma učitele, jež rozhodně není obyčejným seskupením každodenních motivů, ale 
velmi často něčím zvláštním, mimořádným, výlučným, nenormálním, i když hlavní po-
stava skutečně může představovat odpudivý příklad lidského charakteru. Takříkajíc pa-
1  I. Pospíšil: Fenomén šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století. Masarykova univerzita, Brno 1995.
2 See D. Hodrová: Hledání románu. Kapitoly z historie a typologie žánru. Čs. spisovatel, Praha 1989.
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radoxně se učitel, který je obvykle pokládán za velmi konformní, loajální až zbabělý typ 
člověka, odhaluje svou nekonformní, protestní, neloajální stavbu. Proto je jeho faktický 
impakt na estetickou a žánrovou strukturu literatury mnohem silnější a zvláštnější než  
u jiných postav a hrdinů. Nebo naopak: literatura obecně je pravděpodobně jediným po-
lem, kde by učitel mohl i dnes představovat reálný, konsistentní a silný lidský charakter: 
ani didaktický nebo příkladný, ani zbabělý nebo odpudivý. 

Z historického hlediska je pochopitelné, že vnímání učitele mimo oblast literatu-
ry a umění obecně se vyvíjelo vzhledem k jeho společenskému postavení a mravnímu 
statusu; dosahuje svého vrcholu v epoše osvícenství a hlavně v 19. a 20. století, když 
je jeho úloha zveličována, což se projevovalo spíše v jeho morálním a etickém než 
ekonomickém postavení; v meziválečném Československu se podstatně zlepšila i jeho 
ekonomická pozice ve spojení s jinými společenskými vrstvami, ale v literatuře stála po-
stava učitele vždy extrémně vysoko a slovo „extrémně“ nebo „extrémní“, tedy „krajní“ 
má v těchto souvislostech i jiné významy, neboť učitel vždy zaujímal extrémní, krajní 
pozice jako literární postava přinejmenším v očích čtenářů: příliš moralizující, někdy 
extrémně loajální až ponížený, jindy zbabělý, zlý, zlomyslný, někdy civilně hrdinský, 
někdy refl ektující a hluboký, ale nikdy prostřední, průměrný, bezbarvý. Snad to byla 
právě literatura, beletrie, která dala učiteli duchovní vlastnosti, které ve skutečnosti ne-
měl nikdy nebo jen zřídkakdy. 

Podívejme se na skupinu modelových literárních děl, v nichž postava učitele září 
s geniální intenzitou. Vybrali jsme několik prozaických artefaktů z různých národních 
literatur, které ilustrují vnitřní proměny postavy učitele v literatuře na straně jedné a její 
úlohu v utváření poetologické a generické struktury literatury na straně druhé.

Povídka Boženy Němcové (1820? - 1862) Pan učitel (1860) ukazuje „jejího“ 
učitele jako skromnou, příjemnou a humánní postavu typického představitele českých 
lidiček, kteří utvářeli české národní obrození, přinejmenším na venkově mezi chudý-
mi sedláky. Její jednoduché, průzračné a oproštěné popisy odhalují sociální strukturu 
české vesnice 19. století s katolickým farářem, učitelem, sedláky a chudáky s idealizo-
vanou postavou učitele smutného osudu, neromantického chování, spíše sentimentál-
ních nálad a prostého, poučného, instruktivního, náboženského a mírně optimistické-
ho (pocházejícího z osvícenské tradice) vidění světa. Němcová ho charakterizuje jako 
most, po němž se dítě snadno dostane z dětství nad druhý břeh dospělosti s akcentací 
učitelovy schopnosti umožnit jednoduchou socializaci a adaptaci na převážně nepřá-
telský svět. Ve svých líčeních vesnické školy zdůrazňuje autorka sentimentalisticko-
preromantický protiaklad městského a vesnického prostředí. Povídka či novela má 
vzpomínkový ráz: popisuje vývoj vztahu malé dívenky k jejímu vesnickému učiteli od 
prvních let školní docházky po učitelovu smrt. Incipit povídky ukazuje lidské naděje 
a chápání úlohy školy v 19. století; současně povídka manifestuje vlastní autorčinu 
etickou a estetickou koncepci, preferenci vesnického života, idelizaci prostých lidí 
a roli společenské elity; bere v úvahu také učitelovu hospodářskou motivaci: „Mysliliť 
moji rodiče a nemýlili se, že k životnímu vzdělání mi lépe škola vesnická s řádným, 
svědomitým učitelem než škola městská poslouží. Znaliť bezpochyby, že nejen ve 
městě, ale sem a tam i v městečku hrává si učitel na pana profesora a dává si taktéž 
říkat od rodičů i od žáků a v té důmince že se nesníží, jak toho třeba, k žákům svým, 
ani v mluvení ani v obcování; pracujeť obyčejně napřed se zámožnějšími, a poněvadž, 
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jak desátá a čtvrtá hodina padne, od učení přestává, pro děti nuznějších rodičů času 
mu nezbývá; v hodince, v privátě, za něž zvláštně má placeno, odhaluje teprv tajnosti 
všelikera umění, dělá nejdůležitější úkoly, opravuje bedlivěji a mírněji všeliké pokles-
ky dětské. Však nižší městské školy bývají velmi přeplněné a těžko jimi k vyšším, 
prázdnějším třídám probřednouti.“3 

Učitel obecně nemá tudíž dobrou pověst, protože je chudý, má potíže s hygienou 
a provozuje tělesné tresty: „Vždy mi doma u nás říkávaly děti, že je pan učitel ušňupaný, 
že má vestu a prsty samý tabák, že nosí pod paží rákosku, a když se rozzlobí, že zaskřípá 
zuby, že si položí dítě přes koleno a kam řeže tam řeže. Učitel byl pro mne tedy člověk 
hrozný, ošklivý a bála jsem se ho více než Mikuláše.“4 Její skutečný učitel má naopak 
zcela jiné vlastnosti: je laskavý,má rád přírodu, má pochopení a je empatický, má sociál-
ní cítění, miluje knihy, kulturu a vzdělání; často je přirozeným rádcem a mluvčím zájmů 
lidí: „Byltě pan učitel učiněná dobrota a láska jak k nám, tak i k lidem. - Kdo jaké rady 
potřeboval, jakou stížnost měl, kdo prosbu jakou neb žádost napsanou míti chtěl, každý 
jen k panu učiteli, poradil a posloužil každému poctivě, nežádaje odměny.“5 

Když měl za přítele kněze nebo jiné mocné a vlivné lidi z vesnice, mohl svým 
bližním pomoci přirozeně více. Příroda, hudba, kultura, knihy představují oblasti, kde 
– jak se zdálo - je učitel nezastupitelný. Němcová také prezentuje učitelův životní por-
trét, jeho soukromé problémy a tragický osud jeho rodiny, když je náhodou účastna 
jeho pohřbu. Starosvětský model učitele, který čtenář v povídce Pan učitel B. Němcové 
nachází, je počátkem seriózní české tradice literatury o učiteli a učitelích: jejím přiroze-
ným a souvisejícím pokračováním je i tzv. univerzitní román. Může se to zdát paradoxní 
a dokonce směšné, ale model je velmi podobný; učitel, ať už pochází z jakéhokoli typu 
školy, stále plní hlavní úkoly své profese, jen v měnících se společenských situacích, 
které obnažují důvěrnější a složitější části jeho života vzhledem k jeho složitějšímu 
společenskému fungování.

Zatímco Němcová utváří portrét učitele s ohledem na dobovou situaci polovi-
ny 19. století, autor historických románů a povídek Zikmund Winter (1846-1912) se 
ohlíží na život bakaláře ve středočeském městě období renesance v novele Nezbedný 
bakalář (1883). Učitel s univerzitními ideály přímo z Karlova učení, relativní svobodou 
studentského chování a volnější morálkou je konfrontován s každodenností a napětím 
v sociálních vztazích, tak vzdálenou ideálům svobodné společnosti: „Do města vjel ba-
kalář na plesnivém valachu napřed, za ním fasuňk se studenty. Primáné a sekundáné 
jsouce nejstarší a nejrozumnější, zpytavě hleděli na obě strany nového svého vůkolí; 
terciáné a ostatní drobotina nepřestali se ani teď, když na ně rakovnická obec seběhla se 
podívat, trhati se za nosy a štěbetati jako housátka.“6 

 Z. Winter – na rozdíl od B. Němcové – je čistokrevný realista, který líčí kaž-
dodenní detaily včetně bakalářova reálného postoje k životu: dotek smutku a nostalgie 
proniká únavnými popisy života v malém městě blízko Prahy, zvláště když romanopisec 
podtrhuje didaktickou, národní a obrozeneckou úlohu bakalářovu ve smyslu programu 
českého národního obrození 19. století: „Když neměl pan bakalář hlavu pitím obtíženu, 
byl učitelem i správcem školy výborným. Milá byla slova, když se ve škole mezi primá-
3 B. Němcová: Pan učitel. Praha 1958, s. 8.
4 B. Němcová: Pan učitel. Praha 1958, s. 12.
5 B. Němcová: Pan učitel. Praha 1958, s. 29.
6 Z. Winter: Nezbedný bakalář (Starobylý obrázek z Rakovnicka). Melantrich, Praha 1984, s. 44.
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ny a sekundány, kteříž v jedné síni seděli pohromadě, bakalář rozhovořil se o tom, jak 
veliké věci předkové naši před celým světem dovozovali.“7

Anton Pavlovič Čechov (1860-1906) – kromě humoristických povídek, svě-
toznámých dramat a jediného románu Ostrov Sachalin (1893) - napsal několik delších 
povídek či novel s nápadně melancholickou a nostalgickou atmosférou. Jednou z nej-
výraznějších, i když méně zmiňovaných, jek novela Учитель словесности (1894, 
Profesor literatury). Syžet je založen na deziluzi stárnoucího profesora, jenž účtuje se 
životem: „Мартовское солнце светило ярко‚ и сквозь оконные стекла падали на 
стол горячие лучи. Было еще только двадцатое число‚ но уже ездили на колесах‚ 
и в саду шумели скворцы. Позже было не то‚ что сейчас вот войдет Манюся‚ об-
нимет одною рукой за шею и скажет‚ что подали к крыльцу верховых лошадей или 
шарабан‚ и спросит‚ что ей надеть‚ чтобы не озябнуть […] Меня окружает пош-
лость и пошлость. Скучные‚ ничтожные люди‚ горшочки со сметаной‚ кувшины 
с молоком‚ тараканы‚ глупые женщины...Нет ничего страшнее‚ оскорбительнее‚ 
тоскливее пошлости. Бежать отсюда‚ бежать сегодня же‚ иначе я сойду с ума!“8 
Touha opustit nudný, stereotypní život nemůže nepřipomenout tolstojovskou fi lozofi i 
„neprotivení se zlu násilím.“

Hluboký pohled na život prezentuje The Centaur (1962, Kentaur), román Johna 
Updikea (1932-2009), v němž se učitel ukazuje jako mytická bytost antického Řecka 
zmítaná mezi vznešenými ideály a banalitami každodennosti.9

Neokázalé hrdinské chování učitele ukazuje Jan Drda10 v známé povídce Vyšší 
princip (1945); název se vztahuje k častému výroku profesora latiny působícího na čes-
kém gymnáziu během německé nacistické okupace v době tzv. heydrichiády, nacistické-
ho teroru, jenž následoval po zabití říšskoněmeckého protektora Reinharda Heydricha 
v létě 1942. Jestliže chce čtenář chápat tuto povídku o čtyřech stránkách v její pokud 
možno úplnosti, měl by znát další detaily z území zvaného Protektorat Böhmen und 
Mähren včetně uzavření českých vysokých škol po hromadných demonstracích z pod-
zimu 1939, jež oslavovaly výročí vzniku Československé republiky a jichž se zúčastnili 
hlavně univerzitní studenti. Učitel (česky podle francouzského zvyku „professor“ ) roz-
hodně není hrdinskou postavou, spíše naopak; zajímá se jen o latinu a život jeho řecko-
římského světa. Ale strašná situace, jež nezvratně postihla jeho třídu, z něho učinila 
muže, jenž nejen riskoval život, ale současně vyjádřil velkou až bezbřehou důvěru ve 
studenty, a tak zcela naplnil svůj lidský úděl a občanskou povinnost. Na samém počátku 
je ukázán víceméně jako směšný podivín, což dokládá i jen zevnějšek: „V neohraba-
7 Z. Winter: Nezbedný bakalář (Starobylý obrázek z Rakovnicka). Melantrich, Praha 1984, s. 64.
8 А. П. Чехов: Учитель словесности‚ in: А. П. Ч.: В человеке должно быть все прекрасно...Письма‚ 
рассказы‚ пьеса. „Молодая гвардия“‚ Москва 1980, s. 197-198.
9 Během krátkého pobytu Johna Updikea v Brně v roce 1986 jsem se s ním setkal a s jeho souhlasem udělal 
s ním krátký rozhovor. Je charakteristické, že znal a chválil moderní ruskou sovětskou prózu (hlavně tzv. 
vesnickou prózu, zvláště V. Rasputina) a ovšem ruskou klasiku včetně Tolstého, Dostojevského a Čechova). 
Viz náš článek a rozhovor s Updikem: John Updike v Brně. Rovnost 8. 4. 1986, s. 5. Další komentář k témuž 
viz: Pozapomenutý rozhovor s Johnem Updikem v Brně. Salon, Právo, 25. 9. 1997, s. 2.
10 Jan Drda (1915-1970) byl spisovatelem dosti složitého života a ideologické pozice. Stal se slavným už 
ve 40. letech 20. století v rámci jevu zvaného „protektorátní próza“, literatura charakterizovaná specifi ckou 
poetikou vycházející z psychologické introspekce a expresivnějšího stylu (Městečko na dlani, 1940; Živá 
voda, 1941; Putování Petra Sedmilháře, 1943; jeho povídková sbírka z pražského protinacistického povstání 
z května 1945 Němá barikáda, 1945 - povídka Vyšší princip je její součástí – byla jedním z jeho posledních 
esteticky hodnotných děl).
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ných, špatně žehlených šatech venkovského střihu, obličej zdolíčkovatělý obrovskými 
jizvami po černých neštovicích, a aktovkou věčně zatěžkou klasiky, z nichž citovával 
dlouhé odstavce opojen krásou textu a zapomínaje na svůj krákoravý hlas, byl pro sep-
timány fi gurkou krajně komickou.“11 těmito slovy autor líčí katarzní ,okamžiky syžetu: 
„Kolega Vyšší princip se vrátil do třídy za pár minut. Nohy se pod ním chvěly, že sotva 
došel ke katedře. Zhroutil se na židli, sevřel své obrovské vypouklé čelo kostnatými 
prsty, a dočista přejinačeným, dětsky naříkavým hlasem tiše bědoval: Neslýchané...Ne-
slýchané! Pak se přece jenom vzmužil, a pohlédnuv do očí své třídy, zkamenělé zlou 
předtuchou, chraplavě koktal: Vaši...vaši...spolužáci..byli zatčeni... Jaké absurdní – ne-
dorozumění ...moji...moji...žáci...[...] Také já...schvaluji atentát na Heydricha.“12 

Celá situace je stylizována koncizně, zhuštěně (stejnojmenný český fi lm z roku 
1960 režiséra Jiřího Krejčíka byl příliš dlouhý, a proto mnohem méně účinný) a vyžadu-
je znalost několika typicky českých aluzí spojovaných se zvláštním obdobím nacistické 
okupace a českými historickými emblémy (tzv. schvalování atentátu na říšského pro-
tektora R. Heydricha, vynucený souhlas s popravami politických odpůrců v 50. letech 
20. století, tzv. vyrovnání s náboženskou otázkou z roku 1958 a později, nesouhlas se 
sovětskou okupací v roce 1968 atd.). 

Jeden z mála světově známých sovětských kirgizských spisovatelů Čingiz Aj-
tmatov (1928-2008)13 pěstoval především témata tvůrčího člověka, malíře či spisovate-
le, hlavních postav nebo vypravěčů svých příběhů. Jedna z jeho raných povídek napsaná 
v obou jazykových verzích (kirgizsky a rusky, později Č. Ajtmatov psal jen rusky, např. 
magické, mytologické romány И дольше века длится день, 1980 – A věku delší bývá 
den..., knižní název Буранный полустанок — Stanice Bouřná; Плаха, 1986, Popra-
viště; Тавро Кассандры, 1994, Znamení Kassandry) je Первый учитель (1962, První 
učitel), v níž autor syntetizuje svůj romantismus, lásku k tvorbě, humanitě, přírodě, 
humánní proměně mezilidských vztahů a manifestuje Říjnovou revoluci v idealizované 
podobě osvícenské proměny: „Но в том-то и дело‚ что в те дни люди по темноте сво-
ей не придавали значения учебе‚ а Дюйшена считали в лучшем случае чудаком‚ 
который возится с ребятишками от нечего делать. Охота тебе — учи‚ а нет — раз-
гони всех по домам. Сами они ездили верхом и в переправах не нуждались. А все-
таки следовало‚ конечно‚ нашему народу призадуматься: ради чего этот молодой 
парень‚ который ничем не хуже и не глупее других‚ ради чего он‚ терпя трудности 
и лишения‚ снося насмешки и оскорбления‚ учит их детей‚ да еще с таким не-
обыкновенным упорством‚ с такой нечеловеческой настойчивостью?“14 

Sepětí hlavní postavy s přírodou a životem prostých vesničanů je tematickou 
dominantou a pramenem jeho síly, stejně jako vypravěčovy poetické pasáže: „Может 
быть‚ это и была первая весна моей юности. Во всяком случае‚ она казалась мне 
краше прежних весен. С бугра‚ где стояла наша школа‚ открывался глазам пре-
11 J. Drda: Vyšší princip, in: J. D.: Němá barikáda. Čs. spisovatel, Praha 1985, s. 24.
12 J. Drda: Vyšší princip, in: J. D.: Němá barikáda. Čs. spisovatel, Praha 1985, ss. 26, 28.
13 Viz R. Porter: Four Contemporary Russian Writers. Berg Publishers, Oxford - New York - Munich 1989. 
Viz naši recenzi: Čtyři podobizny. Čs. rusistika 1990, 5, pp. 288-291. Viz také naše pojednání o Ajtmatovovi: 
Trnitá cesta k zralému lidství. Světová literatura 1981, 5. Touha po románu: Ajtmatovo Popraviště. Kmen 50, 
17.12.1986. Ajtmatovova cesta k románu: druhý pokus. Světová literatura 1987, 4, s. 233-235. Viz také naši 
knižní publikaci Spálená křídla. Malý průvodce po české recepci ruské prózy 70. a 80. let 20. století. Masa-
rykova univerzita, Brno 1998.
14 Ч. Айтмaтов: Первый учитель. Москва 1978, p. 32.
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красный мир весны. Земля‚ словно бы раскинув руки‚ сбегала с гор и неслась‚ 
не в силах остановитсья‚ в мерцающие серебряные дали степи‚ объятые солнцем 
и легкой‚ призрачной дымкой. Где-то за тридевять земель голубели талые озер-
ца‚ где-то за тридевять земель ржали кони‚ где-то за тридевять земель пролетали 
в небе журавли‚ неся на крыльях белые облака. Откуда летели журавли и куда они 
звали сердце такими томительными‚ такими трубными голосами?“15 

V souvislosti se současnou tragickou situací v Kyrgyzstánu a dalších zemích 
bývalé sovětské Střední Asie se zdá, že Ajtmatov je typickým představitelem přesvěd-
čení, že vzdělávání, kultura a umění jsou hlavní úspěšné nástroje v procesu humanizace 
lidstva, v němž učitel hraje roli nejdůležitější - což je zase jedna z osvícenských iluzí.

Oproti tomu jedním z nejnegativnějších zobrazení učitele v světové literatuře je 
novela Legenda Emöke (1963) Josefa Škvoreckého (roč. 1924). Román jako produkt 
liberalizační vlny v Československu 60. let 20. století obsahuje takřka všechny důležité 
„prokleté otázky“ české a československé historie, jež se dodnes vracejí, včetně vyhnání 
či odsunu Němců a dílem Maďarů po roce 1945, událostí studené války a její atmosfé-
ry - a především typu učitele jako nejodpudivější postavy, jež je protikladem krásné 
a ušlechtilé maďarské dámy Emöke a jež se není ani schopna naučit pravidla jednodu-
ché společenské hry. Nenávist k učiteli a opovrhování učitelem je v českém společen-
ském prostředí pevně ukotveno („Kdo neumí, učí“) a představuje odvrácenou stranu 
lásky B. Němcové k „jejímu“ idealizovanému učiteli ve smyslu osvícenských představ; 
učitel je tu spíše symbolem nemorální přizpůsobivosti, nekonečné pružnosti, živočiš-
nosti, oportunismu a zbabělého chování. Učitel nevyvolává v českém prostředí nikdy 
neutrální reakce, spíše vždy reakce zaujaté, dnes většinou pouze negativně („mají prázd-
niny“, tudíž jejich povolání není ani skutečná práce, kde se bere pouze dovolená – že jde 
o dezinformaci, každý ví, ale přesto jí rád používá; známý je výrok jedné školní uklízeč-
ky: „To dokáže každý, pěkně se oblíct a postavit se před třídu“; mám podezření, že na 
vysokých školách úřednictvo mnohde nechápe, proč se zde kromě nich pohybují také 
učitelé a studenti). Současně protiklad poetické legendy a oportunní, přízemní postavy 
učitele jako součást „legendy“, vyprávěný příběh a konstruovaný syžet přinášejí nostal-
gii a únavu ze života a vypravěčské umění jako kreativní aspekt lidské aktivity; patrně 
není náhoda, že podobné „kreativní“ motivy se spojují jak s negativní, tak s kladnou po-
stavou učitele, jenž jako by tyto motivy a pohledy vyvolával: „Příběh se stává a zapadá 
a nikdo jej nevypráví. Potom někde žije člověk, odpoledne jsou horká a marná a přijdou 
vánoce a člověk umírá a na hřbitov přibude nová deska se jménem. Dva, tři, muž, bratr, 
matka nosí ještě několik roků to světlo, tu legendu v hlavě, a potom také umřou. Pro děti 
je to už jen starý fi lm, nezaostřená aura rozlité tváře. Vnuci nevědí nic. A ostatní lidé 
zapomenou. Pro člověka není už ani jméno, ani vzpomínka, ani prázdno. Nic.“16 

Negativní a opovržlivý vztah k učiteli je jen nedostatečně skrývaným rysem sou-
časné české společnosti, ačkoliv navenek se tato profese hodnotí jako prestižní. Jedním 
z výrazných příkladů může být jedna pasáž z memoárů tajemníka bývalého Českoslo-
venského svazu spisovatelů (v 60. letech 20. století) Vlastimila Maršíčka (1923-2000), 
který cituje jiného českého spisovatele Františka Flose (1864-1961), profesí školního 
inspektora, jenž dokonce odmítal vyplácet učitelům diety při jejich nečetných služeb-
15 Ч. Айтмaтов: Первый учитель. Москва 1978, p. 41.
16 J. Škvorecký: Legenda Emöke. Čs. spisovatel, Praha 1963, s. 7.
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ních cestách: učitel není přece jen povolání, je to poslání, a proto by si učitelé služební 
cesty měli platit sami.17

Britský prozaik Graham Swift (narozen 1949)18 v slavném románu Waterland 
(1983, Země vod) prezentuje postavu učitele dějepisu, který se bouří proti tradiční 
koncepci historie jako procesu, jenž utvážejí jen velcí mužové a velké ženy: „What 
is a history teacher? He‘s someone who teaches mistakes. While others say ,Here‘s 
how to do it‘, he says ,And here‘s what goes wrong.‘ While others tell you ,This 
is the way, this is the path‘, he says ,And here are a few bungles, botches, blunders 
and fi ascos...‘ It does not work out; it‘s human to err...“19. Začíná tedy učit zce-
la jiné dějiny, a to dějiny malých lidí, nikoli shora, ale zdola, a dochází k realistic-
kému, spíše skeptickému názoru na vývoj světa (O výstavbě impéria): „Once upon 
a time people believed in the end of the world. Look in the old books: see how many 
times and on how many pretexts the end of the world has been prophesied and fo-
reseen, calculated and imagined. But that, of course, was superstition. The world 
grew up. It didn‘t end. People threw off superstition as they threw off their parents. 
The said ,Don‘t believe that old mumbo-jumbo. You can change the world, you 
can make it better. The heavens won‘t fall.‘ It was true. For a little while – it didn‘t 
start so long ago, only a few generations ago – the world went through its revolu-
tionary, progressive phase; and the world believed it would never end, it would go 
on getting better. But then the end of the world came back again, not as an idea or 
a belief but as something the world had manufactured for itself all the time it was 
growing up. Which only goes to show that if the end of the world didn‘t exist it would 
be necessary to invent it. There‘s this thing called progress. But it doesn’t progress. 
It doesn‘t go anywhere. Because as progress progresses the world can slip away. It‘s 
progress if you can stop the world slipping away. My humble model for progress is 
the reclamation of land. Which is repeatedly, never-endingly retrieving what is lost. 
A dogged and vigilant business. A dull yet valuable business. A hard, inglorious bu-
siness. But you shouldn‘t go mistaking the reclamation of land for the building of 
empires.“20

Učitel ve Swiftově pojetí se tak stal vizionářem a prorokem nového přístupu 
k lidským dějinám a víceméně k jádru lidské existence a to je patrně nejfi lozofi čtější 
rovina, jíž tato tematika dosáhla.

Literatura má ráda lidské postavy, jež mají zvláštní profesi a mohou se stát sym-
boly, emblémy lidských osudů obecně. Kromě vojáků, národních hrdinů, politických 
vůdců, lékařů, advokátů atd., mají tu významnou úlohu také učitelé. I když jejich spole-
čenská a mocenská role stále slábne, v literatuře je dost argumentů, proč tomu tak je.

17 Viz V. Maršíček: Nezval, Seifert a ti druzí… Necenzurovaný slovník českých spisovatelů. HOST, Brno 
1999. Viz také naši recenzi Noblesa, upřímnost, kouzlo nechtěného a sami proti sobě. KAM-příloha 2000, 2 
(únor), s. VI-VII.
18  Viz jeho romány The Sweet-Shop Owner (1980), Shuttlecock (1982), Waterland (1983), Out of This World 
(1988) Ever After (1992), Last Order (1996), The Light of Day (2003), Tomorrow (2007), Making an Ele-
phant: Writing from Within (2009).
19 G. Swift: Waterland. Pan Books Ltd., The Picador Edition, London 1981, s. 203.
20 G. Swift: Waterland. Pan Books Ltd., The Picador Edition, London 1981, s. 291.
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THE TEACHER AS A MODELLING FACTOR
OF LITERARY POETICS AND GENRE STRUCTURE

Abstract: The author of the present study analyzes the role of the character of 
the teacher in literature as a modelling factor of literary poetics and genre structure. The 
theme of the teacher needs certain literary forms, certain morphology, usually a certain 
genre, literary kind based on different semantic levels (critical, satirical, humouristic, 
psychological, philosophical and existential); it is demonstrated on the material of the 
prose works by  B. Němcová, Z. Winter, A. P. Chekhov, J. Drda, Ch. Aitmatov, J. Škvo-
recký, and G. Swift. Literature likes human characters who have special professions 
and can become symbols, emblems of human fates in general. Besides soldiers, national 
heroes, political leaders, doctors of medicine, solicitors etc., an important position is 
occupied by teachers. Though the social and power role of the teacher is still weaker, in 
literature there is quite a lot od arguments why it is so.

Keywords: the character of the teacher in literature, poetics, genre structure, cri-
tical, satirical, humouristic, psychological, philosophical and existential semantic levels 
(B. Němcová, Z. Winter, A. P. Chekhov, J. Drda, Ch. Aitmatov, J. Škvorecký, G. Swift)
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Škola a zdraví 21, 2010, Výchova ke zdraví: souvislosti a inspirace

DĚTSKÉ PŘEDSTAVY O FENOMÉNU ZDRAVÍ, 
NEMOC, SMRT, ANATOMIE LISKÉHO TĚLA 

Iva ŽALOUDÍKOVÁ

Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na dětské naivní, spontánní koncepce a před-
stavy pojmů zdraví, nemoc, smrt a představy o anatomii lidského těla jako na důležité 
výchozí aspekty výchovy ke zdraví u dětí primárního stupně ZŠ. Uvádí výzkumy zahra-
ničních i českých autorů k této problematice a seznamuje s vlastním šetřením koncepcí 
zdraví a nemoci u dětí 1. stupně ZŠ v okolí Brna. Zaměřuje se na srovnání vědeckých 
teorií a dětských představ a nutnost znát tyto naivní koncepce dětí k navození konceptu-
ální změny učitelem v edukačním procesu.

Klíčová slova: dětské koncepce zdraví a nemoci, dětské koncepce smrti, anato-
mické koncepce, výchova ke zdraví

Úvod
Některé obory např. klinická psychologie, sociální lékařství, klinické obory me-

dicíny, pedagogická psychologie, vývojová psychologie, kognitivní psychologie, ale 
i oborové didaktiky, se již od 70-80 let minulého století zajímají o subjektivní pojetí 
takových fenoménů, jako je zdraví a nemoc, smrt, život, podpora zdraví, prevence 
nemoci, části těla, lidské orgánové soustavy, aj. 

Starší výzkumný proud, který se zajímal o subjektivní pojetí zdraví a ne-
moci, byl většinou realizován lékaři a psychology. Zjišťoval pacientovy představy 
a přesvědčení o nemoci a akcentoval spíše afektivní stránku. Mladší proud, který 
zaujal především implicitní teorií nemoci, zkoumal více kognitivní stránku problému. 
Zpočátku se výzkum věnoval vysvětlení, proč pacienti nespolupracují s lékařem a ne-
dodržují pokyny během léčby. Důvodem se mohly stát subjektivně vnímané závažnosti 
zdravotního stavu a ohrožení, subjektivní vnímání citlivosti a zranitelnosti organismu. 
Později se tato tématika stala centrem zájmu pedagogů, a to především hledáním ade-
kvátního didaktického přístupu k takovým fenoménům, jako je zdraví, nemoc, smrt, 
ale i fotosyntéza, vzduch, galvanický článek, ekosystémy aj., patřících především do 
přírodovědných disciplín.  

Proč se v posledních desetiletích zvýšil zájem odborníků o subjektivní názory 
lidí; proč se zabývají tím, co dnes označují jako prekoncepce či pojetí zdraví a nemoci, 
nebo mentální reprezentace zdraví a nemoci? Odpověď je jednoznačná. Lékařům po-



118

máhají zvolit adekvátní přístup k pacientovi a k jeho účinnější léčbě. Učitelům dávají 
náhled do žákova dosavadního pojetí pojmu, na jehož základě pak mohou účinněji pů-
sobit ve vzdělávacím procesu.    

Ukazuje se, že subjektivní pojetí zdraví a nemoci ovlivňuje podstatně zdra-
votní chování daného člověka. Zdá se, že působí jako „fi ltr“, který propouští jen určité 
informace. Připisuje jim individuální závažnost a ovlivňuje osobní přístup. Podporuje 
obranné mechanismy jednotlivců vůči vnějším snahám o změnu, připouští jen některá 
schémata, přijímá některé příčiny, někdy odmítá medicínsky závažné důsledky nevhod-
ného, zdraví ohrožujícího chování atd. (Mareš 1993). Ovlivňuje rovněž přijímání no-
vých informací týkajících se zdraví poskytovaných v médiích nebo výukou na školách, 
ať už v programech primární prevence nebo v běžném kurikulu. 

Mnohé zahraniční studie potvrzují, že subjektivní chápání pojmu zdraví a nemo-
ci prochází určitými fázemi, stádii, jež se blíží Piagetovým stádiím kognitivního vývoje 
(stadium prelogické, konkrétní a abstraktní). Pojetí zdraví se liší podle věku i kulturního 
a sociálního rámce, society, ve které dítě žije. Např. Pridmore, Bendelow (1995) studie 
s 100 dětí v Botswaně ve věku 9-10 let, a v UK (100 dětí) Oakley, Bendelow (Uni of 
London) s využitím metody Draw-and-Write. Dále studie Piko, Bak (2006) Uni of Sze-
ged, zjišťující představy dětí (8-11 let) o zdraví a nemoci v Madarsku, David Schoenfeld 
at al., New Haven, Yale Uni., (2001) vytvořil a testoval kurikulum onkologické výchovy 
pro děti K-6 (elementary school =1.stupeň a MŠ). Ve studii zjišťoval pochopeni příčin 
některých nemocí a jejich následné srovnání, a to rýmy, AIDS a rakoviny. V další studii 
Chin, Schonfeld, (1998) se zabývá vývojovým zdůvodňováním příčin rakoviny a její 
prevencí.

Dětské názory na zdraví (nemoc) tvoří složitě strukturovaný celek, jehož jádrem 
je dětská vnitřní reprezentace zdraví. Jde o individuální názory, úvahy, představy, pře-
svědčení laiků o tom, co je zdraví, nemoc. Jde o soukromé, nevědecké, naivní teorie 
(Mareš 1993, s. 38). Terminologie je zde nejednotná (viz. tab. 1). Někteří autoři po-
dávají informace o vývoji představy dítěte o vlastním těle, o životě, o smrti, nemoci a 
zdraví, atd. 

Tab.1 : Termíny používané pro pojetí zdraví a nemoci (Mareš 1993, s. 40 )
Anglický termín Český ekvivalent
Mental representation of health and illness Mentální reprezentace zdraví a nemoci
Conceptions of health and illness Pojetí zdraví a nemoci
Individual thinks about health and illness Individuální názory na zdraví a nemoc
Illness cognition Poznávání nemoci
Illness representation Reprezentování nemoci
Implicit theory of illness Implicitní teorie nemoci
Implicit models of illness Implicitní  modely nemoci
Illness schemata Výkladová schémata
Understanding of illness Porozumění nemoci
Patient´s illness beliefs Pacientova přesvědčení o nemoci
Patient´s health beliefs Pacientova přesvědčení o zdraví
People´s health appraisals Hodnocení zdraví ( běžnými ) lidmi



119

Osobní názory na různé nemoci a zdraví si dítě vytváří a ty se s vývojem mění. 
Ale i dospělý člověk si tyto představy přetváří v průběhu života vlastně po celý život. 
Osobní názory lidí nemají vždy vyhraněnou a propracovanou podobu, mohou to být 
mlhavé představy až svérázné názory, které jsou však vždy opřené o vlastní zkušenosti. 
Tyto laické názory mohou být velmi rozdílné. Od dětských naivních představ, přes zcela 
chybné až po vědecké poznatky o zdraví a nemoci. Subjektivní pojetí (mentální repre-
zentace) je mimořádně stabilní, odolává pokusům zdravotníků i učitelů o změnu.

Dětské pojetí nemoci
Autoři Bibace a Walsh (1980) zkoumali vývoj dětských koncepcí nemoci 

vzhledem k ontogenezi příčinných vztahů. Bylo nalezeno 6 vývojových kategorií vy-
světlení nemoci. Jsou konsistentní s Piagetovými  hlavními stádii kognitivního vývoje 
dítěte. 
Piagetova stádia:

1) předoperační období/prelogické 2-6 let – příčiny nemocí založeny na vlastní 
zkušenosti, jeden aspekt jako fenomén,

2) konkrétní operace 7-10 let – vidí fenomén z více pohledů, chápou více dimenzí 
situací, méně egocentričtí, používají elementární logické operace k řešení pro-
blémů,

3) formálních operací od 11let - užívají abstraktní myšlení.

To je velmi přínosné pro pediatry v komunikaci s dětskými pacienty a také pro 
pedagogy ve strategii výuky ke zdraví. Dětské vnímání a chápání nemoci je úzce spo-
jeno s jeho kognitivním vývojem, vychází z ontogeneze příčinného vyvozování, zdů-
vodňování příčin.
●  Autoři Bibace a Walsch, (1980, s. 914) popisují tři stádia: 
1. stádium - prelogické /předoperační / myšlení  (2-6 let) zahrnuje:  

a) fenomén  - dítě vidí příčiny nemoci v nějakém vnějším konkrétním jevu fenoménu, 
a nedokáže jej vysvětlit. (Co způsobuje rýmu? Slunce, ale jak, nevím.) 

b) nákaza – příčina nemoci je v objektu, v lidech, je to magické, nevysvětlitelné.
2. stádium - konkrétních logických operací (7-10 let): dítě více diferencuje „já 
a svět“, umí  rozlišit, co je vnitřní a vnější příčina, rozlišuje mezi příčinou nemoci 
a způsobem, jakým se nemoc projevuje, a používá dvě charakteristická vysvětlení:

a) znečištění – umí odlišit mezi příčinou a nemocí. Příčina je viděna v osobě nebo 
objektu nebo vnější aktivitě, která má aspekt kvality „špatný, nebezpečný, ohro-
žující“. Příčinu nemoci vidí ve fyzickém kontaktu nebo účasti na nebezpečné 
aktivitě.

b) zvnitřnění – starší děti nemoc umísťují dovnitř těla, zatímco příčina může být 
vnější. Dítě konstatuje, že nemoc se odehrává v něm samotném. Mají zmatek 
ve vnitřních orgánech.

3. stádium – formálních logických operací ( od 11 let): dítě diferencuje mezi vnitřním 
a vnějším světem, příčinu nemoci pokládá do těla a rozlišuje příčiny:

a) fyziologické – příčiny nemoci leží ve vnitřní struktuře těla, nefungující orgán 
těla.
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b) psychologické – vysvětlení příčin a průběhu nemoci, vysvětluje nemoc jako 
vnitřní fyziologický proces, nachází i psychologické příčiny. Dítě chápe, že myš-
lení nebo prožívání může ovlivnit i funkci těla. Projevuje se zde změna ve stupni 
osobní kontroly, zahrnují i emocionální oporu. Tyto fáze odpovídají Piagetovým 
stádiím kognitivního vývoje.

● Podle D. Schonfelda (1999) děti obyčejně procházejí několika fázemi v chápání pří-
čin nemocí. Vysvětlení velmi malých dětí má tendenci směřovat k egocentrickému a 
magickému myšlení. Nemoc chápou jako formu trestu za reálné i imaginární činnosti. 
(„Nechoval jsem se ke svému bratrovi pěkně a on onemocněl a musel jít do nemocnice.“) 
I dospělí mají mnohdy tendenci takto uvažovat, když jim onemocní někdo blízký. Děti 
poskytují příčiny nemocí jako kruhové odpovědi, často fenomenologická vysvětlení. 
To znamená, že určitý aspekt, fenomén, považují za příčinu nemoci. Například „Máš 
rýmu, protože ti teče z nosu“. Příčinu různých událostí přičítají nevztahujícím se jevům 
jen proto, že se objevují ve stejnou dobu. „Včera nám zhasli elektriku a dnes ráno jsem 
se probudil s rýmou.“ V předškolním a mladším školním věku se u dětí začíná vyvíjet 
přesnější chápání fyzické nemoci. Chápou, že nemoci jsou způsobeny mikroby a lidé 
se mohou nakazit jeden od druhého. Mají ale problém odlišit infekční od neinfekčních 
nemocí. Postupně jsou děti schopny podat specifi cká vysvětlení příčin nemocí. 

V další fázi děti chápou nemoc tak, že mikroby musí vstoupit do těla a vyví-
jet určitou činnost. Stále ještě nemají jasný přehled o příčině nemocí. Často příčiny 
směšují. Například: „Člověk může dostat leukemii, když na něj někdo kašle“. Dále 
jsou děti schopny diferencovat mezi několika nemocemi. Jsou schopny pojmenovat 
specifi cké příčiny nemocí. „Jestliže jsou buňky poškozeny nadměrným sluněním nebo 
tabákovými zplodinami, může to způsobit rakovinu“. V poslední, závěrečné fázi děti, 
ale i dospělí, upřednostňují zdůrazňování příčin a vývoj choroby „Když poškozené 
buňky vytvářejí nádor, mohou působit na zdravé buňky a způsobují tak nemoc.  

Dětské pojetí zdraví
Dětské pojetí zdraví zkoumal Mareš (2003). Uvádí šest hledisek, ze kterých by 

měla vycházet diagnostika a které akcentují kognitivní přístup. Jsou to :

1) Identifi kace zdraví – určení, co pod tím dítě chápe
2) Konsekvence zdraví – určení krátkodobých i dlouhodobých důsledků
3) Časová dimenze – odhad časového průběhu zdraví, dynamiky změn
4) Kauzální atribuce – subjektivní vidění příčin
5) Strategie jednání – individuální postupy, které používá
6) Smysl zdraví pro dítě – dětské argumenty pro zdraví 

Zatím proběhlo celkem poměrně méně výzkumů týkajících se zdraví, více je vý-
zkum zaměřen na pojetí nemoci, jako je rýma, AIDS (Schonfeld 1999) rakovina (Chin 
et al. 1998, Oakley et al. 1995), smrti (Lonetto 1980), ale i života (Doulík 2003).

Mareš (2003) zjišťoval dětské pojetí zdraví, kde se zúčastnilo 120 žáků a byla pou-
žita metoda volných písemných odpovědí. Pro pojetí zdraví vytvořil originální typologii: 
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Neznalost – nevím, co je zdraví
Tautologie – zdraví je když je člověk zdravý.
Nepřítomnost nemoci – opačný stav než je zdraví, 
Něco cenného, vzácného
Něco přirozeného, příjemného – pohoda biologická, psychická, sociální
Výsledek snažení – člověk by se měl postarat sám

Mezi nejfrekventovanější metody zjištování subjektivního pojetí zdraví a nemo-
ci můžeme zařadit polostrukturovaný rozhovor, dotazník, komentování předložených 
obrázků, slovní řešení modelových situací, reálné jednání v přirozené či laboratorní 
situaci a jeho zdůvodnění. 

● Pojetí zdraví podle publikace Piko, Bak (2006)
 Autorky provedly výzkum, kde participovaly dvě základní školy ze dvou menších Ma-
ďarských měst ( Békés a Köröstarcsa). Celkový vzorek tvořilo 128 dětí, z toho bylo 
57 % chlapců a 43 % dívek s cílovou skupinou dětí ve věku 8–11 let, žáci 3., 4. a 5. třídy. 
Děti byly požádány, aby namalovaly a napsaly, co pro ně znamená zdraví, nemoc a jak 
předcházet nemocem. Většina dětí vyjádřila sofi stikovanou defi nici zdraví, která může 
být rozdělena do dvou základních skupin: biomedicínská a holistická. Obě tyto defi nice 
se objevily se srovnatelnou frekvencí, i když mnoho odpovědí obsahovalo oba typy ( bio-
medicínská 28 %, holistická 27 % , oba typy 20 % ) to znamená, že z dětí, které vyjádřily 
biomedicínský pohled na zdraví, 20 % přidalo navíc psychosociální a multidimensionál-
ní pohled. V odpovědích nebyly žádné statistické rozdíly mezi pohlavím a věkem. Tato 
studie ukázala, že nejen dospělí, ale i děti školního věku mají sklony považovat zdraví za 
komplexní biologické, psychologické, sociální i duchovní pojetí tohoto fenoménu. Je pa-
trné, že kromě biomedicínského pojetí mají žáci sklony inklinovat k holistickému pojetí 
zdraví podobně, jak ho defi novala Světová zdravotnická organizace (WHO). Také zde 
zdůrazňují důležitost zdravého životního prostředí, zdravého životního stylu a důležitost 
chápání zdraví pro život člověka, což je patrné spíše u starších žáků. U mladších žáků se 
více objevují biomedicínské pohledy, problematika kouření.

Mareš (1993, s. 43) uvádí několik hledisek subjektivního pojetí zdraví a nemoci:

■  Hledisko počtu osob, která jsou nositeli pojetí
 individuální ( jednotlivec ) −
 skupinové ( např. podle diagnózy, způsobu léčení,…) −
 populační ( velké skupiny osob, reprezentujících celou populaci ) −

■  Hledisko vývojových a věkových aspektů
     (přibližně odpovídající vývojovým stádiím dle Piageta)
■  Hledisko sociokulturních aspektů
     (výrazné názory na zdraví a nemoc mohou být podmíněny kulturně a nábožensky)

U mladších dětí může mít velký vliv rodiny a vrstevníci.
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Diagnostika subjektivního pojetí nemoci a zdraví může pomoci nahlédnout do 
pacientova/žákova způsobu uvažování, do dětského uvažování o zdraví a nemoci. Po-
máhá mu vysvětlit pacientovo svébytné chování a reagování na nemoc a léčbu. Pomáhá 
také učiteli najít způsob, jak na dítě působit, jaké zvolit metody výuky a jak pojem žá-
kovi přiblížit a využít přitom jeho dosavadní životní zkušenosti.

Dětské pojetí smrti
Mnoho učitelů se bojí diskutovat s dětmi o smrti v obavě před negativními emo-

cemi, které u dětí mohou vyvolat. Pro učitele, který učí výchovu ke zdraví, je důležité, 
aby byl připraven na nejrůznější otázky dětí týkající nejen zdraví a nemoci, ale také 
smrti a umírání, neboť smrt je přirozenou součástí života. 

 Informace o smrti jsou u dětí často nesprávné, zmatené a také ovlivněny vlastní 
zkušeností. V televizi, fi lmech, video-hrách, pohádkách a dětských příbězích se čas-
to setkávají s případy, kdy hlavní hrdina umírá a znovu ožívá. Smrt se jeví magická 
a determinovaná osudem. Statečný a chytrý hrdina je schopen překonat neobyčejné 
překážky, dokonce i smrt, navzdory automobilovým nehodám, kulek zbraní, či jiných 
nebezpečí.

●  Podle D. Schonfelda (1999) je důležité dětem poskytnout následující informace:
- Smrt je nevratná.
- Životní funkce končí svou činnost, když člověk umře.
- Jsou zde jasné příčiny smrti  živých organismů.
- Smrt je nevyhnutelná.

V počátcích, v raných fázích je dětský pohled na smrt konstruován jejich magic-
kým a egocentrickým myšlením. Děti často nechápou, proč lidé umírají, nechápou oprav-
dové  důvody smrti. Také si často myslí, že smrti je možné vyhnout a je reverzibilní. 
Děti si myslí, že hračky, panenky jsou živé. Nechápou všechny fyzické rozdíly mezi ži-
votem a smrtí a také se často bojí, že jejich mrtví příbuzní mají hlad nebo je něco bolí. 

Ve věku 5-7 let jsou již schopny chápat smrt jako něco konečného a nevy-
hnutelný konec všeho živého. Ale stejně jako u dospělých, jejich vlastní smrt je více 
problematická k pochopení. Je těžké přijmout, že zkušenosti s fyzickým světem jednou 
mohou skončit. V tomto období se děti velmi zajímají o fyzické detaily smrti. V tomto 
věku se také děti začínají zajímat o spirituální a religiozní záležitosti.: „Co se stane 
s duší, když tělo zemře?“

● Lonetto (1980) zkoumal dětské reprezentace smrti pomocí kresby a uvádí, že dětská 
koncepce smrti se mění a prochází vývojem, dozrává. Dochází ke zrání kognitivních 
schopností dítěte, ale spolupůsobí zde i sociální vlivy, a především i vlastní zkušenost se 
smrtí. Poukazuje na to, že dětský pohled na smrt se vyvíjí jako řeč. Podléhá podobným 
procesům. Vývoj dětské koncepce smrti je součástí jejich celkového kognitivního vývo-
je a není jen jednoduše funkcí věku. Lonetto popisuje několik stádií:
1. stádium – 3-5 leté děti se setkávají se smrtí zvířat nebo v rodině. Předškolní dítě vidí 
smrt jako reverzibilní, jako spánek a probuzení. Strach ze smrti je strachem z oddě-
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lení od rodičů. Strach a úzkost ze smrti se derivuje od separace od matky. Děti do 5 let 
vnímají smrt jako život za jiných podmínek. Smrt také vidí jako následek postupující-
ho času a stárnutí.
2. stádium – 6-8 leté děti smrt personifi kují. Děti vidí častěji smrt jako mužskou po-
stavu, někdy ženskou, ale nikdy jako dítě. Smrt chápou jako separaci, izolaci, asociují 
ji se stářím a s nemocí. Chápou postupně, že umře každý, ale smrt nemá pro ně osobní 
význam. Více se zajímají o ceremoniál o pohřeb, pohřbívání. Lidé, kteří zemřou, se 
nemohou hýbat, mluvit, dýchat, vidět, jíst, jsou pohřbeni. Je to konec života na zemi. 
Lidé po smrti jdou do nebe, formuje se spirituální chápání. Archetyp smrti je asociován 
s tmou, vodou, spánkem, prázdnotou, beztvárností, personifi kací, smrt je pro ně masku-
linní. Je spojena se smutkem, strachem, trestem, agresí. 
3. stádium – 9-12 let je období, kdy se děti pomalu odpoutávají od rodičů a připoutávají 
se k vrstevníkům. Piaget popisuje toto období jako období konkrétních operací, počátek 
abstraktního myšlení. Dítě chápe čas a prostor, chápe minulost. Smrt je externalizována 
do podoby kostlivce, ducha. V 9 letech dochází ke kognitivnímu obratu, kdy chápe 
smrt jako univerzální, konečnou, nevyhnutelnou. Smrt je zákonitý proces. Smrt se 
stává osobní věcí. Dítě chápe, že také někdy zemře, smrt dosahuje osobního a  univer-
zálního statutu. V 11 letech se smrt stává abstraktnější. Postupně ztrácí spojitost s lidmi, 
zvířaty, s konkrétní představou. Akceptují nevyhnutelnost smrti, není možno jí pře-
dejít. Zemřít mohou staří i mladí. Trápí je bolest způsobená smrtí, těžko přijímají smrt 
matky, smrt prarodičů je přijímána. Touží po bezbolestné smrti. Objevuje se přesvědčení 
ve vlastní smrt, ale zůstává pro ně jako něco vzdáleného a jako záležitost věku.

Dětské koncepce smrti se mění a nacházejí svůj původ v magičnosti, cyk-
licky se opakující zaměnitelnosti života a smrti. Mladší děti mají na smrt cyklický 
pohled. Narození se mění ve smrt a smrt v narození. Tento proces utváří kruh. Dospělí 
a děti přibližně od 9 let vidí smrt lineárně jako narození – počátek a smrt – konec. 

       
   pojetí smrti u mladších dětí             pojetí smrti u starších dětí a dospělých

Projekcí kruhu je přímka - přímka života. Ve věku 9-12 let se dítě vzdává ani-
misticko-magického myšlení ve prospěch logicko-kauzálního. Tento posun v myšlení 
je doprovázen pochopením přirozenosti vnějšího času. Jejich pohled na smrt je blízká 
pohledu dospělých. Když dítě dosáhne závěru, že smrt a stáří je nevyhnutelné a univer-
zální, přibližují se k dospělému postoji. Mluvit s dítětem o smrti je nutné, neboť realita 
je méně odstrašující než fantazie. Je vhodné mluvit s dítětem volně o všem a nechat je 
klást otázky.
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Dětské pojetí anatomických orgánů

Jak děti chápou uspořádání svého těla? Které vnitřní orgány znají? Jak si 
je představují? To jsou otázky, na které se pokusili odpovědět ve svých studiích mno-
zí výzkumníci. Vyskočilová (2005) se pokouší vysvětlit, jak postupuje pochopení dětí 
jednotlivých orgánových soustav podle šetření autorů Munari a Filippini et al. (1976). 
Ti provedli výzkum s 635 dětmi ve věku 5-13 let ze Švýcarska a z Itálie. Děti měly za 
úkol namalovat a popsat, jak vypadá tělo uvnitř. Pak byl proveden rozhovor s každým 
dítětem. Bylo zjištěno, že malé děti mají problém namalovat vlastní tělo a orgány uvnitř 
těla. Nejmladší děti 5 let namalovaly vnitřní orgány rozptýleně, a dokonce i mimo tělo, 
vždy zachytily srdce a pupík. Systematicky se objevuje přítomnost vnitřních a vnějších 
částí na témže obrázku. Malý počet kreseb se zobrazením pohlaví, chlapci zobrazili po-
hlaví častěji než děvčata a téměř výhradně mužské, naproti tomu děvčata obě pohlaví. 
Munari, Fillipini et al. uvádějí dále i orgány, které děti kreslí. V šetření byly hodnoceny 
jen ty orgány, které byly správně umístěny a pojmenovány. Nikoli přesné anatomické 
umístění, ale znázornění umístění jednoho orgánu vůči druhému, jako dostatečný uka-
zatel pochopení.
1) Nejčastěji zakresleným orgánem bylo srdce v 65,5 %, je také jediným orgánem, které 
5leté děti zakreslily správně. Nikdy není nakresleno na nesprávném místě. Možná je to 
proto, že tlukot srdce je hmatatelný, což usnadňuje jeho lokalizaci. Děti se mohou samy 
přesvědčit o jeho činnosti. Není to tak vždy, ale obecně děti považují srdce za nejdů-
ležitější orgán v těle a spojují ho s životem. Když srdce nefunguje, člověk umírá nebo 
funguje špatně, člověk je nemocný .
2) Dále děti zobrazovaly mozek, jeden z nejtišších orgánů, je přítomen u 49 % případů. 
Výskyt se s věkem zvyšuje, nikde není umístěn jinde než v hlavě. 
3) Dalším často zobrazovaným orgánem byly plíce, až na třetině obrázků. 

Přehled četností znázornění jednotlivých orgánů
Orgán                                     relativní četnost znázornění (%)
Srdce    65,5
Mozek    49,0
Plíce    28,0
Játra    26,9
Žaludek    19,4
Jícen    15,9
Slezina    11,6
Močový měchýř    7,9
Průdušnice    4,4

Až 10-11leté děti jsou schopny vidět tělo jako soustavu. Děti postupně uvádějí 
prvky do vztahů, syntéza jistého množství rozdílných prvků je pro ně obtížná.

Nejdříve je kreslena:
1) Cévní soustava, trubice, které jsou vzájemně propojeny a zakresleny po celém 

těle.



125

2) Trávicí soustava, častěji se objevuje kolem 9 roku, za správné považujeme ty, 
které obsahují ústa spojená s jícnem žaludkem střevy, konečník a výstup.

3) Dýchací soustava se výrazně objevuje až u 9letých dětí.
4) Kosterní soustava je zobrazován nejméně často a také později.

Zastoupení soustav
Cévní systém   13,1 %
Trávicí systém    9,5 %
Dýchací systém    7,4 %
Kosterní systém    6,5 %

Závěrem je možno říci, že z hlavních orgánů byly nejčastěji znázorňovány srdce 
a mozek. Mezi soustavami je nejčastěji zakreslena oběhová, kosterní naopak neméně 
často a také v pozdějším věku. Soustavy jsou nakresleny jen v třetině případů. Toto 
zjištění je důležité pro didaktiku prvouky a přírodovědy na 1. stupni základní školy. 
S ohledem na tato zjištění byla Vyskočilovou didakticky zpracována některá témata pro 
učebnice prvouky a přírodovědy pro 1. stupeň základní školy v České republice. 

Pojetí zdraví a nemoci - šetření u dětí 7-12 let
Také my jsme chtěli zjistit, jaké je pojetí zdraví a nemoci u dětí věkové kategorie 

7-12 let. Výzkum proběhl na 6 základních školách v Jihomoravském kraji. V šetření jsme 
si kladli otázky, jaké mají děti povědomí o zdraví, nemoci, jakým způsobem podporují 
své zdraví a jak chápou předcházení nemocem. Náš výzkum byl inspirován maďarskou 
studií Piko, Bak (2006), kde autoři použili metodu kresby „Nakresli a napiš“, což je dle 
dostupných zdrojů (Oakley 1995, Pridmore, Bendelow 1995) efektivní metoda pro žáky 
tohoto věku, vedoucí ke zjištění dětských prekoncepcí zdraví a nemoci. Cílem výzkumu 
bylo zjistit dětskou prekoncepci, dětské pojetí zdraví a nemoci. 

Metody a soubor 
Do výzkumného šetření se zapojilo šest úplných základních škol Jihomoravské-

ho kraje. Výběr byl účelový, sloužil pouze pro tento výzkum, zařazeny byly ty školy, 
které s výzkumem souhlasily. Výzkumu se účastnilo celkem 243 respondentů. Počet 
chlapců a dívek byl přibližně stejný: 49 % chlapců a 51 % dívek ve věku 7-12 let. 

Ve výzkumném šetření byla použita kvalitativní metodologie při sběru i při ana-
lýze dat. Použili jsme metodu dětské kresby „Nakresli a napiš“ a individuální po-
lostrukturovaný rozhovor. Kvalitativní výzkum je zde použit pro zaměření na detail, 
vysvětlení příčiny nemoci, pojetí zdraví. Metodologickou inspirací nám byly některé 
zahraniční studie zejména: Bibace a Walsch (1980), Ellen, Perrin et al. (1981), Backett a 
Alexander (1991), Wetton a McWhirter (1995), Oakley, Bendelow et al (1995), Pridmo-
re a Bendelow (1995), Newton, Collins et al (1997), Onyango-Ouma, Aagaard-Hansen, 
et al (2004), Piko a Bak (2006). Z českých a slovenských autorů nás pak inspiroval 
Pupala, Osuská (1997), Korcová (2006), kteří zkoumali představy o trávicí soustavě 
člověka u dětí ve věku 5-14 let a použili kresbu a rozhovor. 
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Validitu výzkumu jsme se pokusili zvýšit triangulací metod:
1. kresba
2. písemné vyjádření
3. ústní vyjádření/vysvětlení pojetí daného fenoménu – polostrukturovaný rozhovor                                                   

Výzkumný design
Kvalitativní metodologie
 Vzorek  Sběr dat          Metody  Výsledky
 děti 7-12 let
1.-6. ročník zš

účelový výběr souboru

 úplná základní  škola

březen 2006 až červen 
2007 

kresba

písemné vyjádření

individuální
polostrukturovaný
rozhovor
s otevřenými položkami

prekoncepty
pojmu 
zdraví a nemoc
podpora zdraví a prevence 
nemoci

změna prekonceptu 
zdraví, nemoc
s věkem

Výsledky
Analýza byla prováděna z odpovědí získaných kresbou, slovním i ústním vyjá-

dřením každého jednotlivého dítěte. Při zpracovávání kvalitativních dat jsme uplatnili 
ana lýzu obsahu s pomocí techniky otevřeného kódování se strukturací dat do katego-
riálních systémů. (Hendl 2005, s. 247). Při analýze jsme se nejdříve pokoušeli vy tvo řit 
transkripty odpovědí, které nesou určitý smysl. Při průchodu daty jsme přiřazovali kódy 
jednotlivým výpovědím. Významově blízké kódy jsme seskupovali do kategorií, které 
jsou abstraktnější a obecnější povahy, postup od konkrétního k obecnějšímu. Kódy jsme 
označili podstatná jména jako zdravá výživa, dostatek pohybu, nepřítomnost nemoci, atd. 
a podle nich pak zařazovali odpovědi do kategorií. Při vytváření kategorií jsme usilovali 
také o to, aby se vytvořené kategorie od sebe zřetelně odlišovaly. 

A) Kategorie zdraví
Při analýze jsme vyšli z modelů zdraví, jak je defi nuje WHO. Je známo, že se 

zpočátku nejvíce vyskytoval biomedicínský přístup ke zdraví. Později se začal rozšiřo-
vat o sociální a ekologické pohledy na zdraví. Defi nici WHO jsme využili k vytvoření tří 
kategorií modelů zdraví: biomedicínský, psychosociální a holistický.  Našim cílem bylo 
zjistit, zda se dětské představy blíží tomuto přístupu. Děti, zvláště mladší, mají tendenci 
popisovat zdraví z pohledu negace nemoci: „Jsem zdravý, když mně nic nebolí.“ Nebo 
také z pohledu psychické pohody a na zdraví orientovaného chování, jako sportování 
a pohyb. Při analýze kresby společně s individuálním rozhovorem jsme postupovali tak, 
že jsme zařazovali představy dětí o zdraví do jednoho ze tří modelů.

Kódování a charakteristika kategorií modelů zdraví:
Biomedicínský model•  – zdraví jako na nepřítomnost nemoci, bolesti, pro fyzic-
ké zdraví orientované chování (správná výživa, pohyb)
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Psychosociální model•  - zdraví jako psychická a sociální pohoda (jsem veselý, 
šťastný, s rodinou, kamarády, můžu chodit do školy)
Holistický  model•  -  kombinace biomedicínského a psychosociálního modelu, 
multidimenzionální model, abstraktní pohled na zdraví, zdraví jako hodnota
(nic mne nebolí a jsem veselý, sportuji, chodím ven s kamarády, do školy).

Výsledky rozboru kresby a rozhovoru s jednotlivými dětmi v byly zaznamenány 
do tabulek a doplněny grafy a vlastními obrázky dětí.

Příklady odpovědí charakterizující biomedicínský pohled na zdraví :
Odpověď  na otázku: Co pro tebe znamená zdraví?
►„Pojem zdraví pro mne znamená, že nejsem nemocný, nesmrkám často, nekašlu čas-
to, nemám teploty, nemám zlomené kosti, nemám červený krk až rudý.“ 
 (chlapec, 10 let)
► „Zdraví znamená, že mé tělo má teplotu pod 37,4° C, že se cítím fi t, že mě nic nebo-
lí.“   (chlapec, 12 let)  
Žáci vysvětlují pojem zdraví formou negace nemoci, což se u dětí vyskytuje velmi čas-
to. Pro dítě je totiž mnohem jednodušší popsat nemoc než zdraví. Je to pro ně více sa-
mozřejmé a také se zde promítají vlastní zkušenosti a prožitky s nemocí.  
► „Zdraví je, že nemáš v těle žádné bakterie a nekašleš ani nemáš rýmu. Ale může se 
stát, že zakašleš, a přitom nejseš nemocný.“ (chlapec, 9 let)
Zde je intepretováno zdraví jako nepřítomnost mikroorganismů.
► „Zdraví pro mne znamená, že jím jablíčka.“ (chlapec, 8 let)
Zdraví děti popisují ve spojení se správnou výživou, sportováním, nekouřením atd.
Příklady odpovědí charakterizující psychosociální pohled na zdraví :
► „Jsem veselá, šťastná, v pohodě, můžu sportovat, chodit ven s kamarády, chodit do 
školy, do kina,…“ (dívka, 12 let)
► „Zdraví je pro mne znamená, že si s kamarádkou házím míčem.“ (dívka, 8 let)
►  „ Když jsem zdravá jsem šťastná, veselá a mám dobrou náladu.“ (dívka, 12 let). 
Příklady odpovědí charakterizující holistický (multidimenzionální) pohled na zdraví:
► „Znamená to být normální a dělat všechny věci jako zdravý člověk. Mohu chodit ven, 
na koupaliště, zahrát si volejbal, chodit do školy a do kroužků. Nemusím ležet v posteli, 
nejsem nemocná, nic mě nebolí  a užívám si svobody.“ (dívka, 12 let)
► „Nic, mě nebolí, chodím s kamarády ven, do školy, do lesa na čerstvý vzduch, můžu 
sportovat a užívám si života.“ (chlapec, 12 let).
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Graf 1 : Modely zdraví mladších dětí (%) 

Graf 2 : Modely zdraví straších dětí (%) 

Přehled a popis kategorií zdraví:
V průběhu zpracování výsledků výzkumu jsme zjistili mnoho různých výkladů, laic-

kých subjektivních představ pojmu zdraví. Pomocí analýzy obsahu a kódování  jsme vytvořili 
další kategorie zdraví, které vyjadřovaly dětské představy, interpretace, prekoncepty dětí týka-
jící se zdraví. Cílem bylo zjemnit kategoriální systém, více proniknout do šíře dětských před-
stav o zdraví. V následné analýze jsme pohled dětí na zdraví roztřídili do deseti kategorií.

Odpověď jednoho žáka mohla být zařazena do více kategorií, neboť mohl zdraví 
charakterizovat současně jako nepřítomnost mikroorganismů i jako negaci nemoci, či 
dostatkem příjmu ovoce a zeleniny aj. Své pojetí zdraví děti vyjadřovaly v kresbách nej-
více prostřednictvím zdravé výživy, zdravou výživu uváděly nejčastěji (asi 30 % dětí). 
Zdravý je člověk tehdy, když přijímá dostatek vitamínů, dodržuje pitný režim, jí pra-

Modely zdraví starší děti 10-12 let

39%

32%

29%
Biomedicínský
Psychosociální
Holistický

Model zdraví mladší žáci 7-9 let

69%

25%

6%

Biomedicínský
Psychosociální
Holistický
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videlně, máme dostatek ovoce a zeleniny, atd. Dále následovala představa zdraví jako 
možnost a schopnost pohybovat se a sportovat (20-25 %). Další často zmiňovanou 
kategorií bylo zdraví jako nepřítomnost nemoci, negace nemoci (20-25 %). Psychoso-
ciální zdůvodnění, jsem zdravý, když jsem štastný, mám dobrou náladu, jsem veselý 
se objevovalo asi u čtvrtiny. Dalším pohledem méně častým bylo vyjádření zdraví jako 
absence omezení (10 %) a zdraví v kategorii mikroorganismy, osobní hygiena, zdraví 
jako hodnota, životní prostředí, nekouřit a nepít alkohol (méně než 10 %).

Dívky do svých kreseb promítaly často vlastní zkušenosti s lékaři a s ne-
mocemi (viz obr. 8). Častěji kreslily zdravou výživu, která je jim prezentována jako 
prospěšná pro zdraví jako je ovoce, med, zelenina. Zajímají se možná více o výživu 
a stravu jako takovou podle kulturního vzoru, kde matky pečují o výživu rodiny. Někteří 
chlapci při svých kresbách zdraví stejně jako při nemoci využívali často svých technic-
kých zájmů o stroje, pokud se objevovaly motivy nemocnice, podrobněji popisovali 
jednotlivé přístroje, které napomáhají k tomu, aby člověk byl zdravý. I u chlapců se při 
zdraví objevovaly motivy ovoce a zeleniny, ale mnohdy v souvislosti s technikou. Je-
doucí kamion, který veze do obchodu ovoce a zeleninu, traktor, který jede z polí a veze 
zdravé produkty. Uplatnili svůj smysl a zájem o techniku a často opomíjeli, že kreslí 
zdraví a zabrali se do kreslení traktorů a různých vozů, které sice vezou zdravé produk-
ty, ale kamiony a traktory byly často velmi precizně vykresleny do nejmenších detailů. 
Dalším zastoupením byly sportovní zápasy a různé sportovní aktivity.

B) Kategorie nemoci
V druhé části jsme se zaměřili na pojetí nemoci u dětí. Ptali jsme se žáků, co 

způsobuje, že onemocní. Jaké mohou být příčiny nemoci. Žáci uváděli velké množství 
různých příčin nemocí. Odpovědi byly kódovány a rozděleny do několika kategorií. 

V odpovědích žáků na otázku „Co způsobuje, že jsi nemocný/á?“ se nejčastěji ob-
jevovalo nevhodné oblečení, studené nápoje, zmrzlina, atd., což bylo řazeno do katego-
rie prochlazení (48,1 %). Téměř polovina dětí celého souboru takto popisovala nemoc 
a její příčinu. Jednoznačně se toto pojetí váže k vlastní zkušenosti dětí s nemocí. Kategorie 
„kouření, drogy, alkohol“ (23,5 %) byla poměrně hodně zastoupena, téměř čtvrtina dětí ji 
uváděla jako příčinu nemoci především u starších dětí (10-12 let) což rovněž odpovídá je-
jich zkušenostem, neboť v tomto období děti začínají už i samy experimentovat s drogou. 

Pětina dětí souboru charakterizovala nemoc a příčiny nemoci jako kategorii pří-
tomnost mikroorganismů, bacilů, bakterií, virů (21,4 %). Kategorii přenos, infekce 
( 19,8 %) děti odvozují z vlastní zkušenosti s běžnými chorobami - chřipkou, angínou. 
Chápou mnohdy bacily jako příčinu přenosu choroby, infekce. V případě sloučení těch-
to dvou kategorií, které mohly vyjadřovat stejný pohled na příčinu nemoci se ukázalo, 
že je tato kategorie nejpočetnější.

Dále děti vyjadřovaly kresbou člověka v posteli, se zlomenou nohou, rukou, zra-
něného atd. v kategorii „nemocný člověk“ (15,6 %) . Během svého života se všichni 
setkali s tím, že bylo jejich tělo nemocné a sami nemoc určitým způsobem prožívali, 
bylo to tedy pro ně blízké. Nesprávná výživa (11,5 %) se objevovala společně se škod-
livými vlivy nezdravého životního prostředí (4,4 %) méně často. Méně se objevovaly 
příčiny vnějšího prostředí, jako znečištěné ovzduší, environmentální příčiny, což mohlo 
být dáno i prostředím, ve kterém děti žily a které nebylo výrazně ohroženo zplodinami. 



130

Kategorie nedostatečná hygiena (3,7 %) byla málo početná a více zastoupena u mlad-
ších dětí a kategorie nedostatek pohybu (1,6 %) se vyskytovala jen ojediněle. Bylo by 
možné tyto kategorie sloučit a zahrnout do kategorie „ostatní“.

Někteří chlapci při svých kresbách nemoci používali často se motivy válek, také 
hasiče během zásahu aj. Pod pojmem nemoci a příčiny nemoci si představovali boj těla 
s bacily. Kreslili nemoc jako omezení, tj. zákaz sportu, uvěznění v posteli. Chlapci ve 
svých kresbách využívali technických zájmů. Pokud se objevovaly motivy nemocnice, 
často podrobněji popisovali jednotlivé přístroje, které napomáhaly k tomu, aby člověk byl 
zdravý, kresba sanitky, zásah rychlé služby první pomoci, zásah požárního vozu atd.  

Tab.3: Příčiny nemocí podle skupiny mladších a starších dětí (%)
Příčiny nemocí
kategorie mladší děti straší děti

Prochlazení 44 52
Kouření, alkohol, drogy 7,5 39
mikroorganismy 22 21
infekce, přenos 21 18,7

Starší děti častěji uváděly kategorii „kouření, drogy a alkohol“ a kategorii 
prochlazení než děti mladší. Naopak nedostatek hygieny uváděly výrazně méně často 
než děti mladší (viz graf 8, tab. 10). Je však nutno dodat, že absolutní četnosti byly 
velmi malé a platí pouze v našemu souboru. Kategorie „mikroorganismy a infekce“ se 
vyskytovaly přibližně stejně často u obou skupin. Z toho plyne, že celá skupina dětí ve 
věku 7-12 let shodně hodnotí příčiny nemoci v podobě mikroorganismů a přenosu, což 
koresponduje s výsledky zahraničních studií (Bibace, Walsch, 1980).

Graf 3: Příčiny nemocí ve skupině mladších a starších dětí (%)
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Mladší děti, z prvního a druhého ročníku z našeho souboru zatím vnímají nemoc 
jako fyzický stav, jen obtížně dovedou vnímat i psychickou stránku zdraví. Bylo možné tak 
usuzovat z obrázků, kde děti ztvárnily nemoc tak, že si představily bacily v takové podobě, 
která jim byla blízká ze svého okolí. Objevovaly se také náměty, které zrovna v tu dobu byly 
aktuální v médiích (ptačí chřipka, neštovice několika dětí ve třídě, chřipková epidemie). 

Při kresbě nemoci bylo potvrzeno, že je toto téma pro výklad jednodušší. Vy-
plynulo, že děti mají výstižnější představu o nemoci, lépe ji dovedou vyjádřit nejen 
kresbou, ale také verbálně. Jednoznačně je důvodem jejich vlastní minulá zkušenost 
s nemocí jako je nachlazení, chřipka, angína. Nemocí se zabývalo také více odborníků 
především lékařů, psychologů a pedagogů a bylo možné se opřít o více studií. 

Závěr
Zjistili jsme velkou šíři chápání, laických představ dětí o zdraví i nemoci. V ce-

lém souboru 243 dětí se projevilo velké množství naprosto jedinečných pohledů na 
zdraví i nemoc. Mnohé z nich byly v práci již uvedeny. 

Pojetí zdraví u dětí se projevilo v chápání charakteristiky být zdravý. Zdravý je 
člověk, když jej nic nebolí, když není nemocný, zdraví znamená, když jíme zdravě, když 
může sportovat je štastný a má dobrou náladu, má dostatek odpočinku, může chodit ven 
s kamarády aj. V celém souboru biomedicínský model v pohledu na zdraví převažoval. 
Holistické pojetí zdraví se více projevovalo u dětí starších. To je velmi podobné tomu, 
jak defi nuje zdraví WHO. Je také možno vysledovat i snahu o ekologický přístup ke 
zdraví tím, že některé děti zdůrazňují i důležitost životního prostředí. V odpovědích 
se projevily i počátky spirituálního chápání zdraví. Naše výsledky naznačují, že nejen 
dospělí mají tendence vnímat zdraví jako komplex biologické, sociální, psychologické 
a duchovní pohody, ale také děti.

Pojetí nemoci byly velmi široké. Žáci si uvědomují, že nemoc může způsobit 
mnoho činitelů. Příčinu nemoci děti nejvíce viděly v prochlazení.  Jednoznačně se toto 
pojetí pojí s vlastní zkušeností dětí s nemocí. Kategorie kouření, drogy, alkohol, jiné 
škodlivé látky a návyky byly poměrně často zastoupeny. Jako příčiny nemoci je uváděly 
především starší děti, což rovněž odpovídá jejich zkušenostem, neboť v tomto období 
často začínají experimentovat s drogou. Pětina dětí souboru charakterizovala nemoc 
a příčiny nemoci jako přítomnost mikroorganismů, bacily, bakterie, viry. Nemoc si děti 
spojují v tomto období s přenosem, infekcí, jak to dokladují jejich odpovědi s vlastní 
zkušeností s běžnými chorobami chřipkou, angínou, žloutenkou. 

Rozdíly mezi chlapci a dívkami se vyskytly v tom, že chlapci při svých kresbách 
zdraví, stejně jako při nemoci, využívali často svých technických zájmů o stroje. Pokud se 
objevovaly motivy nemocnice, podrobněji popisovali jednotlivé přístroje, které napomá-
haly k tomu, aby člověk byl zdravý. Dívky zase do svých kreseb promítaly často vlastní 
zkušenosti s lékaři a s nemocemi. Častěji kreslily zdravou výživu, která je jim prezentová-
na jako prospěšná pro zdraví, např. ovoce, med, zelenina. Zajímají se možná více o výživu 
a stravu jako takovou podle kulturního vzoru, kde matky pečují o výživu rodiny.

Rozdíly v pojetí zdraví byly zaznamenány u častějšího užívání biomedicínské-
ho pojetí u mladších dětí a holistického modelu u starších dětí. To odpovídá pojetí zdra-
ví, jak jej defi nuje WHO. Další změna se projevila v chápání zdraví jako hodnoty, kde je 
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možné nepatrně vysledovat zvýšení počtu starších dětí, které již takto zdraví chápou. To 
zřejmě koresponduje s kognitivním vývojem, s počátky rozvoje abstraktního myšlení. 
Změna se také projevila v mírném snížení počtu starších dětí v charakteristice zdraví 
jako kategorie zdravé výživy v porovnání s mladšími dětmi. 

Rozdíly v pojetí nemoci bylo možné vysledovat nejvíce u kategorie kouření, drogy 
a alkohol, kdy starší děti tuto příčinu uváděly mnohem častěji než děti mladší, stejně jako 
kategorii „prochlazení“. Další rozdíl se projevil v kategorii „nedostatek hygieny“ směrem ke 
snížení frekvence odpovědí s věkem, tzn., že děti starší uváděly tuto příčinu výrazně méně. 

Zjistili jsme, že pro děti tohoto věku je snazší vyjadřovat se o nemoci než-li 
o zdraví. Nemoc je dětem bližší z toho důvodu, že se o ní více hovoří jak doma, tak v 
okolí mimo rodinu a především s ní mají děti osobní zkušenost. Zdraví považují ve svém 
věku jako samozřejmost a o zdraví hovoří jako o opaku nemoci. 

Doporučení pro praxi 
Výzkum ukázal jakými představami o zdraví a nemoci disponují děti primárního 

stupně základní školy. Na děti tohoto věku mají rozhodující vliv rodiče jako primární 
skupina. Podstatná je však i role školy a mimoškolních zařízení. Je důležité, aby děti do 
budoucna byly vedeny k dodržování zdravého životního stylu, aby výchova ke zdraví 
ve škole děti v tomto smyslu pozitivně ovlivnila a doplnila bazální působení rodinného 
prostředí. Pro toto věkové období je vhodné, aby děti získaly takové vzory, které by jim 
pomohly s těmito návyky do budoucna ztotožnily a tak utvářely zdravou společnost, 
která si váží všeho, co podporuje zdravý, smysluplný a spokojený život důležitý pro 
každého jednotlivce. 

Tyto výsledky naznačují, že programy primární prevence by měly být postaveny 
na preadolescentních laických konceptech zdraví a nemoci, aby byly účinně ovlivněny 
dětské představy o zdraví, nemoci. Výchova ke zdraví musí být konkrétní a refl ektovat  
a zohledňovat tyto specifi cké prekoncepce dětí o zdraví a nemoci. Doufejme, že tato 
nová generace českých dětí získá adekvátní znalosti, postoje, dovednosti a klíčové kom-
petence pro zdraví tak, aby se stala zdraví podporující dospělou populací.

CHILDREN’S CONCEPTIONS OF HEALTH, ILLNESS, 
DEATH AND THE ANATOMY OF THE HUMAN BODY

Abstract: This paper focuses on children’s naïve, spontaneous conceptions and 
perceptions of the terms health, illness and death and their perceptions of the anatomy 
of the human body as important starting points for health education for children at the 
fi rst level of primary school. It presents research on this issue conducted by authors in 
the Czech Republic and abroad, and the author’s own investigation into conceptions of 
health and illness among children at the fi rst level of primary schools in the Brno area. It 
also provides a comparison of scientifi c theories and children’s perceptions and empha-
sises the necessity of understanding children’s naïve conceptions in order for the teacher 
to induce conceptual change in the educational process.
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Škola a zdraví 21, 2010, Výchova ke zdraví: souvislosti a inspirace

OBRAZ POČETÍ A PORODU V LITERATUŘE 
PRO DĚTI

Milena ŠUBRTOVÁ

Abstrakt: Problematika početí a zrodu nového lidského života bývá pro předškol-
ní děti a děti mladšího školního věku opředena tajemstvím. Podle Rámcového vzdělá-
vacího programu pro předškolní vzdělávání však děti jako jeden z očekávaných výstupů 
ve vzdělávací oblasti Dítě  a jeho tělo mají umět pojmenovat jednotlivé orgány (včetně 
pohlavních), mít základní představu o vzniku života a narození. Umělecká literatura, 
která dítěti mnohdy pomáhá dotvořit chybějící poznatky a nahradit nedostatečné životní 
zkušenosti, může být významným a citlivým zprostředkovatelem informací o této proble-
matice. Jak tedy vypadá obraz početí a porodu v literatuře určené dětem?

Klíčová slova: literatura pro děti, početí a porod, představa

Folklorní pohádky jako odraz lidových názorů, představ 
a pověr spjatých s početím a rodičovstvím

Folklorní pohádky, které ovšem původně nebyly adresovány přímo dětským po-
sluchačům a čtenářům, odrážejí pohanské i raně křesťanské představy a rituály. Zrcadlí 
se v nich hodnotový systém člověka, pro něhož je narození dítěte spjato s podřízeností 
řádu, ať již řádu přírody či božího. Okamžik zrození (a také smrti) byl vnímán jako 
zlomová chvíle, v níž se otevírají jinak uzavřené hranice lidského a mimolidského, spo-
lečenského prostoru a času (Navrátilová, 2004). Vzhledem k vysoké dětské úmrtnosti 
(i úmrtnosti matek při četných, svépomocí či neodborně vedených porodech a v důsled-
ku nulové poporodní péče) se s obdobím těhotenství, porodu a poporodního období pojil 
strach o život dítěte i matky, který vyústil v řadu pověrečných obyčejů. Některé z nich 
měly empirický, racionální základ, mnohé však vyrůstaly spíše z víry v jejich magický 
účinek. Narození i smrt dítěte byly chápány jako projev vůle Boží a bezdětné rodiny tak 
byly do jisté míry stigmatizovány, a to i ekonomicky (dítě představovalo pojistku pro 
klidné a zabezpečené stáří rodičů).  

Lidský zrod se ve folklorních pohádkách zobrazoval s hyperbolizací, která 
de facto negovala či zastírala skutečnou fyziologickou podstatu početí a nitroděložního 
vývoje (otěhotnění poté, co žena pozřela určitou bylinu či pokrm). Mnohé z pohádkových 
textů dokonce samotný moment početí zcela opomíjely a zdůrazňovaly pouze silnou touhu 
po dítěti. Obvykle to byl muž, který ve snaze uspokojit ženino nenaplněné mateřské pnutí 
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potomka vlastnoručně zhotovil. Muž tedy v pohádkách vystupoval v roli stvořitele (v po-
hádce o Otesánkovi vykope starý pařez a přitesá ho do podoby dítěte, v ukrajinské verzi vy-
tvoří děťátko z věchýtku slámy, v pohádce o Sněhurce vyrobí fi gurku děvčátka z ledu). Je to 
však žena, kdo dítěti propůjčí život, a to silou své lásky a touhy po dítěti: uměle vytvořené 
dítě ožívá poté, co ho matka skropí slzou, políbí, pochová v náručí, zazpívá mu v kolébce. 
Někdy v úloze adoptovaného dítěte vystupuje personifi kovaný zvířecí hrdina (např. Je-
žek a princezna). Vývoj dítěte pak v řadě folklorních pohádek rychle směřuje k dospělosti 
(například v pohádce o Palečkovi), jakoby pohádka symbolicky podtrhovala obraz dětství 
coby provizorního stavu, který je zapotřebí co nejrychleji překlenout, aby se dítě zapojilo 
do společenství dospělých. Nezřídka se také vytoužené dítě obrací proti rodičům jako trest 
za pokus vzepřít se vyšší vůli (Otesánek), či zaniká (Sněhurka). Obdobný obraz početí 
a dětského vývoje nalézáme i v pohádkách autorských (Makový mužíček Františka Nepila 
se narodí ze semínka máku, Cipísek Václava Čtvrtka uteče po narození z kolébky a prošla-
pe svoje botičky z borové kůry), kde však schází motiv ztrestaných či zarmoucených rodi-
čů.  Jakkoli jsou folklorní pohádky v četbě dětí nezastupitelné, v tomto případě nemohou 
fungovat jako impulz k debatám o dané problematice.

Příchod na svět v obrazech české beletrie pro děti
Početí a porod, stejně jako umírání a smrt, byly v intencionální dětské literatuře 

dlouhodobě tabuizovány. Zatímco však obrazy smrti se v dětské literatuře běžně obje-
vovaly ještě v první polovině 20. století, kdy smrt i pohřební rituály byly přirozenou 
součástí dětského života, a vymizely z horizontu dětského světa až ve druhé polovině 
20. století, tematika početí a porodu stejně jako problematika sexu pronikaly do litera-
tury pro děti a mládež otevřeněji až od 60. let 20. století. V kontextu české literatury 
pro děti a mládež jsou oním detabuizačním předělem zejména 90. léta 20. století, kdy 
se začínají objevovat jak umělecké prózy, tak uměleckonaučné a obrázkové publikace 
s cílem přiměřeně informovat děti o dané problematice.

Prvním detabuizačním průlomem byl v českém prostředí kreslený krátkometráž-
ní fi lm na námět a podle scénáře Zdeňka Milera Krtek a maminka (1997). Seznámení 
zaječího páru, jejich krátké líbánky a porod tří zajíčků, u něhož bezradným zaječím rodi-
čům pomáhal krteček, tehdy vyvolal i negativní reakce rodičovské veřejnosti, kterou za-
skočila realističnost v zobrazení porodu. Podle fi lmu vznikly i omalovánky a obrázková 
knížka Krtek a maminka (2002), v níž se autorství textové části ujala Hana Doskočilová. 
Téma těhotenství a porodu je prostřednictvím personifi kovaných zvířecích protagonistů 
zobrazeno tak, aby zpřesnilo dětským příjemcům jejich představy a vytvořilo  spojovací 
můstek k dalšímu výchovně-vzdělávacímu působení. 

Očekávání a příchod sourozence na svět je hojným tematickým prvkem v beletrii 
pro děti, ovšem pozornost se soustřeďuje především na aspekt vyrovnávání se dětské-
ho protagonisty se změnami v rodinné konstelaci. Často se téma narození propojuje 
i s tematikou smrti, a autoři tak dětem předkládají obraz života jako věčného koloběhu, 
v němž vedle radostných okamžiků má své místo i bolest a smutek.

Věra Plívová-Šimková v dvoudílné fi lmové novele Nefňukej, veverko! (1989) 
zachycuje dětskou hrdinku Kačku uprostřed několika zlomových situací. Dívka s rodiči 
sdílí napjaté očekávání během matčina těhotenství, ale poté bojuje s pocity žárlivosti na 
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čerstvě narozená dvojčata. Ve chvíli, kdy si začíná jasně uvědomovat své místo upro-
střed rodiny, přichází další citový otřes – náhlá smrt milovaného dědečka. Ztráta blízké 
bytosti je však vyvážena příslibem dalšího přírůstku do rodiny. 

Zatímco Plívová-Šimková zahrnula obraz těhotenství do své výseče z rodinného 
života jako jednu z jeho přirozených etap bez jakýchkoli edukativních ambicí, Ivona 
Březinová byla při psaní novely Mimínek (1999) vedena snahou srozumitelně objasnit 
dětem průběh těhotenství, péče o dítě a utváření sourozeneckých vztahů. Její próza se 
odvíjí od maminčina ohlášeného těhotenství. Přímý dětský vypravěč Vítek nahlíží na 
očekávaného sourozence a jeho růst s dětskou naivitou a obraz prenatálního vývoje 
je předkládán dětskému čtenáři prostřednictvím Vítkových dialogů s rodiči. Recipient 
předškolního či mladšího školního věku si však příliš konkrétní představu na základě 
četby nevytvoří: početí je odbyto vysvětlením, že dítě vznikne ze dvou semínek, tě-
hotenství je redukováno na stav, kdy nenarozené děťátko jen tiše leží v mámině břiše 
a roste a roste, dokud nevyroste asi na půl metru. Březinová se sice pokoušela zpřístup-
nit některé informace přímo prostřednictvím dějové složky (Vítkovy obavy, že se po 
přejezení skrývá i v jeho bříšku miminko), pro konkrétnější představu o početí, těhoten-
ství a porodu to však nepostačuje. 

Jaroslava Paštiková ke sledované tematice přímo odkazuje názvem své prvo-
tiny Jak se rodí bráškové (2008). Předškolačka Anička sdílí s rodiči toužebné očeká-
vání, těší se na matčin příjezd z porodnice, ale bratrův příchod v ní vzbuzuje pocity 
zklamání a řevnivosti. Teprve společná péče o miminko ji opět sbližuje s rodiči
a pomáhá jí najít novou sesterskou roli v rozšířené rodině. Autorka se ve stylistic-
ky i kompozičně nevyrovnaném textu přidržuje převážně vševědoucí vypravěčské 
perspektivy a v dialozích Aničky s maminkou předkládá dětským čtenářům vcelku 
realistický obraz porodu. Líčí ho za pomoci dostupných analogií (zmínka o fi lmu, 
v němž velryba rodila své mládě) a prostého dětského slovníku (Když miminko vy-
roste v bříšku tak, že už dokáže samo dýchat a pít, snaží se dostat z bříška ven.
A maminku v ten okamžik začne bříško pobolívat, a tak ví, že už je čas jet do porod-
nice, aby na tu jeho cestu na svět dohlédl pan doktor. Někdy to trvá i několik hodin, 
než si miminko svou hlavičkou vytvoří takový tunel a vykoukne na svět mamince 
mezi nohama.). Kontrapunkt k novému životu představuje nečekané úmrtí dědečka, 
radostné oslavy provázející narození bratříčka střídá pohřební obřad. Z prózy až pří-
liš trčí autorčin didaktický záměr, uměleckou hodnotu díla negativně poznamenává 
také stylizační neobratnost.

Obraz početí a porodu v české uměleckonaučné literatuře 
pro děti 

Česká uměleckonaučná literatura určená dětem se otázkám sexuální výchovy, 
početí a porodu příliš nevěnovala. Právě mezera na knižním trhu byla patrně impulzem 
pro vydání publikace Lucka a Lucinka (2001) autorů Lumíra Komárka a Davida Ko-
márka s ilustracemi Heleny Duškové. Knížka byla vydána jako neprodejný tisk Státním 
zdravotním ústavem a zjevně měla sloužit osvětovým účelům. 

Dvojice sourozenců – Lucka a Ondra – asistují u seznámení mladého páru 
a účastní se i jejich svatby, která se stává expozicí pro příběh o narození malé Lucinky 
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a péči o ni. Nastávající maminka Adélka se svěřuje Lucce s novinkou, že bude mít mi-
minko. Informace o početí jsou předávány prostřednictvím kreslených sekvencí s výraz-
ně antropomorfi začním charakterem, přičemž textová část se jim zcela vyhýbá. Lucka 
doprovází Adélku na ultrazvuk a sleduje, jak miminko roste, chybí však údaj o délce 
trvání těhotenství. Průběh porodu je odbyt náznakově a větší prostor věnují autoři odvo-
zu nastávající maminky do porodnice, který je líčen s fraškovitou nadsázkou. V dalších 
kapitolách se nastoluje téma péče o dítě, kojení i výchovy kojence a batolete. Závěrečná 
kapitola zdůrazňuje význam očkování pro zdravý život každého dítěte.

Publikace působí rozpačitým dojmem. Snaha skloubit věcné informace s příbě-
hovou rovinou a ilustrační složkou zde vyznívá naprázdno. V samotném příběhu hraje 
důležitou roli ryze pohádkový prvek - skřítek Lukin a jeho kouzelné zrcátko, ve kterém se 
zobrazí vše, co by jinak zůstalo lidským očím skryto. Lukinovým prostřednictvím mohou 
být děti svědky porodu, zároveň skřítkova postava slouží autorům jako vítaný prostředek, 
jehož pomocí se přenesou přes nutnost realistických popisů, vysvětlování, líčení. 

Zásadním nedostatkem, který ovšem poznamenává celý proces literární komuni-
kace, je chybějící modelace implicitního adresáta. Vyjdeme-li z předpokladu, že dětský 
recipient se bude ztotožňovat s ústřední postavou Lucky, pak by text byl určen přibližně 
osmiletým až desetiletým dětem. Tomu však neodpovídá zvolený tón vypravěčské pro-
mluvy, který odkazuje spíše k dětem předškolního věku, ani dějová konstrukce s posta-
vou skřítka Lukina. Text, prosycený množstvím zdrobnělin, je plný explikativních ko-
mentářů, v nichž se podceňují všeobecné znalosti dětí (kupříkladu ultrazvuk je popsán 
jako takový zvláštní lékařský přístroj, kterým je vidět miminko v mamince). Stylistická 
rozkolísanost textu, v němž se posléze bez vysvětlivek objevují pojmy jako konektor, 
bakterie, protilátky a prostřednictvím antropomorfi zace se objasňují termíny imunoglo-
bulin, B-buňky, jej zbavuje přístupnosti pro menší adresáty. Text nemá žádnou estetic-
kou hodnotu a selhává, bohužel, i ve věcné, informativní rovině.

Obrázková knížka s verši Miriam Peškové Bříško, bříško, kdo v tobě bydlí (2008) 
je v předmluvě Zuzany Baudyšové nazvána nevšední a poetickou učebnicí sexuální vý-
chovy pro nejmladší děti a žáky základní školy. Baudyšová zdůrazňuje, že text by měl 
sloužit především jako inspirační zdroj pro rozpravu s dětmi o rodičovství, nicméně její 
charakteristika publikace zůstává velmi nadnesenou.  

Vstupní báseň Co chtěla vědět pampeliška se přiklání ke krotkému antropomorfi -
začnímu pojetí daného tématu, naštěstí však slouží pouze jako motivační můstek. Otáz-
ka početí je v následující básni Co chceš vědět ty cudně  - v analogii s rostlinnou říší 
z první básně – odbyta verši o semínku, které zasadí tatínek a které putuje k maminčině 
vajíčku v bříšku. 

Následujících devět básní odpovídá devíti měsícům gravidity. V básních je vždy 
akcentován významný posun v nitroděložním vývoji od stadia lidského zárodku až 
k počínajícímu porodu. Texty se srozumitelně vypořádávají i s informativní složkou, 
přemíra zdrobnělin je způsobena spíše úpornou snahou o pravidelnou rytmickou a rý-
movou výstavbu. Typografi cké zdůraznění některých pojmů tučným písmem podporuje 
naučný efekt textu. Básnická forma se ovšem jeví jako poněkud samoúčelnou, veršům 
schází obraznost i melodičnost.

Ilustrace Kristiny Küblbeckové jsou realistickým ztvárněním vývoje lidského 
plodu, jejich situování do stylizovaného rámečku je však povyšuje nad pouhý učebni-
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cový doprovod k textu. Název knížky, který vznikl parafrází titulu lidové pohádky, od-
kazuje publikaci spíše menším dětským čtenářům. Autorka se pokouší udržet v textu di-
alogickou polohu (viz otázky v názvech básní, zpřítomňování projektovaného adresáta 
atd.) a lze se domnívat, že i přes neumělost některých veršů dětské recipienty publikace 
jako celek zaujme, byť všechny avizované odpovědi nepřinese.

Výstižný je titul knížky Jak jsem přišel na svět, kterou napsala švédská autorka 
českého původu Kateřina Janouch. Česky byla publikace vydána roku 2004 v překladu 
L. Johnové s obrazovým doprovodem fi nské ilustrátorky Mervi Lindman. 

Již první věty obrázkové knížky prozrazují její stylovou polohu: Než jsem vznikl, 
byl jsem jenom malé semínko, které nosil tatínek v pytlíčku. A maličké vajíčko u ma-
minky v bříšku. Jen si to představte, maminka s tatínkem chodili po světě, každý z nich 
měl v sobě kousíček skládačky a oni o tom ani nevěděli! Oslovený adresát je okamžitě 
vtažen do příběhu o lidském zrodu, jenž je líčen s neskrývaným údivem jako opravdová 
záhada. Vypravěč, stylizovaný do pozice přibližně čtyřletého až šestiletého  dítěte, pou-
žívá přirozený, univerzálně srozumitelný dětský slovník, který je bez jakékoli vulgarity 
dostatečně popisný a zároveň realistický. Text je orientován k perspektivě dětského re-
cipienta a z perspektivy dětského vypravěče se odvíjí. Nechybí proto ani zmínka o tom, 
co zplození předchází, a tato otázka je řešena sledem dětských fantazií, umožňujících 
i vlastní projekci. Prostor je přitom věnován rovněž citovým vazbám dítěte k vlastním či 
adoptivním rodičům a zdůrazňuje se i láska mezi rodiči samotnými. V souladu s dneš-
ními demografi ckými trendy se neopomíjejí ani takové rodinné konstelace, v nichž děti 
nevychovávají jejich biologičtí rodiče. Text je budován s až příliš zjevným narušováním 
genderových stereotypů (tatínek touží po maličké holčičce, se kterou by mohl hrát fot-
bal, a po chlapečkovi, se kterým by mohl na zeď malovat duhu).

Početí je líčeno s realističností odpovídající výchozí vypravěčské situaci: vypra-
věč objasňuje pojem sex (Možná si myslíš, že sex je přece švédsky šest? No, na tom něco 
je, ale sex je i to, co spolu dělají dospělí, aby jim bylo hezky a aby měli děti. Objímají se. 
A taky se líbají.), genitálie jsou označovány jako kolíček a štěrbinka. Kniha tak reaguje 
i na zájem předškolních dětí o vlastní tělo a rozdílnost pohlaví, v ilustracích nahotu bez 
jakékoli senzačnosti odtajňuje. V zobrazení průběhu těhotenství se objevují další pojmy, 
jež vypravěč důsledně začleňuje do povědomí recipienta (děloha coby zvětšující se po-
kojíček pro miminko, dítě ze zkumavky, pupeční šňůra, placenta aj.).  Prenatální vývoj 
je přiblížen opět dětskou optikou, a to i s předjímáním zvídavých otázek a s nevyhýba-
vými odpověďmi (zda se děťátko v plodové vodě neutopí, co jí, ale také jak vyměšuje). 
I čekání na nový přírůstek do rodiny je zachyceno v relaci k dětskému vnímání času: To 
se takhle jednoho dne tatínek s maminkou tváří moc šťastně a řeknou ti: Máme pro tebe 
bezva novinku, dostaneš brášku nebo sestřičku! A ty si pomyslíš HURÁÁÁ, to je príma! 
Bráška nebo sestřička, to si budu mít s kým hrát! A tak několik hodin čekáš, a najednou 
už je čas k večeři, ale zvonek u dveří pořád ještě nezazvonil a rodiče dokonce ještě ani 
nenachystali pro dalšího člena rodiny na stůl talíř.

Porod je zachycen dostatečně názornou ilustrací, kterou provází text, anticipující 
možné nejasnosti a dotazy: Většina dětí se narodí v nemocnici. Vyjdou mamince z bříška 
štěrbinkou, co má mezi nohama. Rozhodně jí nevyjdou ven z bříška zadečkem, i když ně-
které děti si to myslí. Zmíněna je i eventualita příchodu dítěte na svět císařským řezem či 
překotného porodu mimo porodnici. Text je zakončen pasáží o vývoji a růstu kojence.
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Tato publikace je ukázkou otevřenosti, s níž se o citlivých tématech referuje v ji-
nonárodních literárních kontextech – zejména severské literatury se vyznačují v tomto 
směru velikou progresivností. Početí i příchod na svět se zobrazuje s věcnou, téměř do-
kumentaristickou přesností, ale zároveň jsou předestřeny i jako neproniknutelné tajem-
ství, které v sobě stále tají spoustu nezodpovězeného. Ale jak to, že jsem přišel na svět 
právě já a nikdo jiný… to je takové moje malé tajemství, rozumuje závěrem vypravěč 
a ponechává tak prostor dětským čtenářům pro jejich vlastní úvahy.

Beletristické obrazy početí a porodu nejsou v české literatuře pro děti kvanti-
tativně ani kvalitativně silně zastoupeny, obdobně  uměleckonaučná literatura s danou 
tematikou není k dispozici v potřebné šíři, která by zahrnovala různé věkové kategorie 
dětských recipientů a jim odpovídající úroveň zpracování tématu. Vznik života, naro-
zení dítěte a role rodičů při početí i následné péči o potomka přitom patří k základním 
okruhům v oblasti sexuální a rodinné výchovy. Beletristické knížky se u nás však sou-
střeďují hlavně na sociální aspekty dané tematiky: vztahy v nově strukturované rodině, 
kolísání mezi očekáváním a realitou, smiřování se s vlastní rolí sourozence. Pouze titul 
Kateřiny Janouch lze využít k fundované a přirozené odpovědi na dětské otázky týkající 
se rodičovství a lidské sexuality. Příznačné je, že ze skupiny sledovaných literárních děl, 
je to právě publikace česko-švédské autorky, která jako jediná v sobě účelně propojuje 
uměleckou a poznávací složku a může posloužit jako významný motivační podnět pro 
sexuální a rodičovskou výchovu. Jako pozitivní je však nutno hodnotit skutečnost, že 
všem sledovaným publikacím je společné to, jak do sexuální výchovy vnášejí důležitý 
prvek kultivace mezilidských vztahů a neredukují ji pouze na problematiku fyziologie 
a reprodukce. 

THE DEPICTION OF CONCEPTION AND BIRTH IN 
CHILDREN’S LITERATURE

Abstract: The conception and birth of a new human life is generally cloaked 
in secrecy for preschool children and children in their early school years. The Outline 
Educational Programme for Preschool Education, however, states that the educational 
area Children and Their Bodies should lead to children being able to name the individual 
organs of the body (including the genitals) and having a basic idea of the origin of life 
and of birth. Fiction for children, which often provides children with the knowledge 
they are lacking and acts as a substitute for their lack of experience in life, can be an 
important and sensitive way of supplying them with information about this matter. How, 
then, is conception and birth depicted in literature designed for children?

Keywords: children´s literature, conception and birth, fi ction
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Škola a zdraví 21, 2010, Výchova ke zdraví: souvislosti a inspirace

BARVA V OBRAZU SYMPTOMŮ ZDRAVÍ
A NEMOCI V ČESKÉM JAZYCE 

Ivana KOLÁŘOVÁ

Abstrakt: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání předpokládá, 
že žák nejen získá informace o zdraví, o tom, jak zdraví chránit, o rizicích pro zdraví. 
Nedílnou součástí vzdělávacích programů však vždy byl požadavek na rozvoj komuni-
kačních schopností včetně schopnosti komunikovat o zdraví a vyjadřovat se k tomu-
to tématu. Čeština disponuje bohatou slovní zásobou k tématu zdraví, nemoci, péče
o zdraví, její součástí jsou jak výrazy užité v původním významu, tak přenesená pojme-
nování, obrazná vyjádření a frazeologie. 

Texty z různých stylových oblastí, zejména texty umělecké, popř. publicistické, 
ukazují, jak jsou pro postižení symptomů nemoci a zdraví využívána označení barev 
člověka, jeho pokožky: např. přirovnání s barvou žlutou je často využíváno pro obraz 
člověka nemocného, který má obličej žlutý jako vosk, voskově žlutý, podobně bývá se 
zdravým či spíše nezdravým vzhledem spojována barva šedá (šedý jako popel, popela-
vě šedý). V současné době máme k dispozici bohatý jazykový materiál – půlmiliardový 
korpus psaných textů současné češtiny. Při vysvětlení využití barev pro obraz zdravé-
ho/nemocného člověka je možné opřít se o znalosti z dalších oborů (např. z biologie
a zdravotních věd).

Klíčová slova: rozvoj komunikačních schopností, vzdělávací program, zdraví, 
názvy barev a symptom zdraví a nemoci v českém jazyce, přirovnání, obrazná vyjád-
ření

Mají-li si žáci osvojit schopnost komunikovat o zdraví v různých souvis-
lostech, vyjadřovat vlastní názory na ně, jak to vyžaduje Rámcový vzdělávacího 
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 četba: N. Sieglová (2008, 2009) a M. Šubrtová
(2009) ukázaly, jak může četba vhodně volených literárních děl přispět k osvojení 
potřebných poznatků a dovedností v rámci tematických okruhů výchovy ke zdraví, 
texty o zdraví z umělecké literatury, publicistiky, umění i texty populárněnaučné
bývají zařazeny do českého jazyka při probírání některého jazykového tématu ze
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slovní zásoby nebo gramatiky, popř. včleněné do výuky cizích jazyků pro potřeby 
překladu, konverzace v cizím jazyce na dané téma.

Četba je současně považována za důležitý prostředek rozšiřování slovní zásoby 
a vyjadřovacích schopností. Pro rozvíjení vyjadřování žáků je důležitá jak kultivace 
produktivního tvoření vlastních textů či dovednosti reprodukce, tak rozvíjení schopnos-
ti vnímat význam a smysl textu, slov užitých ve významu primárním (někdy se hovoří
o významu základním) i pojmenování přenesených, s nimiž se pracuje zejména v hodi-
nách literatury a literární výchovy – metafory, metonymie a přirovnáním. Zejména ve 
výuce českého jazyka a literatury a v dalších předmětech vzdělávacích oblastí Jazyk 
a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost se předpokládá jak prá-
ce s textem zaměřená na interpretaci významů pojmových, tak významů konotativních, 
která k pojmovému významu přistupují právě u obrazných vyjádření, slov s citovým 
zabarvením, u individuálně pojatých významů a neobvykle užitého vyjádření (viz dále 
např. užití názvu žluté barvy pro postižení symptomu nemoci, různá využití barvy fi -
alové, zelené…). Žáci tak postupně dokážou vnímat, proč autor zvolil právě to určité,
a nikoliv jiné vyjádření. Přitom se mohou opírat i o znalosti získané v jiných předmě-
tech (biologie, občanská výchova…).

Pro rozvíjení schopnosti porozumět textu a vnímat různorodost slovní zásoby 
v různých významových odstínech je možné využít především autentické texty umě-
lecké literatury, sbírky textů lidové slovesnosti, k dispozici jsou též slovníky lidové 
frazeologie a idiomatiky (vyšel již slovník s přirovnáními, neslovesnými frazeologic-
kými spojeními i rčeními, tj. frazeologismy se slovesy), popř. různé slovníky lido-
vých rčení (např. známá publikace J. Zaorálka). Texty s přenesenými pojmenováními
a obraznými vyjádřeními jsou řazeny i do učebnic pro 1. stupeň základní školy, ně-
kolik diplomantek prokázalo schopnost dětí pochopit význam přirovnání i některých 
jiných frazémů i jejich aktivní znalost některých přirovnání.

Ve stati z r. 2009 jsme věnovali pozornost frazeologii se slovy zdraví (podstatné 
jméno) a zdravý (přídavné jméno) jako prostředku pro rozvíjení slovní zásoby, pozná-
vání vyjadřovacích možností češtiny a současně podnět pro zamyšlení se nad pohledy 
na zdraví a nemoci a hodnotu zdraví. Frazeologie se slovy zdraví a zdravý je však jen 
jedním příkladem ukazujícím bohatství slovní zásoby k tématu zdraví vycházející 
z kulturní historie a tradic českého jazyka včetně jazyka lidového. Z těchto zdrojů 
vychází i další ukázka bohatství češtiny, odrážející možnosti vyjadřování pohledu na 
zdraví, nemoc a jejich vnější projevy: využití názvů barev jako prostředku postižení 
symptomů zdraví a (častěji) nemoci, charakterizace zjevu člověka svědčícího o nemo-
ci, chorobě fyzické i o špatném psychickém stavu (především o projevech strachu). 
S takovým využitím názvů barev se setkáme i v dílech významných českých autorů
J. Čepa a K. Schulze. 

Nepřekvapí zřejmě využití šedé barvy pro postižení tísnivé atmosféry, 
popř. až jako prostředku pro obraz prostředí vyvolávajícího odpor: První dojem 
byl ze všeho nejodpornější. Byl špinavý zimní večer, ulice od nádraží byla šedi-
vá. (Schulz 1998, povídka Per amitia silentia lunae: 55); Kaluž vody hnila u cesty
a vítr z továrních komínů sem zanášel palčivě štiplavý kouř, vše bylo šedé a zchát-
ralé a toliko večerní temnota (Schulz 1998, povídka Blázen před zrcadlem: 99) nebo 
bledosti jako symptomu nemoci. I podle české frazeologie může být člověk popelavě 
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šedý nebo šedivý, šedý jako popel (srov. SČFI1, Přirovnání, 1984: 451), bledý jako 
křída, mrtvolně / smrtelně / na smrt bledý (srov. SČFI, Přirovnání, 1984: 34–35). 
Jako pozoruhodná se může jevit práce s názvy odstínů barvy žluté postihujících 
zjev člověka působící nezdravě, až chorobně: Byl to malý, hubený človíček žlutavě 
chorobné pleti (Schulz 1998, povídka Blázen před zrcadlem: 100); Rozárka žloutla
a kašlala (Čep 1991, povídka Rozárka Lukášova: 56); Amálka zošklivěla těhoten-
stvím, zežloutla, začala ho nenávidět (Čep 1991, povídka Člověk na silnici: 299). 
V publikacích o frazeologii se však setkáme pouze s přirovnáním žlutý jako síra, které 
může postihnout i nezdravé vzezření člověka, ostatní – žlutý jako citron, žlutý jako 
kanárek – zpravidla takto negativně nepůsobí.

V současné době je k dispozici bohatý jazykový materiál z Českého národního 
korpusu – využíváme korpus psaných textů SYN, obsahující půl miliardy slov z auten-
tických textů publicistických, uměleckých, odborných, literatury faktu.2 V dřívějších 
zkoumáních jsme se zaměřili na přirovnání s barvami, postihujícími různé charakteris-
tiky, tedy mj. i charakteristiky zdravého či nemocného člověka. Nyní se soustředíme na 
jiný typ – spojení příslovcí s názvy barev. 

Máme možnost elektronickou cestou nepříliš složitými třídícími postupy vybrat 
z uvedeného rozsáhlého korpusu českých textů pouze ty doklady, které nás zajímají, tj. 
v nichž barva charakterizuje člověka – pokožku a části těla (ruce, oči, vlasy…). Práce 
s korpusem není složitá a může být využita ve škole již od 2. stupně základní školy.

O vzezření signalizujícím nezdravost, nemoc/chorobu, únavu, špatný psychický 
stav (strach) vypovídá užití názvů barev:

a)  explicitně, tj. spojením názvu barvy s příslovci chorobně, nezdravě, popř. s výra-
zy znamenajícími nadsázku smrtelně, mrtvolně;

b)  implicitně, tj. přisouzením takové barvy člověku, která je pro něj netypická 
(šedá, žlutá), často ve spojení s příslovcem signalizujícím podobnost barvy bar-
vě objektu (popelavě bílý, voskově žlutá) a která touto neobvyklostí vyvolává 
představy nemocného/chorobného vzezření. 

A. Zřejmě není překvapující, že jako obraz symptomu ne zcela zdravě, až cho-
robně působícího zjevu člověka je využíváno slovo bledý. Podobně jako v literatuře se 
však při zobrazování symptomů „nezdravosti“ setkáváme i s barvou žlutou, a to častěji 
než s barvou šedou, nebo se zelenou. Na vykreslení obrazu ne zcela zdravého, nemoc-
ného nebo vylekaného člověka se spolu s názvy uvedených barevce spojení s příslovci 
nemocně, chorobně, popř. smrtelně, mrtvolně podílejí i další výrazy postihující takové 
symptomy (shrbený, hubený, zarudlý únavou, sténající, potící se; vodnaté oči, propadlé 

1  Touto zkratkou citujeme následující publikace: ČERMÁK, F.; HRONEK, J.; MACHAČ, J.; ČERVENÁ, V. 
a kol. Slovník české frazeologie a idiomatiky. Sv. 2. Výrazy neslovesné. Praha: Academia, 1988, 511 s.

  ČERMÁK, F.; HRONEK, J.; MACHAČ, J.; ŠÁRA, J. a kol. Slovník české frazeologie a idiomatiky. Sv. 1. 
Přirovnání. Praha: Academia, 1983, 492 s.

2  Blíže srov. http://ucnk.ff.cuni.cz – resp. veřejný přístup ke korpus na adrese http://ucnk.ff.cuni.cz /hle-
dat_v_cnk.php, popř. tamtéž vysvětlení o možnosti získat přístup registrovaného uživatele. Z korpusu 
SYN, zahrnujícího dílčí korpusy SYN 2000, SYN 2005 a SYN 2006 PUB, jsou citovány ty doklady, v nichž 
zde není explicitně citován zdroj.
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líce, prázdný pohled v očích; třást se, lapat po dechu, chodit shrbeně, vypadat staře, být 
na smrt vylekán).

Ukázky spojení názvu barvy s příslovcem chorobně:
 Pozoruje ho, hezký člověk, ale chorobně bledý a chodí hrozně shrbeně.
 Jeho obličej byl chorobně bledý, celý se třásl a vypadal, jako by byl na smrt vylekán.
 Vypadá staře, vlasy má téměř bílé, pleť chorobně šedou.
 Tmavočervená krev tvoří do očí bijící kontrast k chorobně zelené barvě těla.

Spojení názvu barvy s příslovcem nezdravě:
  Zavolal jsem na něj a lokty jsem si razil cestu. Někdo ho obral hrozně nakrátko, ve vyzáblém nezdravě žlutém 
obličeji mi jeho oči připadaly jako talíře.
  Muž umírající za průhlednou zelenou zástěrou měl jednou týdně návštěvu. Každou neděli za ním přicházela 
smutná, nezdravě bledá, obézní žena s kyticí květin.
  Jakob Kahn ležel na velkém dvoulůžku pod červenou přikrývkou. Měl zavřené oči a propadlé tváře. Kůži 
na obličeji a na rukou měl nezdravě bledou.
  Chvilku na to zamířil ke dveřím dr. Friss, dánský fi lozof a jeden z překladatelů Schweitzerových prací, který 
tu byl na návštěvě a jehož pokožka nyní nabyla nezdravě zeleného odstínu. (z literatury faktu).

Příklady využití nadsázky:

Spojení názvu barvy s příslovcem mrtvolně:
  Flynn rozeznával tracheální trubici, která mu stále ještě trčela z úst, mrtvolně bledou pleť a otevřené oči, 
které vypadaly jako živé…
  Ze zářící královny popu je dnes totální vrak. Poznamenaná drogami, v očích prázdný pohled, mrtvolně bledá 
pokožka.
 Stephanie byla mrtvolně bledá a měla zavřené oči. Vypadalo to, že nedýchá.

Spojení názvu barvy s příslovcem smrtelně:
  Jedno primitivní nosítko stálo vedle druhého a na všech leželi sténající, potící se, smrtelně bledí lidé, kteří 
v dusivém pachu výkalů a jodoformu lapali po dechu.
  „Panebože, mami, tobě je špatně?“ Obličej měla strnulý a smrtelně bledý, a oči jako by jí hluboko zapadly 
do důlků a okraje víček byly zarudlé únavou.
 Seznámila se též s robustním, bystrým Peršanem se smrtelně zelenýma očima…

Barva žlutá i barvy další jsou chápány jako obraz symptomu poruchy zdraví 
z toho důvodu, že jsou pro pokožku člověka nezvyklé, a to i bez užití charakterizačních 
příslovcí chorobně, nezdravě, mrtvolně, smrtelně. Pojí se někdy s příslovci, která plní 
funkci přirovnání, tj. charakterizačními, odvozenými od přídavných jmen látkových – 
voskově, pergamenově, popelavě. Často se pojí právě s barvou žlutou a šedou:
  Pokladník Carter byl muž ve středních letech s nevzrušeným, trvale omrzelým výrazem v tváři a pergame-
nově žlutou pletí.
  I u stolu seděl muž s pergamenově žlutým obličejem a bledýma vodnatýma očima nad propadlými lícemi.
  Artur byl příšerně nervózní. Už od Lonsdalova případu byl přepracovaný a poslední dobou hrozně ztloustl. 
V obličeji byl popelavě šedý a viditelně zestárl.
 …a správce našel, co hledal, v muži s popelavě šedou pletí, prošedivělým plnovousem a rychlýma, všíma-
výma očima.
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Také obohacení barvy o odstín šedé bývá pojímáno jako symptom problémů 
zdravotních či psychických:
 Ti dva chlápci byli úplně stejný. Musely to bejt dvojčata. Dokonce se stejně pohybovali. Pleť, nebo co to 

bylo, měli šedavě žlutou, jak z gumy.

Přisouzení barev zelené nebo bílé lidskému obličeji znamená většinou výraznou 
nadsázku. S užitím barvy bílé jsme se setkali spíše v textech vážných: 
  „Tolik jsem jich ještě neviděla,“ řekla Anežka. „Člověk se skoro bojí dýchat. „Její obličej se zdál teď v šeru 
docela bílý, rty byly pootevřeny a oči vracely dlouhé paprsky světla, jako když otáčí diamantem…
  Otcovo pevné sevření mě zarazilo. Podíval jsem se na něj. Šlachy na krku se mu napínaly a v křídově bílém 
obličeji se mu zračil strach. Výraz jeho tváře mě ještě po léta strašil ve snech.
  Stačili jsme si sundat pláště a rozhlédnout se trochu kolem, než budoucí paní domu sklopýtala na chvějících 
se nohou dolů do haly. Obličej měla popelavě bílý strachem, pohled nepřítomně bloudivý.
  Znovu se odmlčel a přitiskl klouby prstů k ústům, jako by chtěl potlačit náhlý příliv citů. Když ruku odtáhl, 
jeho rty byly skoro bílé. Troy diskrétně položil fotografi i na stůl.

Užití zelené barvy znamená spíše žertovnou nadsázku:
  Chci-li udělat radost dětem a jejich kamarádům a také sobě, sjíždíme terény brdských lesů. Ačkoliv obličeje 
chlapců bývají často zelené, Maverick s pohonem všech čtyř kol, redukcí a uzávěrkou zvládne sklony, ne-
rovnosti, bláto, sníh i škarpy bez jakékoliv újmy na voze či osádce. 
  „…I když jsem se pořád snažil myslet na něco jiného, před závodem jsem pomalu nespal,“ vzpomínal po 
příletu do Prahy Palouš, závodící za AMK Hořice. „Když jsem ale při slavnostním nástupu zahlédl vynervo-
vaného Hasenaku, který byl v obličeji úplně zelený, uklidnil jsem se. Závod už jsem pak jel v pohodě. 

Zpravidla při zobrazení člověka v okamžiku velkého fyzického vypětí, popř. ně-
kdy až v kritickém stavu, bývá využívána barva fi alová, někdy i v kombinaci s dalšími 
barvami:
  Ve tváři bílé jako stěna svítily červené oči a sytě fi alové rty, ústa sípala po dechu a tělo se hroutilo. Veslovod 
reprezentační osmiveslice Radek Zavadil takhle vyhlížel poté, co jeho loď dojela jako pátá, poslední v kva-
lifi kačním závodě pro olympijské hry na jezeře v Luzernu.
  Mnich dělal, co mohl. Nemotorně si klekl na jedno koleno. Obličej měl temně fi alový , jako kdyby se mu 
pod pokožkou nahromadila sražená krev. Zasténal, chytil se za hrdlo a rozhalil si halenu, protože se mu 
těžko dýchalo.
  Lezli nahoru, starý byl v obličeji skoro fi alový. Chytal se za srdce. Ale šel, lez jak brouk. Zas sebou praštil, 
obličejem do kaluže. Chroptěl. Mladší ho zvedl.

Naopak u jiných částí těla (např. u zubů) je bílá symbolem zdraví: 
 Jasné oči, porcelánově bílé zuby, růžový jazyk - to byly jediné lidské barvy, které zůstaly na jejím těle.

Jako symptom zdraví i symptom nemoci může fungovat barva červená. Ta se 
objevuje jako v textech čerpajících z lidové slovesnosti jako symbol zdraví, svěžesti – 
srov. např. vyspat se do červena (Zaorálek 2000: 36), v přirovnáních jsou zdravé tváře 
(červené) jako jablíčka, jako růžičky (SČFI, Přirovnání, 1984: 419) – srov. též následu-
jící texty:
 Ale ji to jen potěšilo. Když jsme se loučili, tváře měla krásně červené a oči jí zářily.
 Ale zničehonic potká holčičku, která se mrazu ani rýmy nebojí, má červené tváře. 
 Měl zdravě červenou barvu a ve vlasech brilantinu a voněl semišem a čistým tvídem.



146

Ovšem i v českých přirovnáních se objevuje červený jako v jednom ohni, horeč-
natě červený, oči červené jako králík. V textech odborných s lékařskou tematikou bývá 
červená jedním ze symptomů nemoci nebo poruchy: 
 V obličeji exantém nebývá, ale kůže zde je s výjimkou úst a brady (cirkumorální výbled) difúzně červená. 
  Apis se používá na alergické reakce po štípnutí hmyzem, když kůže velmi rychle napuchne a je jasně čer-
vená. 
 Vitamín P, taktéž obsažený v karotce, zas stahuje nepěkně červené rozšířené cévky v obličeji a dekoltu.
  Koho z horka bolí hlava, nadměrně se potí, je ospalý a otupělý a jeho kůže je růžově červená a její povrch 
vypadá jako kůra pomeranče, tomu podle Vančuříkové pomůže lék jménem Apis mellifi ca (pět granulek 
každých 10 minut).

popř. tyto odborné poznatky využívají autoři uměleckých textů v obrazech někdy 
až naturalistických:
  Cyklista, který v závodě vedl o dvě minuty, trpěl hrozně bolestivým opruzením. Seděl skoro na kříži. Měl 
hodně červený krk a blond vlasy vybledlé sluncem.
  Eliška… tyfus… lehounce ji odhrnul a vpadl do pokoje. Ovanul ho zápach léků – a tam v koutě na posteli, 
proti zlatému světlu jarního odpoledne, ostrý obrys její hlavy! Ležela naznak, v tváři byla ohnivě červená, 
oči měla sklené a strašně chroptěla.

Při práci s texty obsahujícími takto využité názvy barev je možné spojit poznatky 
získané v českém jazyce a literatuře i z dalších oborů: např. z oblasti Člověk a zdraví
(z biologie člověka), popř. Člověk a společnost (znalosti o lidových zvycích, předsta-
vách o barvě jako projevu zdraví či nemoci), které umožní vysvětlit (usoudit), proč autor 
textu užil např. právě obraz bílé nebo žluté barvy pro postihnutí symptomu nemoci. 
Názvy barev tvoří také základní slovní zásobu při učení se cizím jazykům, při eventu-
álním překladu textů z češtiny do cizího jazyka je však třeba odlišit, v jakém významu
a s jakou funkcí je pojmenování barvy užito, neboť to může ovlivnit překlad. Užití barev 
jako symptomu zdraví a nemoci je tedy určitou formou komunikace o zdraví a nemoci, 
při níž je možné propojit různé vzdělávací oblasti.

COLOR IN SYMPTOMATIC IMAGES
OF HEALTH AND DISEASE IN THE CZECH LANGUAGE 

Abstract: General Educational Program for Basic Education posits that the stu-
dent will not only receive information about health, its protection and inherent risks. 
An integral part of all educational programs has always been the intent to develop com-
munication abilities, including the ability to communicate and express opinions on the 
subject of health. There is a rich vocabulary in Czech dealing with the issues of health, 
which includes words usable either in their basic or their symbolic sense, fi gurative 
expressions and phraseology.  

Texts of different stylistic genres, especially those of artistic or journalistic na-
ture, show how references to a person‘s color, or perhaps skin, are used to convey the 
symptoms of health and disease. For example, comparisons with yellow color are fre-
quent in the images of sick people, whose face may be yellow as wax, or waxy yellow. 
Likewise, gray color tends to be associated with, unhealthy appearance (gray, as ashes, 
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ashen-gray). At present, there is a wealth of linguistic materials we can access – a half-
a-billion word collection of written texts in contemporary Czech. When explaining the 
use of color to characterize a healthy or an unhealthy individual, it is possible to draw on 
the knowledge gleaned from other studies (such as biology and medicine). 

Keywords: development of communication skills, educational program, health, 
color references and symptoms of health and disease in the Czech language, compari-
son, fi gurative expressions
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Škola a zdraví 21, 2010, Výchova ke zdraví: souvislosti a inspirace

ZDRAVÝ SPÁNEK A ODPOČINEK; MOŽNÉ 
ÚPRAVY INTERIÉROVÉHO MIKROKLIMA

Jaroslav SVOBODA

Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá otázkou zdravého spaní ve znečištěném pro-
středí a prostředím, které je chudé na záporné ionty, což může vést k různým zdravotním 
poruchám a onemocněním.

Těžištěm této práce je návrh postele (lidově: postel s nebesy), u které by bylo 
možné díky použití techniky, technologie a samozřejmě i designu (z důvodu vlivu na 
psychologii) vytvořit  “nebesa“, která by umožňovala v různé míře ovlivnit mikroklima 
prostoru vymezeném nebesy a postelí. Změna interního mikroklimatu je řešena pomocí 
fi ltrace a ionizace vzduchu v daném prostoru mezi nebesy a postelí.

Klíčová slova: postel s nebesy, mikroklima, fi ltrace vzduchu

Úvod
Otázka zdravého spaní a bydlení je v poslední době velmi často diskutovaným 

problémem. Je to dáno stavem našeho životního prostředí. To se sice obecně v Evrop-
ském prostoru zlepšuje, ale stále používáme ve větším rozsahu řadu nových materiálů 
a technologií, u nichž přes veškerou snahu nejsou přesně známy jejich vlivy na život 
člověka. Toxické plynné složky vstupují do interiéru jak z venkovního prostředí, tak 
vznikají i uvnitř budov vlivem použitých stavebních materiálů i vlivem činnosti člo-
věka. Čistotu ovzduší neovlivňují jenom přirozené plynné složky, ale zejména prach, 
aerosoly a různé mikroorganismy, jejichž zdrojem jsou mimo jiné materiály obsažené 
v interiéru. A právě zde strávíme jednu třetinu života spaním a nejméně druhou třetinu 
volným pobytem. Uvědomme si proto, že to představuje největší část našeho života!

Cíl práce
Pojetí tohoto úkolu můžeme spatřovat v aplikování historicky známé a psycho-

logicky zaměřené úpravy postele pomocí baldachýnu (nebes), tak aby byl vytvořen re-
lativně uzavřený prostor (vymezený nebesy a postelí), ve kterém by bylo možno čistit 
vzduch podle požadovaných parametrů např. typ a závislost alergie. Tím bude zároveň 
v tomto prostoru vytvořeno potřebné mikroklima pro zdravý spánek a odpočinek. Zá-
roveň by tento čistý vzduch byl doplněn o záporné ionty, které jsou tak potřebné pro 
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lidský život. V interiéru jsou tyto záporné ionty vlivem stále se zhoršujícího prostředí ve 
velmi malém ba takřka nepatrném množství. Využití tohoto zařízení můžeme spatřovat 
nejen pro zdravé spaní a relaxaci, ale také jako pro prevenci pro zdravé lidi žijící ve 
znečištěném prostředí.   

Společensko–historické postavení lůžka
Lůžko patřilo od nejstarších dob mezi nejdůležitější nábytkové zařizovací před-

měty. Bylo reprezentačním kusem nábytku nejen v sídlech feudálního panstva, ale 
i v domech zámožných měšťanů. Postele byly zastřešené baldachýnem a závěsy ze vzác-
ných látek. Vytvářely jakýsi mohutný kubus, vévodící svým objemem celému prostoru 
ložnice. Pro spícího pak takový intimní miniprostor poskytoval větší teplo a ochranu 
proti hmyzu. Lůžka bývala často stavěna do prostoru na vyvýšené pódium, čímž byla 
ještě více zdůrazněna jejich důstojnost.  Baldachýn býval mnohdy součástí architektury 
v místnosti a byl zavěšován pod strop nad lože za použití sloupků. Lůžkový nábytek 
20 stol. je charakterizován úpornou snahou o dosažení optimální skladby lehací plo-
chy, která by splňovala požadavky novodobých poznatků o fyziologii spánku. Z důvodů 
novodobých poznatků se v tomto období odehrál největší výzkum a rozvoj lůžkového 
nábytku, kde se požadavky zdravé fyziologie spánku dostaly na přední místo v kultuře 
bydlení. V současné době  se postele s nebesy vyskytují jen velice zřídka.

Obr. 1: Postel s baldachýnem - pozdní renesance      Obr. 2: Španělská barokní postel

     Obr. 3: Postel z doby Ludvíka XIV.             Obr. 4: Empírová postel, počátek 19. stol
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Iontové prostředí a působení ionizovaného vzduchu na 
člověka

Důležitou úlohu v prostředí mají ionty. Elektrické pole Země rozděluje ionty tak, 
že kladné přitahuje povrh země a záporné jsou odpuzovány směrem k ionosféře. Zápor-
né ionty (N2

+ a O2
-) vznikají v přírodě i v místnostech ve značném množství, ale jejich 

koncentrace se právě vlivem znečišťujících látek rychle snižuje. Vzduch obsahuje stále 
větší množství nečistot, které se v důsledku rozdílnosti elektrických nábojů na záporné 
ionty navazují – “vychytávají je“. Často je úbytek iontů takový, že dochází k ionopenii, 
která způsobuje zdravotní potíže vyvolané nedostatkem záporných iontů. 

Vliv toxických látek na člověka
Působení toxických látek na člověka může vést k nástupu různých onemocnění. 

Krátkodobá ionopenie se může projevit migrénami, sníženou duševní i fyzickou výkon-
ností a celkovou únavou. Dlouhodobý nedostatek iontů může vést až k trvalým neuró-
zám a dýchacím potížím. Hlavními lapači iontů jsou kouř, smog, prach, aerosoly a různé 
mikroorganizmy.

Záporně nabité kyslíkové ionty působí prokazatelně příznivě na naše zdraví, na 
psychiku a imunitní systém. Bohužel většina moderních prostředí – budovy, kanceláře, 
byty i samotná atmosféra větších měst příznivé záporně nabité ionty rychle ničí! Kupří-
kladu až polovina alergií, astma ale i mnoho potíží psychického rázu má původ v dlou-
hodobém pobytu v prostředí s iontovou nerovnováhou. Po celý život potom dýcháme 
nekvalitní vzduch, a potom zdlouhavě a nákladně léčíme až následky, místo abychom 
mnohem jednodušeji a příjemněji řešili samotné příčiny.

Filosofi e návrhu
Toto moderní pojetí postele s nebesy můžeme chápat jako vzpomínku historie, 

ale v  novém pojetí baldachýnu a užití nových moderních klimatizačních a ionizačních 
technologií.  Užitím „baldachýnu“ vytvoříme zcela specifi cké podmínky (mikroklima) 
pro zdravý spánek a odpočinek. Potřebná kvalita mikroprostředí je dosažena použitím 
speciálního čistícího, klimatizačního a ionizačního zařízení. Všechny tyto technologie 
jsou zakomponovány do jednoho zařízení a zabudovány do konstrukce  nebes.  

Nebesa působí na člověka velice příjemně  a navozují mu intimní mini prostor, 
který může mít vliv na jeho psychickou pohodu. Pokud se podíváme zpět do minulosti, 
tak zjistíme že postele s nebesy byly velice oblíbeny a odzkoušeny už před mnoha sty 
lety. Je pravdu, že postele byly konstruovány jako truhlové ložnice v místnostech, kdy 
jejich mohutné baldachýny měly spíše funkci tepelnou, ochrannou proti hmyzu a deko-
rativní. Proto si myslím, že se nejedná o nic zvláštního, ale o věc, která se odzkoušela 
a osvědčila již v minulých letech. Je to ovšem způsob, který se musí transformovat 
a začlenit do naší moderní doby. 
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Vlastní  návrh postele s baldachýnem – design

Jednotlivé předvedené návrhy  je nutno chápat z dvojího hlediska. A to z pohledu 
designu-psychologie a zdravotního hlediska, které jsou však v této práci na prvním mís-
tě. Všechny návrhy předpokládají vybavení postele vhodnou ionizační technologií. Tato 
technologie může být různě účinná dle potřeby konkrétního uživatele. V zájmu široké 
uplatnitelnosti postele – město, venkov, mladí, staří apod. jsou zpracovány v duchu kla-
sického tvarosloví až po pojetí do jisté míry futuristické, avšak v každém případě by byla 
velmi pečlivě posouzena i jejich konstrukční realizovatelnost. Tuto myšlenku prezentují 
i různé designerské návrhy lůžek, kde nebesa oddělují vnitřní mikroprostředí postele od 
okolního prostředí v interiéru. Důkazem tohoto tvrzení může být i jeden z návrhů, který 
byl realizován a představen v rámci mezinárodního veletrhu bydlení Mobitex 2008, kde 
tato „postel s nebesy“ získala cenou Grand Prix za progresivní technologii a materiál.     

Obr. 5: Prototyp postele s nebesy vystavený na mezinárodním veletrhu bydlení Mobitex 2008

Postel s nebesy „volně zavěšeny“ v prostoru
U této varianty tvoří baldachýn volně plovoucí prvek v prostoru, který není kon-

strukčně  spjat s postelí. Tím nám vznikne velice vzdušný a otevřený prostor. Uchycení je 
provedeno ke stropní desce, a to buď pomocí závěsných konzol, nebo pomocí sníženého 
stropu – podhledu. Nebesa nejsou tvořena oproti minulosti těžkým a honosným baldachý-
nem, ale jsou nahrazena čirou a prodyšnou textilií, která  může být k nebesům zavěšena 
různým způsobem. Snadné uchycení textilního závěsu zajišťuje jeho snadné čištění a pra-
ní. Dle interiéru v němž bude postel použita a dle individuálního přání uživatelů může být 
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systém vybaven kromě ionizátoru a čističky vzduchu i řadou elektronických doplňků jako 
- speciální nasvětlení, akustické reproduktory atd. Design postele je navržen v moderním 
stylu, materiál dýha makasar vysoký lesk v kombinaci  s bílým vysokým leskem. 

Obr. 6: Návrh postele s  „volně zavěšenými  nebesy“ v prostoru

Obr. 7: Návrh postele s  „volně zavěšenými  nebesy“ v prostoru
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Obr. 8: Postel s nebesy – „volné zavěšení nebes v prostoru“ – popis jednotlivých  částí

Závěr 
Cílem práce, bylo poukázat na návrh speciálního lůžka s nebesy, které by umož-

ňovalo úpravu mikroklimatu pro zdravý spánek.  Během této práce jsem dospěl k názo-
ru, že už samotná postel s nebesy může navodit velice intimní a psychologické prostředí 
a použitím klimatizace a bodového osvětlení se vše ještě umocní. Toto velice intimní 
prostředí může vytvořit textilní baldachýn, který nejenom  bude izolovat od okolního 
hmyzu, ale bude mít též velice zajímavou psychologickou funkci. Dále pokud budou 
nebesa doplněna o generátor záporných iontů, tak nám vznikne potřebné mikroklima 
pro zdravý spánek a odpočinek. Tuto možnost ocení jak alergici a nemocní,  tak i zcela 
zdraví lidé, kteří uvítají vhodnou regulaci kvality vzduchu.

Resumé
Záměrem této práce bylo navrhnout speciální lůžko s nebesy, které by umož-

ňovalo úpravu mikroklimatu pro zdravý spánek, při dodržení základních podmínek 
a s přihlédnutím na ergonomii a konstrukci. Design a konstrukce navrhované postele je 
v souladu s požadavky, které jsou kladeny na současnou postel. Design postele svým 
tvarem a materiálovou skladbou ovlivňuje nábytkovou kulturu v daném prostředí a má 
vliv na psychologické pocity člověka. Konstrukce pak plní úlohu základního faktoru 
ovlivňující pocit bezpečí a jistoty pro funkci spánku a odpočinku. 

Výhodou nebes je, že netvoří s postelí jeden celek, ale jsou „volným prvkem v pro-
storu“, který může být prodejný samostatně, nebo s příslušnou postelí. Návrh postele s balda-
chýnem je koncipován jako dílcový systém s možností záměny a doplněním některých dílů.  
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HEALTHY SLEEPING AND REST POSSIBLE 
MODIFICATIONS INTERIOR MICROCLIMATE

Abstract: This paper is concentrated on fi nding of the impact of ions in dwelling 
environment. It has been tested the infl uence of ions on amounts of VOCs (Volatile 
organic compounds).

This thesis studies canopy bed and quality of inner environment. Main aim of 
this thesis is attempt to design bed (known as canopy bed), at which - by usage of tech-
nique, technology as well as design - it would be possible to create canopy, which would 
allow modifi cation of microclimate in area between bed and canopy. Modifi cation of 
internal microclimate would be provided by fi ltrating air in this area.

Keywords: canopy bed, microclimate, air fi ltration.
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ROZVOJ SOCIÁLNEJ KOMPETENCIE 
MANAŽÉROV V KONTEXTE PRÍSTUPU 

ZAMERANÉHO NA ČLOVEKA (PCA)

Eva SOLLÁROVÁ, Ivana GALLOVÁ

Abstrakt: Príspevok prezentuje výsledky výskumu, ktorého cieľom bolo skúmať 
účinnosť výcviku manažérov zameraného na rozvoj sociálnej kompetencie. Zmeny v po-
stojových kvalitách PCA (prístupu zameraného na človeka) – akceptácii, empatii a kon-
gruencii boli hodnotené na škále 2 expertmi a 116 účastníkmi 6dňového zážitkového 
výcviku. V sebahodnotení účastníkov aj v hodnotení expertov bol vo výcviku zaznamena-
ný významný nárast akceptácie, empatie a kongruencie u účastníkov výcviku. Výsledky 
potvrdili účinnosť posilnenia sociálnej kompetencie manažérov v realizovanom dizajne 
zážitkového výcviku PCA postojových kvalít.

Kľúčové slová: sociálna kompetencia, interpersonálne vzťahy, vzdelávanie ma-
nažérov, prístup zameraný na človeka (PCA)

Pojmom sociálna kompetencia označujeme efektívnosť sociálneho správania 
a činnosti človeka. Modely sociálnej kompetencie variujú od tých, ktoré spočívajú na 
špecifi ckých behaviorálnych schopnostiach, až po tie, ktoré sa sústreďujú na kognitívne 
štruktúry. Howesová (1992) stotožňuje sociálnu kompetenciu so správaním, ktoré odrá-
ža úspešné sociálne fungovanie s druhými ľuďmi.

Pojem kompetencia do manažérskej praxe zaviedol Boyatzis (1982) a diferencoval 
ním úspešného manažéra od neúspešného. Chápal pojem kompetencia ako schopnosti a spô-
sobilosti človeka správať sa spôsobom, ktorý je adekvátny požiadavkám pracovnej pozície 
v parametroch daných prostredím organizácie, a tak dosahovať požadované výsledky.

V 70. rokoch 20. storočia sa rozvíjal kompetenčný prístup, cieľom ktorého bolo 
skúmať kompetencie manažérov v organizáciách. 

Podstatou  kompetenčného prístupu je, že vzdelávanie a učenie sa neorganizuje  
podľa obsahu učiva, ale prioritne podľa toho, aké kompetencie je potrebné u účastníkov 
rozvíjať a formovať. Úlohou vzdelávateľa nie je prezentovať informácie, fakty a vedo-
mosti, ale skôr nedirektívnym spôsobom facilitovať, viesť a podporovať učiaceho sa na 
získavaní a osvojovaní požadovaných kompetencií. Cieľom vzdelávania je pozitívna 
zmena v správaní sa u účastníkov vzdelávania a získanie spôsobilosti riešiť aktuálne, 
alebo perspektívne situácie autonómne, efektívne a najmä kompetentne.
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Prehľady kľúčových kompetencií sa u jednotlivých autorov líšia. V centre nášho 
záujmu sú sociálne kompetencie ako kompetencie nevyhnutné pre efektívny výkon ri-
adiacej práce manažérov. Kollárik (1993) chápe sociálnu kompetenciu ako schopnosť 
jednotlivca úspešne a efektívne riešiť sociálne situácie, integrovať sa so sociálnym pro-
stredím, pochopiť nielen sociálnu situáciu, ale riešiť ju podľa potrieb a záujmov účast-
níkov. 

Výrost (2001) zostavil prehľad komponentov sociálnej kompetencie a prierez 
oblasťami, ktoré sociálne kompetencie pokrývajú. Uvádza v ňom komponenty:

efektívna komunikácia• 
schopnosť vytvárať a udržiavať vzťahy• 
efektívne riešenie sociálnych problémov• 
schopnosť rozhodovať sa• 
konštruktívne riešenie konfl iktov• 
uplatňovanie sociálnych spôsobilostí • 
sociálne poznávanie • 
sebakontrola• 
vnímanie self• 
vlastná identita• 
schopnosť poskytovať a získať sociálnu oporu• 
efektívna sociálna sieť• 
orientácia na budúcnosť• 
záujem o  druhých a schopnosť prebrať za nich zodpovednosť• 
rešpektovanie individuálnych odlišností• 
schopnosť diferencovať medzi sociálne pozitívnymi a negatívnymi vplyvmi  • 
skupín.

Rogers (1951, s. 50) vníma potenciál prístupu zameraného na človeka v „takmer 
univerzálnych aplikáciách“ a ponúka ho na preformulovanie pre použitie „v takmer 
nekonečne pestrej škále ľudských situácií“. Náš aplikačný záujem predstavuje človek 
v kontexte práce, resp. organizácie, pre ktorý vnímame uvádzanými predstaviteľmi 
prístupu zameraného na človeka vykreslený obraz optimálne fungujúcej osobnosti ako 
relevantný obraz psychologicky zdravého, zrelého človeka schopného vytvárať a udr-
žiavať efektívne pracovné vzťahy. Predstavený obraz plne fungujúceho človeka ale-
bo psychologicky integrovaného človeka ponúka skladbu charakteristík s výrazným 
prienikom s konceptom sociálnych kompetencií, ktorého komponenty (Výrost, 2002) 
vykazujú výrazný prienik s prezentovanými charakteristikami optimálne fungujúcej 
osobnosti. 

Rogers (1962) uvádza, že vysoko  produktívny manažér vedie ľudí cez vplyv 
a pôsobenie ako protipól moci a kontroly. Takto psychologicky prispôsobeného alebo 
integrovaného človeka Rogers označuje ako „plne  fungujúci  človek“ a charakteri-
zuje ho ako človeka, ktorý si dovoľuje rovnocenné a obojstranne akceptujúce vzťahy. 
Nekladie zvýšené nároky na druhých rovnako ako nepreferuje svoju pozíciu a moc. 
Podoba takýchto vzťahov nie je naplnená hrozbou, závislosťou alebo nebezpečenstvom, 
ľahšie sa udržuje intimita a vzťahy sú trvalejšie. V interpersonálnych kontaktoch pôsobí 
priateľskejšie, originálnejšie, otvorenejšie, tlmočí nielen pozitívne, ale tiež negatívne 
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pocity. Vďaka tomu má porozumenie, ale neochraňuje príliš veľa. Buduje medziľudské 
vzťahy, ale nehodnotí vysoko moc. Takto integrovaného človeka okolie pozitívne prijí-
ma, jeho správanie smeruje k tomu, že je viditeľný, obľúbený a vážený (Merry, 2004). 
Podľa Rogersa (1999) efektívny vedúci pracovník, u ktorého sú postojové kvality – ak-
ceptácia, empatia a kongruencia - zvnútornené, sa prejavuje vo vzťahu k členom tímu 
nasledujúcimi črtami:

umožňuje autonómiu jednotlivcom, −
ponúka slobodu „robiť si svoje veci“, −
vyjadruje vlastné myšlienky a pocity, −
stimuluje   nezávislosť myslenia a konania, −
udeľuje plnú zodpovednosť, −
podporuje a spolieha sa na sebahodnotenie. −

Existuje široká aplikovateľnosť zistení o spôsobe, akým sú uvoľnené vlastné ka-
pacity človeka pre zmenu a spôsobe, akým môžu vzťahy posilniť takúto na svoje self 
zameranú zmenu. K jednej z týchto aplikácií patrí aj vzdelávanie, s ktorým teoreticky, 
prakticky aj výskumne prišiel už Rogers (napr. Rogers, 1951, 1983). Jeho propagácia 
posunu zameranosti vo vzdelávaní z vyučovania na učenie sa a od učiteľa k facilitáto-
rovi učenia sa zahŕňajúceho celú osobnosť je plne relevantná pre podoby efektívneho 
vzdelávania dospelých. Úlohou facilitátora-trénera nie je rozhodnúť, čo by sa účastníci 
mali učiť, ale identifi kovať a vytvoriť hlavné kvality psychologickej klímy, ktorá im 
pomôže cítiť slobodu v učení sa a raste. Vonkajšie podmienky, ktoré učenie a rast faci-
litujú, obsahujú:

nepodmienené akceptovanie účastníka, −
autentickú prítomnosť a prejav facilitátora, −
empatické porozumenie, −
klímu bez kritického hodnotenia, −
podporu psychologickej slobody. −

Charakteristika trénovania PCA zručností v skupine podľa nášho názoru napĺňa 
charakteristiky rozvoja plne fungujúceho človeka a vychádza z presvedčenia, že zruč-
nosti PCA sú naučiteľné a majú svoju funkciu pri dosahovaní sociálnej kompetencie vo 
vzťahoch, osobitne v pracovných vzťahoch (Sollárová, 2005). Priamymi výsledkami 
osvojenia si PCA zručností pre pracovné interpersonálne interakcie sú najmä:

zručnosti jasnej a kongruentnej komunikácie,  −
zručnosti rozumieť komunikácii druhého človeka v interakcii, −
zručnosti uľahčiť jasnosť komunikácie s človekom s rozdielnymi stanoviskami, −
zručnosti zlepšiť komunikáciu v tíme, členovia ktorého sa líšia vo svojom vní- −
maní a skúsenostiach,
zručnosti pre pochopenie druhého, −
zručnosti efektívne zvládať záťažové, konfl iktné a stresujúce situácie. −
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Takto defi nované výsledky podľa autoriek výrazne sýtia komponenty sociálnej 
kompetencie, preto rozvoj kľúčových kvalít prístupu zameraného na človeka u mana-
žérov možno vnímať ako podporu ich sociálnej kompetencie v defi novaných prejavoch 
vytvárania a riadenia pracovných vzťahov v užšom slova zmysle a v optimálnejšom, 
efektívnejšom, plnšom fungovaní osobnosti v širšom slova zmysle (bližšie in Sollárová, 
2008).

Výskumné overovanie zmien v osobnostných premenných, interpersonálnych 
premenných a v správaní (napr. Sollárová, Sollár, 2007) možno hodnotiť za kompati-
bilné so zmenami, ktoré výskumy zmien v rámci terapie zameranej na klienta uvádzajú 
v smere posilňovania optimálneho fungovania osobnosti. 

Prístup zameraný na človeka (PCA) vnímame ako jeden z modelov teoretickej 
aj metodickej aplikácie pre chápanie a rozvoj sociálnych kompetencií manažérov. Za-
ujímala nás účinnosť výcviku PCA kvalít manažérov vedená v duchu princípov učenia 
zameraného na účastníkov. Skúmali sme, či sa výcvik prejaví v zmene úrovne posto-
jových kvalít – akceptácie, empatie a kongruencie ako kvalít zastúpených v sociálnej 
kompetencii manažérov. 

Metódy
Výskumnú vzorku tvorilo 165 manažérov pôsobiacich v štátnej správe v SR. 

48hodinový výcvik zameraný na efektívne vytváranie a riadenie pracovných vzťahov 
tréningom kvalít prístupu zameraného na človeka - akceptácie, empatie a kongruencie, 
bol realizovaný v 15členných skupinách, s dvomi kvalifi kovanými lektorkami, v dvoch 
24hodinových blokoch s 2mesačným odstupom medzi tréningovými blokmi. Na overe-
nie úrovne a zmien postojových kvalít (akceptácie, empatie a kongruencie) sme vytvo-
rili 15položkovú Škálu posúdenia úrovne interpersonálnych kvalít, ktorú sme adminis-
trovali účastníkom na konci výcviku na sebaposúdenie počiatočnej úrovne a aktuálnej 
úrovne sledovaných kvalít. Počiatočná a aktuálna úroveň kvalít účastníkov bola na kon-
ci výcviku hodnotená aj externe, expertným hodnotením lektoriek. 

 Z 15 položiek Škály kvalitu akceptácie zachytávali 2 položky (akceptácia názo-
ru druhého a prijatie kritiky), empatiu 3 položky (nehodnotiaci postoj pri počúvaní, od-
osobnenie, kontrola správnosti porozumenia) a kongruenciu 4 položky (jasnosť správy, 
vecnosť, vyjadrenie prežívania a kongruentné rozhodnutie), hodnotené na škále od -5 
po +5, pričom hodnota -5 predstavovala úroveň extrémnej nekompetentnosti a hodnota  
+5 úroveň extrémnej kompetentnosti.

 Výsledky sme transformovali na index -100, +100 a defi novali sedem pási-
em (úrovní) kompetentnosti: extrémne nekompetentný, výrazne nekompetentný, mierne 
nekompetentný, nejednoznačný, mierne kompetentný, výrazne kompetentný, extrémne 
kompetentný

Na overenie rozdielov v sebahodnotení účastníkov a hodnotení expertov sme 
použili Studentov t-test pre závislé výbery (Sollár, Ritomský, 2002).
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VÝSLEDKY A DISKUSIA
Zmena  v úrovni  akceptácie

Tab. 1: Významnosť rozdielov skóre v akceptácii v sebahodnotení účastníkov a hodno-
tení expertov  

  
 N AM SD t p

SÚ na začiatku 97 24,22 39,83   

  na konci 97 52,47 29,54 -8,716 0,001

HE  na začiatku 99 -12,32 33,40   

 na konci 99 13,43 35,66 -16,439 0,001

Legenda: SÚ - sebahodnotenie účastníkov                HE -  hodnotenie expertov

Účastníci v sebahodnotení dosiahli v subškále akceptácia na začiatku priemerné 
skóre 24,22, na konci 52,47. Uvedený rozdiel bol štatisticky významný na 0,1 % hladine 
v smere vyššieho skóre na konci výcviku.

Experti hodnotili úroveň akceptácie účastníkov na začiatku výcviku  -12,32, na 
konci + 13,43. Uvedený rozdiel bol štatisticky významný na 0,1 % hladine významnosti 
v smere vyššieho skóre na konci výcviku.

Pri sledovaní sebahodnotenia účastníkov sme zistili, že manažéri na začiatku 
výcviku hodnotili dosahovanú úroveň akceptácie v pásme miernej kompetentnosti. Na 
konci výcviku mala hodnota akceptácie stúpajúcu tendenciu, pričom zostala v pásme 
miernej  kompetentnosti. 

Výrazne kritickejšie hodnotenie  prejavili experti, ktorí  kvalitu akceptácie 
u účastníkov na začiatku výcviku hodnotili zápornou hodnotou v pásme nejedno-
značnosti. Progresívna zmena  nastala na konci výcviku, kedy experti hodnotili 
úroveň akceptácie u účastníkov aj naďalej v pásme nejednoznačnosti, ale plusovou 
hodnotou.

Predpokladáme, že v dôsledku zmeny v úrovni akceptácie budú manažé-
ri kompetentnejší na vnímanie sociálnej situácie, najmä v aspektoch tolerancie 
k názorom druhého, ako aj v odolnosti prijímať nesúhlas a kritiku okolia. Pozitív-
nym zistením je preto skutočnosť, že napriek diferenciám v počiatočnom hodno-
tení úrovne postojovej kvality u oboch hodnotiacich skupín došlo k pozitívnemu 
trendu, ktorý potvrdzuje štatisticky významnú zmenu v náraste úrovni akceptácie. 
V súlade s Rogersom (1951) sa domnievame, že ak manažér vnesie uplatňovanie 
akceptácie do tímu, členovia skupiny ju postupne preberú. Začnú si prejavovať 
viac akceptácie a vo väčšej miere dokážu byť tolerantní k vzájomným nezho-
dám. Akceptujúce prostredie podporí u jednotlivcov ochotu  ľahšie vyjadriť svoje 
vlastné postoje a pocity a zároveň umožní akceptovať autentické pocity a postoje 
u druhých.  
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Zmena v úrovni empatie 

Tab. 2. Významnosť rozdielov priemerných skóre v sebahodnotení účastníkov a exper-
tov v hodnotení výcviku v empatii

  
 N AM SD t p

SÚ stav na začiatku 92 18,98 32,83   

 stav na konci 92 52,82 21,38 -10,768 0,001

HE stav na začiatku 100 -15,73 24,57   

 stav na konci 100 12,13 26,99 -18,296 0,001

Legenda: SÚ - sebahodnotenie účastníkov                 HE -  hodnotenie expertov

Účastníci v sebahodnotení dosiahli v subškále empatia na začiatku výcviku prie-
merné skóre 18,98, na konci 52,82. Rozdiel bol štatisticky významný na 0,1 % hladine 
významnosti v smere vyššieho skóre na konci výcviku.

Experti hodnotili účastníkov v subškále empatia na začiatku výcviku skóre 
-15,73, na konci +12,13. Uvedený rozdiel bol štatisticky významný na 0,1 % hladine 
významnosti v smere vyššieho skóre na konci výcviku.   

Na začiatku výcviku účastníci postojovú kvalitu empatia  hodnotili  v plusovej 
hodnote v pásme nejednoznačni. Hodnotenie na konci výcviku  účastníkov zachytáva 
pozitívny trend a manažéri sa posunuli do pásma  miernej kompetentnosti. 

Rovnaký trend kritickejšieho hodnotenia ako v prípade akceptácie sa u exper-
tov objavuje aj v hodnotení postojovej kvality empatia. Počiatočnú úroveň empatie 
u účastníkov experti hodnotili zápornou hodnotou v pásme nejednoznačni, na konci 
výcviku v tom istom pásme, v kladných hodnotách. V porovnaní s priemernými hod-
notami ostatných kvalít boli počiatočné hodnoty v sebahodnotení empatie manažérmi 
nižšie. Predpokladáme, že to súvisí s nedocenením empatie ako kvality podporujúcej 
budovanie vzťahu a facilitovanie komunikácie v pracovných vzťahoch.

Predpokladáme, že nárast empatického správania ovplyvní sociálnu kompetent-
nosť  manažérov najmä v aspektoch ochoty druhého počúvať a uisťovať sa, či druhým 
rozumejú správne, ako aj ochoty počúvať  bez subjektívnych interpretácií a rizika sto-
tožnenia sa s problémami druhého.   

Zmeny  v úrovni kongruencie
Tab. 3.    Významnosť rozdielov priemerných skóre v sebahodnotení účastníkov a ex-
pertov v hodnotení výcviku v kongruencii

  
 N AM SD t p

SÚ stav na začiatku 94 30,37 30,71   

 stav na konci 94 57,76 22,15 -10,664 0,001

HE stav na začiatku 100 3,65 25,59   

 stav na konci 100 20,95 25,79 -12,384 0,003

Legenda: SÚ - sebahodnotenie účastníkov                 HE -  hodnotenie expertov
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Účastníci v sebahodnotení na začiatku výcviku dosiahli v subškále kongruencia 
priemerné skóre  30,37, na konci 57,76. Rozdiel v skóre bol štatisticky významný na 
0,1 % hladine významnosti v smere vyššieho skóre na konci výcviku. 

Experti hodnotili účastníkov na začiatku výcviku v subškále kongruencia  skóre 
3,65, na konci 20,95. Rozdiel v skóre bol štatisticky významný na 1 % hladine význam-
nosti v smere vyššieho skóre na konci výcviku.

Na začiatku výcviku sa účastníci hodnotili v pásme miernej kompetentnosti.  Aj 
v prípade kongruencie došlo k jej posilneniu, na úroveň pásma miernej  kompetentnosti. 
Zmenu, ktorú experti zaznamenali  na konci výcviku, smerovala k posunu účastníkov  
v úrovni kongruencie do pásma miernej kompetentosti. 

V porovnaní s ostatnými kvalitami v sebahodnotení manažéri najvyššie hodnotili 
práve svoju kongruenciu. Považujeme za dôležité podporovať výcvikmi práve efektívne 
formy sebapresadzujúceho správania, nakoľko  tradičné riadenie vníma sebapresadzo-
vanie skôr v podobe moci a kontroly než vplyvu a pôsobenia (Rogers, 1999).  

Predpokladáme, že nárast kongruencie ovplyvní sociálnu kompetentnosť ma-
nažérov  najmä v aspektoch nezraňujúceho sebapresadenia, zrozumiteľnosti zadávať 
úlohy, ako aj v schopnosti rozhodovať sa a vyjadrovať svoje potreby v súlade so svojim 
presvedčením.

Záver
Pri hodnotení postojových kvalít sledujeme spoločný fenomén, ktorým je pozi-

tívnejšie hodnotenie počiatočnej  úrovne akceptácie, empatie a kongruencie v sebahod-
notení účastníkov a ich výrazne kritickejšie hodnotenie zo strany expertov.         

Domnievame sa, že sebarefl exia mnohých manažérov na vlastný štýl interperso-
nálneho fungovania je idealizovaná. Kritickejšie hodnotenie expertiek pravdepodobne 
súvisí s kvalifi kovanejším a komplexnejším chápaním obsahu konceptov – akceptácia, 
empatia a kongruencia a ich kompetenciou mať operacionalizovanejšiu predstavu o pre-
mietnutí postojových kvalít do konkrétnych interpersonálnych postojov a správania.

Sebahodnotenie účastníkov tréningu a hodnotenie expertov korešponduje s vý-
sledkami Sollára (2010), podľa zistení ktorého sa účastníci v niektorých sledovaných 
interpersonálnych charakteristikách vnímali pozitívnejšie ako externí hodnotitelia.

Napriek rozdielnemu počiatočnému hodnoteniu úrovne dosahovaných kvalít zo 
strany expertov a v sebahodnotení účastníkov bolo v sebahodnotení účastníkov výcviku 
aj hodnotení expertov zaznamenané zvýšenie úrovne všetkých troch interpersonálnych 
kvalít. Výsledky potvrdili účinnosť posilnenia sociálnej kompetencie manažérov v rea-
lizovanom dizajne zážitkového výcviku PCA postojových kvalít.

THE SOCIAL COMPETENCE DEVELOPMENT OF 
MANAGERS IN THE CONTEXT OF THE PERSON 
CENTERED APPROACH (PCA)

Abstract: The paper presents the results of a research whose aim was to examine 
the effectiveness of training for managers focused on the social competence develop-
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ment. The changes in the PCA attitude qualities - acceptance, empathy and congruence 
were evaluated in a scale by 2 experts and 116 participants of a six day experiential trai-
ning. The growth of acceptance, empathy and congruence was identifi ed both in the self 
- evaluation by participants and experts evaluation when measured on the participants of 
the training. The results confi rmed the reinforced social competence of managers in the 
accomplished structure of the experiential training of PCA attitude qualities.

Keywords: social competence, interpersonal relations, training of managers, Per-
son Centered Approach
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ZHODA MEDZI SEBAPOSÚDENÍM
A POSÚDENÍM INTERPERSONÁLNYCH

CHARAKTERISTÍK MANAŽÉROV

Tomáš SOLLÁR

Abstrakt: Príspevok prezentuje výsledky výskumu, ktorého cieľom bolo skúmať 
mieru zhody posúdenia a sebaposúdenia interpersonálnych charakteristík manažérov. 
Sledovali sme mieru zhody medzi posudzovateľmi rôznej úrovne expertnosti práce s ma-
nažérmi pri posúdení a sebaposúdení interpersonálnych charakteristík manažérov.

Hodnotenie interpersonálnych charakteristík Wigginsovej koncepcie sme reali-
zovali pomocou troch hodnotiteľov u 156 manažérov, účastníkov krátkodobých výcvi-
kov zameraných na efektívne riešenie záťažových situácií. Traja posudzovatelia sa líšili 
v miere dosahovanej zhody hodnotenia interpersonálnych charakteristík. Nižšia zhoda 
bola pravdepodobne ovplyvňovaná charakterom situácie, v ktorej sa hodnotitelia a po-
sudzované osoby poznali, krátkym časom trvania výcviku, ako aj selektívnym prejave-
ním hodnotených charakteristík v kontexte výcviku. 

Kľúčové slová: interpersonálne charakteristiky, zhoda posudzovateľov (self-
other agreement), manažéri

Úvod
Posudzovanie charakteristík druhých ľudí je súčasťou ľudskej činnosti v inter-

personálnom kontakte. Vnímanie charakteristík druhých ľudí sa deje na úrovni, ktorú 
si niekedy uvedomujeme a niekedy nie. Nakoľko ide o prirodzený prejav pri kontakte 
s druhými, vzájomné posudzovanie je prítomné aj v situácii vzdelávania, rovnako pri 
vzdelávaní v škole, ako aj celoživotnom vzdelávaní, a vzdelávaní dospelých, manažérov 
nevynímajúc. Ako ukazujú mnohé výskumy, posudzovanie a sebaposudzovanie charak-
teristík osôb nie je identické, naopak dochádza pri ňom k odchýlkam. Rozdiely vo vní-
maní sú spôsobované viacerými moderátormi, aktuálny prehľad uvádza napríklad Hře-
bíčková (2003). Zo štyroch moderátorov, ktoré ovplyvňujú zhodu posudzovania podľa 
Fundera (in Hřebíčková, 2003): posudzovateľ, cieľová osoba – posudzovaný, posudzo-
vaná charakteristika a informácie, skúmame zhodu medzi posudzovateľmi rôznych inter-
personálnych charakteristík. Konkrétne išlo o troch posudzovateľov, ktorými boli lektori 
(facilitátori) výcviku manažérov s rôznou úrovňou expertných skúseností s aplikáciou 
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Rogersovho prístupu zameraného na človeka pre pracovné vzťahy. Skúmali sme, nakoľ-
ko sa posúdenia interpersonálnych charakteristík lektormi a sebaposúdenia interpersonál-
nych charakteristík manažérmi zhodujú. Výskumnú situáciu charakterizujeme vzhľadom 
na uvedené štyri moderátori. Posudzovanými osobami boli manažéri z oblasti sociálnej 
sféry. Posudzovanými charakteristikami boli osobnostné interpersonálne charakteristi-
ky. Zvolili sme koncepciu J. Wigginsa vychádzajúcu z Learyho teórie interpersonálneho 
správania (Výrost, 2000). Ide o model ôsmich interpersonálnych charakteristík (sebaistý-
dominantný, arogantný-vypočítavý, chladný-chladnokrvný, povznesený-introvertovaný, 
neistý-submisívny, nerobí sa dôležitý-poddajný, vrelý-zmierlivý, družný-extravertova-
ný) zobrazených v kruhu s dvomi nezávislými faktormi (dominancia a starostlivosť). 
Štvrtým moderátorom zhody posudzovateľov sú informácie (Hřebíčková, 2003). Jedná 
sa o kvantitatívnu a kvalitatívnu charakteristiku vzťahu medzi posudzovateľmi. Čo sa 
týka dĺžky poznania manažérov lektormi (kvantita), išlo o krátkodobé poznanie. Kvalita 
vzťahu súvisela s charakterom výcviku manažérov. Išlo o riešenie reálnych situácií, ktoré 
manažéri klasifi kovali ako záťažové. Predošlé výskumy v oblasti zhody posudzovania 
a sebaposudzovania naznačujú rôznu mieru zhody v odlišných situáciách. Blackman 
a Funder (1998) zistili, že zhoda medzi sebaposúdením a posúdením druhými sa zvýšila 
s dlhším časom pozorovania a to hlavne pre najviac viditeľné osobnostné črty. Dĺžka 
vzájomného poznania lektorov a manažérov by teda skôr mala spôsobovať nezhodu po-
súdenia a sebaposúdenia, na druhej strane kvalitatívny charakter vzájomného kontaktu 
– priestor pre prejavenie reálnych spôsobov riešenia záťažových situácií – by mohol mať 
za následok väčšiu zhodu medzi posúdením lektorov a sebaposúdením manažérov. Tiež 
v posúdení čŕt, pre ktoré bol väčší priestor pre prejavenie sa vo výcvikovej situácii, by sa 
mali posudzovatelia a účastníci viac zhodovať.

Faktorom, ktorý by tiež mohol pôsobiť v prospech väčšej zhody posudzovateľov 
a účastníkov, sú zistenia, že účastníci v štruktúrovanej situácii, ktorá poskytla menej 
možností voľne prejaviť svoje správanie, dosiahli nižšiu mieru konsenzu (Letzring, Wells, 
Funder, 2006). Nakoľko teoretickými východiskami aplikovaného výcviku bol Rogersov 
na človeka zameraný prístup (viac o aplikácii pre prácu s manažérmi pozri napríklad 
Sollárová, 2005, 2006a, 2006b, 2008, Sollárová, Gallová, 2010, Sollárová, Sollár, 2007a, 
2007b), ktorý je tradične charakterizovaný ako neštruktúrovaný, s väčším priestorom 
pre prejavenie prirodzených tendencií účastníkov, môžeme očakávať skôr väčšiu zho-
du. V tomto smere sú tiež podporné zistenia Andersenovej (1984), že konverzácie ľudí 
o pocitoch a myšlienkach priniesli vyššiu zhodu pri sebaposúdení a posúdení druhými 
ako konverzácie o koníčkoch a aktivitách (Letzring, Wells, Funder, 2006). Zameranie vý-
cviku bolo práve na pocity a myšlienky v reálnych záťažových situáciách manažérov.

Na druhej strane, predošlé zistenia naznačujú, že pri posudzovaní manažérov lektor-
mi môže dochádzať aj k nezhodám. Kenny (2002) napríklad zistil, že existuje vyššia zhoda 
s ľuďmi, s ktorými sme si bližší, hoci uvádza, že nie je celkom jasné, prečo je to tak. Hře-
bíčková (2003) zistila relatívne vysokú mieru zhody medzi blízkymi pri posúdení osobnost-
ných charakteristík. Probanti sami seba vnímali ako pokojnejších a extrovertnejších, ako 
ich vnímali iní ľudia, pričom pohlavie nemalo vplyv pri hodnotení osobnostných dimenzií 
(Farah, Atoum, 2002). Rozdiely v úrovni vnímania zručností napríklad zistili Sollárová 
a Gallová (2010) a McCrae a Costa (in Hřebíčková, 2003) zhrnuli výsledky desiatich prác 
zisťujúcich zhodu pri posudzovaní osobnostných čŕt s priemernou koreláciou 0,45. 
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Predpokladáme teda, že vo veľkosti zhody sa budú vyskytovať rozdiely tak me-
dzi tromi posudzovateľmi, ako aj vzhľadom na konkrétne posudzované interpersonálne 
charakteristiky. 

Metódy
Vzorka

Hodnotenie interpersonálnych charakteristík sme realizovali pomocou troch 
hodnotiteľov u 156 manažérov, účastníkov krátkodobých výcvikov (spolu 48 hodín 
v šiestich dňoch, 11 skupín) zameraných na efektívnejšie riešenie záťažových situácií. 
Traja lektori sa líšili vekom, pohlavím a množstvom skúseností s aplikáciou Roger-
sovho prístupu zameraného na človeka pre pracovné vzťahy. Prvý lektor (lektor 1) mal 
najmenej skúseností s výcvikom manažérov, s najmenším počtom absolvovaných hodín 
výcviku PCA, druhá lektorka (lektorka 2) mala viac skúseností s výcvikom manažérov, 
absolvovaný psychoterapeutický výcvik a výcvik a tretia lektorka (lektorka 3) mala 
najviac výcvikových aj lektorských skúseností s  manažérmi.

Metodika
Použili sme slovenský preklad Wigginsovej škály IAS-R (Interpersonal Adjec-

tive Scale) so 64 pármi adjektív tvoriacich 8 faktorov. Obe verzie pre posúdenie aj se-
baposúdenie interpersonálnych charakteristík sa posudzovali na 8bodovej likertovskej 
škále. Pre výskum sme používali 8 škál: PA (sebaistý, dominantný), BC (arogantný, 
vypočítavý), DE (chladný, chladnokrvný), FG (povznesený, introvertovaný), HI (neis-
tý, submisívny), JK (nerobí sa dôležitý, poddajný), LM (vrelý, zmierlivý), NO (družný, 
extravertovaný).

Výskumný plán
Posúdenie sa realizovalo po dvoch trojdňových výcvikových blokoch, spolu 48 

hodín. Traja lektori posudzovali manažérov – účastníkov Wigginsovým IAS-R. Počas 
druhého trojdňového bloku manažéri vypĺňali IAS-R s inštrukciou posúdiť vlastné in-
terpersonálne charakteristiky. Išlo o posúdenie typu self-other agreement. Každý z lek-
torov posudzoval iných manažérov (n=44, 57, 55). 

Procedúra
Hřebíčková (2003) pri hodnotení metodologických súvislostí výskumu zhody 

medzi posudzovateľmi uvádza dva spôsoby výpočtu zhody: porovnávanie odlišností 
priemerov a stanovovanie miery zhody pomocou korelácií. Prvý spôsob (rozdiely prie-
merov) hovorí o tom, do akej miery sa absolútna úroveň posúdenia črty zhoduje medzi 
posudzovateľmi, a druhý spôsob (korelácia) hovorí o tom, či existuje tendencia posud-
zovať samého seba tak, ako ho posudzujú iní. 

Na hodnotenie rozdielov sme použili t-test pre dva závislé výbery a Pearsonov 
korelačný koefi cient. Výsledky sme vypočítali pre všetkých lektorov spolu, keďže lek-
tori posudzovali vždy iných manažérov, a následne sme skúmali zhodu pre lektorov 
zvlášť. Rovnaký postup bol zvolený pri skúmaní vzťahov posúdenia a sebaposúdenia, 
ukazovateľom boli korelácie. 
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Výsledky

Zhodu posudzovateľov so sebaposúdením manažérmi sme skúmali pomocou 
porovnania priemerných hodnôt. Výsledky uvádzame v tabuľkách zobrazujúcich prie-
merné hodnoty posúdenia a sebaposúdenia. V prvej tabuľke sú hodnoty bez ohľadu na 
to, ktorý lektor bol posudzovateľ, v druhej tabuľke uvádzame rozdiely pre troch posud-
zovateľov zvlášť. 

Hodnotenými premennými bolo 8 škál IAS-R.

Tab. 1. Porovnanie posúdenia a sebaposúdenia interpersonálnych charakteristík všetký-
mi lektormi a manažérmi (n=156)

Premenná Sebaposúdenie Posúdenie
M1 SD1 M2 SD2 t p

PA 43,71 7,14 39,48 9,60 5,089 <,001
BC 16,57 6,75 17,44 7,86 1,227 0,221
DE 15,03 6,82 15,94 7,72 1,178 0,240
FG 24,83 7,21 22,92 7,50 2,558 0,011
HI 23,01 8,56 23,09 10,25 0,076 0,939
JK 44,31 6,77 37,28 6,62 9,454 <,001
LM 48,61 7,67 37,46 10,07 10,377 <,001
NO 44,02 8,73 31,35 11,37 12,401 <,001

Legenda: premenné sú opísané v časti Metodika

Pri skúmaní rozdielov sebaposúdenia a posúdenia interpersonálnych charakte-
ristík manažérov sme zistili štatisticky významné rozdiely v piatich z ôsmych premen-
ných. Vo všetkých prípadoch manažéri vnímali intenzívnejšie jednotlivé interpersonálne 
charakteristiky. V porovnaní s posudzovaním lektormi sa vnímali ako sebaistejší, do-
minantnejší (PA), introvertnejší (FG), poddajnejší (JK), zmierlivejší (LM) a družnejší 
(NO). V posledných troch uvedených charakteristikách boli rozdiely výraznejšie. Ďalej 
uvádzame výsledky skúmania rozdielov vzhľadom na jednotlivých lektorov.

Tab. 2. Porovnanie posúdenia a sebaposúdenia interpersonálnych charakteristík tromi 
lektormi a manažérmi
Premenná Lektor 1 (n=44) Lektorka 2 (n=57) Lektorka 3 (n=55)

AMself AMother AMself AMother AMself AMother t1 t2 t3
PA 43,49 40,41 44,48 43,74 43,11 34,35 2,395* 0,565 6,055***
BC 16,06 18,95 17,63 18,28 15,89 15,38 2,199* 0,626 0,380
DE 13,77 17,59 16,09 13,33 14,96 17,35 3,540** 2,507* 1,538
FG 24,57 23,84 25,05 19,35 24,81 25,89 0,500 5,357*** 0,882
HI 22,34 25,14 23,05 20,61 23,53 24,03 1,633 1,740 0,272
JK 44,12 37,55 43,53 39,05 45,27 35,24 5,095*** 4,190*** 7,249***
LM 47,14 37,43 48,18 43,95 50,25 30,77 5,158*** 3,175** 11,245***
NO 42,43 30,75 44,87 40,07 44,43 22,81 7,274*** 3,831*** 13,722***
Legenda: * p<,05 ** p<,01 *** p<,001; premenné sú opísané v časti Metodika

Skúmali sme, či významné, resp. nevýznamné rozdiely budú vzhľadom na troch 
lektorov pri rovnakých premenných. Pri troch charakteristikách sme zistili podobné roz-
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diely u všetkých troch lektorov (poddajnosť - JK, zmierlivosť - LM, družnosť - NO). Pri 
posudzovaní submisívnosti (HI) sme nezistili významný rozdiel ani u jedného z lekto-
rov. Pri ostatných charakteristikách sa rozdiely vyskytovali u jedného, prípadne dvoch 
lektorov. Jeden lektor posudzoval odlišne introvertované charakteristiky (lektor 2, FG), 
resp. vypočítavosť (lektor 1, BC). Manažéri sami seba posudzovali ako menej sebais-
tých (PA). V charakteristike chladnosť (DE) sme zistili štatisticky významné rozdiely 
v opačnom smere (lektor 1 vnímal manažérov ako chladnejších, kým lektorka 2 ako 
menej chladných v porovnaní s tým, ako sa vnímali sami). Rozdiely uvádzame v grafe. 
Graf tiež dokumentuje, že najvýraznejšie rozdiely sme zistili v charakteristikách PA, 
JK, LM a NO. 

Graf 1. Rozdiely v sebaposúdení a posúdení interpersonálnych charakteristík manažé-
rov a troch lektorov

V ďalšej analýze sme skúmali, či sa rozdiely okrem úrovne vyjadrenej priemer-
nou hodnotou nachádzajú aj vzhľadom na korelácie. Prvý aspekt pri posudzovaní sa 
týka toho, či je vzťah pozitívny alebo negatívny, druhý aspekt hovorí o kombinácii vzťa-
hu a úrovne hodnotenia. 

Tab. 3. Korelácia posúdenia a sebaposúdenia interpersonálnych charakteristík.
Spolu Lektor1 Lektorka2 Lektorka3

N 156 44 57 55
PA 0,260** 0,307* 0,130 0,310*
BC 0,267*** 0,217 0,428*** 0,138
DE 0,124 0,328* 0,314* -0,045
FG 0,197* 0,136 0,303* 0,241
HI 0,194* 0,117 0,186 0,255
JK 0,039 0,058 0,040 0,093
LM -0,127 -0,032 -0,086 -0,111
NO 0,215** 0,385** 0,288* 0,119

Legenda: * p<,05 ** p<,01 *** p<,001; premenné sú opísané v časti Metodika
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Ideálna zhoda posúdenia a sebaposúdenia by bola dosiahnutá v prípade vysokých 
pozitívnych korelácií a zároveň nevýznamných rozdielov. Vzhľadom na zistenia McCraeho 
a Costu, podľa ktorých priemerná korelácia pri posúdení a sebaposúdení osobnostných cha-
rakteristík je 0,45, považujeme korelácie blížiace sa tejto hodnote za potvrdzujúce štandard-
nú úroveň zhody posudzovateľov. Okrem jednej dvojice posudzovateľov (lektorka 3 pri 
charakteristike chladnosť, DE) a všetkých posudzovateľov v charakteristike vrelosť (LM), 
boli všetky korelácie kladné. Všetky negatívne korelácie boli štatisticky nevýznamné. 

Iba jedna korelácia (lektorka2-BC) dosiahla hodnotu vyššiu ako 0,4. Z premen-
ných, v ktorých sa nachádzali významné rozdiely v úrovni hodnotenia (PA, FG, JK, LM, 
NO), v charakteristikách JK a LM (poddajnosť a zmierlivosť) sa nezhoda týka aj kore-
lácie. V charakteristikách PA, FG a NO (dominantnosť, introvertovanosť a družnosť) sa 
nezhoda dá viac pripísať úrovni posudzovanej interpersonálnej charakteristike. Nevý-
znamné korelácie (okrem rozdielov v priemeroch) naznačujú, že okrem odlišného po-
sudzovania úrovne charakteristiky ide aj o odlišné posudzovanie charakteristiky vôbec.

Záver: Traja posudzovatelia sa líšili v miere dosahovanej zhody hodnotenia in-
terpersonálnych charakteristík. Ako vidieť v grafe (Graf 1), v niektorých charakteris-
tikách dosahovali posudzovatelia väčšiu zhodu. Pri skúmaní vzťahov sme zistili skôr 
slabé vzťahy (priemerná korelácia r=0,177). Posudzovatelia sa líšili v tom, akú veľkú 
zhodu s posudzovanými osobami dosiahli a v ktorých charakteristikách to bolo.

Diskusia
Interakcia ľudí je veľmi bohatým zdrojom prebiehajúcich procesov. Samotná 

úroveň zhody posudzovania a sebaposúdenia interpersonálnych charakteristík manažé-
rov tromi lektormi bola pravdepodobne ovplyvnená niektorými z nasledujúcich fakto-
rov. Z pohľadu moderátorov sumarizovaných Funderom (in Hřebčková, 2003) na prvom 
mieste hodnotíme samotnú osobu posudzovateľa. Zistili sme rozdiely medzi jednotlivý-
mi hodnotiteľmi, v rôznych charakteristikách dosahovali rôznu mieru zhody a nezho-
dy. Nie je síce možné priamo porovnať kvalitu zhody troch posudzovateľov navzájom, 
keďže nešlo o posúdenie tých istých manažérov, nakoľko sa jednotlivé skupiny nelíšili 
významne ani v jednej charakteristike pri sebaposúdení (faktor posudzovanej osoby), 
môžeme tvrdiť, že na tom, kto je posudzovateľ, do značnej miery závisí. Z pohľadu 
expertnosti jednotlivých lektorov sa ukazuje, že väčšie skúsenosti s výcvikovou prácou 
automaticky neznamenajú vyššiu mieru dosiahnutia zhody pri posudzovaní interperso-
nálnych charakteristík druhých ľudí. Expertnosť sa samozrejme prejavuje v efektivite 
výcviku, nie však automaticky pri zhode posúdenia a sebaposúdenia. Tretí faktor – po-
sudzovaná charakteristika – pravdepodobne zohráva väčšiu úlohu pri zhode. Charak-
teristiky, v ktorých dochádzalo k väčšej zhode patria medzi viditeľnejšie a bol pre ne 
v neštruktúrovanej situácii výcvikov zameraných na riešenie reálnych záťažových situ-
ácií z pracovného života väčší priestor pre prejavenie. V uvedených situáciách dochádza 
k väčšej zhode (Andersen, 1984; Letzring, Wells, Funder, 2006). Tiež zhoda pri týchto 
charakteristikách môže byť pozitívne ovplyvnená kvalitatívnou stránkou znalosti vzá-
jomných informácií, nakoľko aj pri samotnom výcviku zameranom na riešenie interper-
sonálnych charakteristík dochádzalo k prirodzenému prejavovaniu osôb. Na druhej stra-
ne nižšia zhoda pri ostatných charakteristikách sa dá vysvetliť tým, že prirodzene nebol 
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priestor na prejavenie celej šírky interpersonálnych charakteristík účastníkov, napríklad 
také, ktoré priamo neboli pre účastníkov priamo záťažové (protektívnosť, afi liácia).

Nižšiu mieru zhody mohli tiež ovplyvniť krátky čas pozorovania (Blackman, 
Funder, 1998) a to, že posudzované osoby a posudzovatelia neboli blízke (Kenny, 2002; 
Hřebíčková, 2003). 

Relatívne nižšia zhoda môže naznačovať výhodu otvoreného postoja pri kontak-
te k druhým ľuďom, keďže sa skôr líšime v pohľadoch na osobnostné charakteristiky 
seba a druhých ľudí. Samotné posúdenie/hodnotenie druhého človeka je dôležité pre 
naše vlastné rozhodovanie (s kým ísť nadväzovať kontakt, ako predať výrobok konkrét-
nemu človeku) v niektorých situáciách však pri kontakte s druhým človekom obmedzu-
je kontakt s ním (napríklad zaškatuľkovanie žiaka). Práve Rogersov pohľad na človeka 
(aj v situácii vyučovania) poskytuje alternatívu k prístupu k druhému človeku, kedy má 
možnosť sa prejaviť taký, aký v skutočnosti je (pozri viac napríklad v Rogers, 1998; 
Sollárová, 2005). Práve pozitívne dôsledky takéhoto pristupovania k ľudskej interakcii 
a k druhým ľuďom považujeme za humanistické a zdravé.

Záver: 
Miera zhody posúdenia a sebaposúdenia interpersonálnych charakteristík mana-

žérov bola skôr nižšia, na druhej strane pochopiteľná vzhľadom na to, že väčšina cito-
vaných výskumov pracovala s posudzovaním a sebaposudzovaním osôb skôr blízkych. 
V našom prípade išlo o osoby na začiatku úplne neznáme.

K nezhode teda dochádza, napriek tomu nie je narušená celková efektivita kon-
krétneho výcviku (ako dokumentuje napríklad výskum Sollárová, Gallová, 2010). Tiež 
stojí za úvahu skúmanie čo sa deje pri hodnotení a nehodnotení v interpersonálnom kon-
takte. Dôležitejšie ako samotný iný pohľad na jednu vec (nech ňou sú napríklad posúde-
nie a sebaposúdenie osobnostných-interpersonálnych charakteristík) je, či konfrontácia 
takýchto odlišných názorov vzťahy podporuje, alebo spôsobuje vzájomné oddialenie. 

INTERPERSONAL CHARACTERISTICS OF MANAGERS 
– SELF-OTHER AGREEMENT

Abstract: The paper presents the results of a research aimed at agreement rate 
between self – evaluation and judgment by others regarding the interpersonal charac-
teristics of managers. The rate of agreement among the judges of a different level of 
expertise regarding their work with managers was studied. Evaluation of interpersonal 
characteristics within Wiggins’s theory was conducted by three evaluators in the group 
of 156 managers, participants of a short – term training focused on effective stress co-
ping. Three evaluators differed in the rate of agreement of interpersonal characteristics. 
Lower agreement was most likely infl uenced by the nature of the situation in which the 
judges and managers knew each – other, by the short duration of the training, as well as 
by selective expression of judged characteristics in the training context. 

Keywords: interpersonal characteristics, self-other agreement, managers
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ÚČINNOSŤ VÝCVIKU VEDÚCICH
PRACOVNÍKOV V RIEŠENÍ ZÁŤAŽOVÝCH 

INTERPERSONÁLNYCH SITUÁCIÍ

Ivana GALLOVÁ 

Abstrakt: Príspevok prezentuje skúmanie problematiky vzdelávania vedúcich 
pracovníkov v organizácii v intenciách prístupu zameraného na človeka. Cieľom vzdelá-
vania je rozvíjať ústredné postojové kvality prístupu - akceptáciu, empatiu a kongruenciu 
ako súčasť sociálnych kompetencií, ktoré podporujú efektívne a úspešné pracovné vzťahy. 
V rámci účinnosti vzdelávania príspevok prezentuje efektivitu interpersonálneho sprá-
vania vedúcich pracovníkov v riešení interpersonálnych, primárne záťažových situácií. 
116 vedúcich pracovníkov po absolvovaní 6dňového výcviku riešilo 3 modelové záťažové 
situácie. Obsahová analýza reakcií interpersonálneho charakteru predpoklad o prevahe 
efektívnych reakcií nad neefektívnymi nepotvrdila jednoznačne. Ukázala mierny nárast 
efektívnych reakcií s prevahou kongruentných reakcií nad neefektívnymi reakciami.

Kľúčové slová: vzdelávanie vedúcich pracovníkov, interpersonálne situácie, so-
ciálne kompetencie, prístup zameraný na človeka, empatia, akceptácia, kongruencia

 
Vyspelá materiálna a technologická úroveň organizácie spojená s odbornými 

kompetenciami pracovníkov nie sú dostatočnou zárukou dosiahnutia výsledkov. Pracov-
né výsledky sú významne ovplyvňované podobou pracovných vzťahov. Proces vedenia 
v organizáciách nie je možný bez toho, aby vedúci pracovníci nevstupovali do interper-
sonálnych vzťahov. V podmienkach organizácie sú zamestnanci vystavení komunikač-
ným situáciám, ktoré vedú k stresu a nespokojnosti na oboch zúčastnených stranách. 
Nutnosť udržať konkurencieschopnosť organizácie vytvára na vedúcich pracovníkov 
tlak. Následná neschopnosť manažérov zvládať napätie produkuje nepriateľské správa-
nie k podriadeným. Vedúci pracovníci neefektívnou komunikáciou v podobe agresív-
neho, pasívneho, respektíve manipulatívneho správania (Praško, Prašková, 2007) často 
neuvedomovaného, nevyužívajú potenciál efektívnych sociálnych interakcií. Uvedené 
odčerpáva energiu na produkciu a dosahovanie želateľných pracovných výsledkov. 

Medzi faktory odlišujúce úspešných a neúspešných manažérov identifi kované 
Lombardom, Rudermanom a McCauleym (1988) úspešnosť manažéra podporuje jeho 
kompetentnosť v interpersonálnych vzťahoch (in Sternberg, 2004). Kollárik (1993) po-
tvrdzuje, že prítomnosť sociálnych kompetencií u jednotlivca podmieňuje ako efektív-
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ne, keď bude riešiť interpersonálne situácie. Majtán (2008) uvádza, že vedúci pracovník 
disponujúci dobrými sociálnymi kompetenciami je zvyčajne úspešnejší než vedúci pra-
covník so slabými sociálnymi kompetenciami. 

Sociálne kompetencie možno do istej miery ovplyvňovať. Z tohto dôvodu sa 
stávajú významným prvkom špecifi ckých výcvikov. Jedným z modelov rozvoja je vý-
cvik v intenciách prístupu zameraného na človeka (Rogers, 1997b, 2000) aplikovaný 
s cieľom rozvinúť osobnostné, sociálne a profesionálne kompetencie vedúcich pracov-
níkov:

– podporou osobnostného rastu,
– rozvíjaním schopností efektívnych interpersonálnych vzťahov,
– osvojením si postoja facilitujúceho proces zmeny v skupine.

Aplikácia prístupu zameraného na človeka vo vzdelávaní vedúcich pracovníkov 
je v našich podmienkach overovaná aj výskumne a výsledky sú východiskom koncepcie 
predkladaného príspevku (Sollárová, 2005a, 2005b, Sollárová, Sollár, 2007a, 2007b). 
Prístup zameraný na človeka si kladie sa cieľ komplexný rozvoj osobnosti „rast v sme-
re sebaaktualizácie“ jedinca. Rogers (2000) zdôrazňoval, že o efektivite akéhokoľvek 
vzťahu rozhoduje prítomnosť postojových kvalít, ako: 

– empatia, t.j. schopnosť vcítiť sa do sveta druhého, 
– kongruencia, t.j. schopnosť byť sám za seba, komunikovať vlastné názory,
– akceptácia, t.j. schopnosť akceptovať nezávisle od kvality plnenia určitých 

podmienok. 
Postojové kvality prístupu zameraného na človeka sa v riadiacej práci vedúceho 

pracovníka viažu na špecifi cké ciele.
Empatia je kvalita umožňujúca vedúcemu pracovníkovi pochopiť, čo vypovedané 

slová druhého znamenajú. Potvrdením, respektíve súhlasom od toho, kto správu vysiela sa 
komunikácia stáva transparentnou a oslobodenou od možných subjektívnych interpretácií. 
V momente, keď vedúci pracovník odloží subjektívne prežívanie, presvedčenie a hodno-
tenie venuje významnú pozornosť tomu, čo hovoria ostatní. Prakticky druhému ponúka 
priestor v momente, keď chce pochopiť, analyzovať a riešiť to, čo je pre neho subjektívne 
dôležité. V dôsledku toho člen skupiny cíti porozumenie (Rogers, 2000).

Kongruencia je pre vedúceho pracovníka podporou pre vyjadrenie toho, čo pre-
žíva. Vedie k tomu, že vedúci pracovník je kompetentný manifestovať vlastné prežíva-
nie a presadzovať sa bez arogancie. Svojou pravdivosťou významne podporuje zmenu 
smerom k väčšej otvorenosti, čo vytvára potenciál, že členovia skupiny lepšie rozumejú 
sami sebe a cítia, že zodpovednosť za hodnotenie spočíva na nich (Rogers, 2000).

Akceptácia umožňuje vedúcemu pracovníkovi prijať druhých takých, akí sú, bez 
hodnotenia a podmienok. V kontakte s druhými znamená vnímať členov tímu ako sa-
mostatné bytosti, ktoré majú právo mať svoje prežívanie, pocity a skúsenosti. V dôsled-
ku akceptácie sa cítia členovia tímu rešpektovaní. Ľahšie vyjadrujú subjektívne pocity 
a súčasne ich akceptujú u ostatných (Rogers, 2000).

Uvedené postojové kvality môžu byť v organizácii zdrojom, ktorý bude eli-
minovať nedostatok pozitívnej klímy interpersonálnych vzťahov. Po ich zvnútornení 
a premietnutí do riadiacej práce s tímom Rogers (2000) identifi koval konkrétne for-
my správania, ktoré môže prostredníctvom kvalít vedúci pracovník vedome v skupine 
uplatňovať:
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– prejavovať vrelosť a empatiu,
– venovať pozornosť iným ľuďom,
– rozumieť významu a úmyslu, 
– prejavovať akceptáciu a toleranciu
– spájať príspevky do myšlienkových prúdov.

Príspevok prezentuje potenciál prístupu zameraného na človeka vo vzdelávaní 
s cieľom podporiť efektívne pracovné vzťahy. 

Výskumná vzorka  
Výskumnú vzorku tvorilo 165 vedúcich pracovníkov pôsobiacich v štátnej sprá-

ve z celého územia Slovenska. Cieľom výcviku bolo osvojovanie postojových kvalít 
empatie, kongruencie a akceptácie ako súčasť sociálnych kompetencií. Dizajn výcviku 
predstavoval 48 hodín sústredených do 6 dní rozložených do 2x3 dni s 2mesačným od-
stupom v 11 skupinách, čo predstavovalo spolu 528 hodín intervencie. 

Metodika
Prostredníctvom obsahovej analýzy reakcií interpersonálneho charakteru sme 

u vedúcich pracovníkov skúmali, aké zastúpenie jednotlivých typov efektívnych reakcií 
sa bude v dôsledku osvojovania si postojových kvalít – empatie, akceptácie a kongru-
encie vyskytovať na predkladané výroky. Na overenie účinnosti sme použili tri odlišné 
interpersonálne situácie typické pre manažérsku prax. 

Výrok 1 môžeme v interpersonálnej situácii charakterizovať ako emocionálnu kritiku. 
„Nepodávate taký výkon, aký máte. Pri prijímaní som od Vás očakávala viac“.

Výrok 2 možno v interpersonálnej situácii charakterizovať ako vecné, negatívne hod-
notenie. 

„Zavolal som si vás, pretože opakovane podávate nestabilný výkon, z čoho mám 
tri záznamy. Som nútený ukončiť s vami pracovný pomer“.
Výrok 3 možno v interpersonálnej situácii charakterizovať ako pasívno-agresívne sprá-
vanie.

„S predchádzajúcim šéfom sa dalo celkom inak hovoriť. Vedel si nás zastať 
a naše oddelenie malo vo fi rme lepšiu pozíciu ako teraz“.

Vedúci pracovníci písomne reagovali na každý z výrokov reálnych v prostredí 
organizácie. Za jednotky analýzy obsahu sme považovali v súlade s Hradiskou (2004) 
obsahovú jednotku v podobe ucelenej vety, respektíve frázy. Jedna reakcia účastníka sa 
mohla skladať z viacero viet, respektíve fráz. Posúdenie a následné kategorizovanie re-
akcií na jednotlivé výroky realizovali dve hodnotiteľky – expertky v dlhodobom výcvi-
ku v prístupe zameranom na človeka. Kategorizačný kľúč tvorili dve základné kategórie 
a v rámci nich tri podkategórie:

1. Kategória efektívnych reakcií bola reprezentovaná postojovými kvalitami 
prístupu defi novaného Rogersom – akceptáciou, empatiou a kongruenciou. 
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Akceptácia sa prejavuje prijímaním druhého takého, aký je. Namiesto obrany či 
útoku pred správaním vnímaným ako hrozbu jednotlivec zmení obviňovanie druhých na 
zodpovednosť za seba. 

Empatia sa prejavuje schopnosťou rozumieť významu správ druhého, bez sub-
jektívnych klamných interpretácií. Schopnosť rozumieť stanovisku druhého značne re-
viduje výroky, v dôsledku čoho sa z rozhovoru postupne vytrácajú emócie a zmenšujú 
rozdiely. Účastníci komunikáciu orientujú viac na vyriešenie problému než na útoky na 
človeka alebo skupinu ľudí (Rogers, 1995).  

Kongruencia sa prejavuje vyjadrením seba, ak sa jednotlivec rozhodne. Charak-
terizuje ju potenciál uvedomovať si jedinečnosť subjektívneho prežívania, ktoré zodpo-
vedá momentálnemu prežívaniu a mysleniu ako protipól jeho potláčania. 

2. Kategória neefektívnych reakcií, zahŕňala – agresívne, pasívne a manipula-
tívne reakcie. Pri defi novaní neefektívnych reakcií sme vychádzali z členenia foriem 
správania, ktoré je zaužívané pri výcvikoch asertivity (Praško, Prašková, 2007). 

Agresívne správanie charakterizuje presadzovanie jednotlivca na úkor druhých. 
Prejavuje sa neschopnosťou brať do úvahy záujmy druhých, neadekvátnou zlosťou, ale 
tiež iróniou, sarkazmom a znehodnocovaním. 

Pasívne správanie charakterizuje bezbrannosť voči požiadavkám druhých. Preja-
vuje sa neschopnosťou hovoriť o subjektívnych emóciách a potrebách, ktoré sú naopak 
v záujme druhých potláčané. 

Manipulatívne správanie charakterizuje skutočnosť, že jednotlivec považuje 
druhých zodpovedných za vývoj a riešenie situácie. Existuje mnoho variant manipulá-
cie v podobe predstierania bezmocnosti, zdôrazňovania dôležitosti, používanie plaču, 
prípadne agresivity (Praško, Prašková, 2007). 

Na overovanie predpokladov, podľa ktorých v dôsledku osvojovania postojo-
vých kvalít bude po výcviku u účastníkov prevládať efektívne riešenie záťažových situ-
ácií sme použili χ2 test homogenity (Sollár, Ritomský, 2002, Ritomský, Sollár, 2005).

Výsledky
Overovanie predpokladov sme realizovali v reakciách na tri odlišné interperso-

nálne modelové situácie. Ako efektívne sme hodnotili akceptujúce, empatické a kon-
gruentné reakcie. Ako neefektívne reakcie na výroky sme hodnotili agresívne, pasívne, 
alebo manipulatívne reakcie. 

 Porovnanie efektívnych a neefektívnych reakcií (v troch výrokoch)

V tabuľkách uvádzame delenie podľa jednotlivých typov efektívnych a neefek-
tívnych reakcií aj ich sumárne číslo. 
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Tabuľka 1: Rozdiely v početnostiach efektívnych a neefektívnych reakcií (výrok 1)

Výrok 1
Expertka 

1
Expertka

2 Suma Priemer  Rozdiel v ef. reakciách

Akceptácia 6 12 18 9  χ2 p

Empatia 4 6 10 5  33,303  < 0,001

Kongruencia 38 33 71 35,5 49,5

Agresivita 21 22 43 21,5  Rozdiel v neef. reakciách

Pasivita 21 26 47 23,5  χ2 p

Manipulácia 3 0 3 1,5 46,5 14,143  < 0,001

Efektívne verzus χ2 0,093

Neefektívne reakcie p 0,759

Nezistili sme štatisticky významný rozdiel (akéhokoľvek typu) v prospech efek-
tívnych reakcií na prvý výrok (p = 0,759). Na situáciu označenú ako emocionálna kriti-
ka (výrok 1) sme zaregistrovali vyrovnaný počet efektívnych a neefektívnych reakcií.

Tabuľka 2: Rozdiely v početnostiach efektívnych a neefektívnych reakcií (výrok 2)

Výrok 2
Expertka 

1
Expertka

2 Suma Priemer  Rozdiel v ef. reakciách

Akceptácia 14 19 33 16,5  χ2 p

Empatia 4 5 9 4,5  37,866  < 0,001

Kongruencia 46 42 88 44 65

Agresivita 21 26 47 23,5  Rozdiel v neef. reakciách

Pasivita 10 8 18 9  χ2 p

Manipulácia 8 3 11 5,5 38 6,7 0,035

Efektívne verzus χ2 7,077
Neefektívne reakcie p 0,007

V reakciách na vecné negatívne hodnotenie (výrok 2) sme zistili štatisticky vý-
znamný rozdiel medzi efektívnymi a neefektívnymi reakciami s prevahou efektívnych 
reakcií (p = 0,007). V tejto analýze sme nerozlišovali konkrétny typ efektívnej, respek-
tíve neefektívnej reakcie, iba prevahu akejkoľvek efektívnej nad akoukoľvek neefektív-
nou reakciou.
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Tabuľka 3: Rozdiely v početnostiach efektívnych a neefektívnych reakcií (výrok 3)

Výrok 3
Expertka 

1
Expertka

2 Suma Priemer  Rozdiel v ef. reakciách

Akceptácia 14 10 24 12  χ2 p

Empatia 10 10 20 10  25,562  < 0,001

Kongruencia 36 34 70 35  57

Agresivita 21 23 44 22  Rozdiel v neef. reakciách

Pasivita 24 31 55 27,5  χ2 p

Manipulácia 3 0 3 1,5  51 16,105  < 0,001

Efektívne verzus χ2 0,333
Neefektív. reakcie p 0,563

Porovnanie efektívnych a neefektívnych reakcií na pasívno-agresívny výrok 
ukázalo štatisticky nevýznamný rozdiel (p = 0,563). 

Hoci na všetky výroky sa vyskytovalo viac efektívnych v porovnaní s neefektív-
nymi výrokmi, štatisticky významný rozdiel sme zaznamenali v jednom prípade, kon-
krétne na vecné, negatívne hodnotenie (výrok 2). Prevládanie efektívnych reakcií nad 
neefektívnymi reakciami sa nepotvrdilo jednoznačne.

 Zastúpenie typov efektívnych a neefektívnych reakcií na výroky

Analyzovali sme, akého typu sú efektívne reakcie. Overovali sme, či existuje 
rovnaký podiel jednotlivých troch typov efektívnych reakcií na tri výroky. Vo všetkých 
troch výrokoch sme zistili štatisticky významný rozdiel v pomere reakcií troch typov. 
Najčastejšie reakcie sú kongruentné (všetky p < 0,001) v porovnaní s reakciami empa-
tickými alebo akceptujúcimi.

Vo vzťahu k neefektívnym reakciám na tri výroky nás zaujímalo, či vedúci pra-
covníci majú tendenciu reagovať na niektorý z výrokov preferujúco agresívnou, pa-
sívnou, alebo manipulatívnou reakciou. Môžeme konštatovať, že najčastejšie výroky 
charakterizované ako neefektívne boli agresívne a pasívne. Manipulatívnych výrokov 
sa vyskytovalo menej. 

 Preferovanie efektívnych a neefektívnych reakcií podľa charakteru výroku

Vo vzťahu k efektívnym reakciám na jednotlivé výroky sme testovali, či vedúci 
pracovníci majú tendenciu na niektorý z výrokov v porovnaní s iným reagovať preferuj-
úco kongruentnou, akceptujúcou alebo empatickou reakciou. Overovali sme, či existuje 
rozdiel v zastúpení efektívnych reakcií podľa charakteru výroku.
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Tabuľka 4: Rozdiely v početnostiach efektívnych reakcií na (3) výroky

Post. kvalita Výrok 1 Výrok 2 Výrok 3 Suma

Akceptácia 9 16,5 12 37,5

Empatia 5 4,5 10 19,5

Kongruencia 35,5 44 35 114,5

Suma 49,5 65 57 171

χ2 4,239

p 0,374

Výroky vyvolávali u účastníkov podobné reakcie. Nezaznamenali sme štatistic-
ky významný rozdiel v preferencii určitej efektívnej reakcie podľa charakteru výroku. 
Možno konštatovať, že preferencia niektorých z efektívnych reakcií nezávisela od cha-
rakteru výroku. Z efektívnych reakcií prevažovali reakcie kongruentného charakteru 
pred akceptujúcimi a empatickými reakciami. Zastúpenie empatických reakcií bolo na-
jmenej preferované.  

Tabuľka 5: Rozdiely v početnostiach neefektívnych reakcií na (3) výroky 

Post. kvalita Výrok 1 Výrok 2 Výrok 3 Suma

Agresivita 21,5 23,5 22 67

Pasivita 23,5 9 27,5 60

Manipulácia 1,5 5,5 1,5 8,5

Suma 46,5 38 51 135

χ2 12,475

p 0,014

Overovali sme, či existuje rozdiel v zastúpení neefektívnych reakcií podľa cha-
rakteru výroku. Zaznamenali sme štatisticky významný rozdiel v preferovaní konkrétnej 
neefektívnej reakcie podľa charakteru výroku. Rozdiel sa týkal vecného, negatívneho 
hodnotenia (výrok 2) oproti emocionálnej kritike (výrok 1) a pasívno-agresívnej odpo-
vede (výrok 3). Na výrok 2 vecné, negatívne hodnotenie vedúci pracovníci reagovali 
prevažne agresívne. 

Diskusia
Predpokladali sme, že osvojenie kvalít prístupu zameraného na človeka pove-

die u vedúcich pracovníkov k produktívnejšiemu riešeniu interpersonálnych situácií. 
Anticipovali sme, že dôjde k rozvoju vedúcich pracovníkov v smere kompetentnejších 
manažérov pripravených fungovať aj v nekompetentnom pracovnom prostredí. A tiež, 
že osvojenie zručností v riešení interpersonálnych primárne záťažových situácií sa vo 
výcviku prejaví prevahou efektívnych reakcií nad neefektívnymi. 
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 Porovnanie efektívnych a neefektívnych reakcií (v troch výrokoch)

Pri skúmaní početnosti efektívnych (49,5) a neefektívnych reakcií (46,5) na vý-
rok 1 sme dospeli k záveru, že pomer reakcií bol vyrovnaný. Interpersonálna situácia 
prezentovaná výrokom 1 vyjadrovala emocionálnu kritiku. Emocionálna kritika býva 
často zdrojom hostilných impulzov. Nepriateľské správanie vzniká vtedy, keď sa vzťah 
vníma tak, že druhý človek je hrozbou (in Rogers, 2000). Ak existujú bariéry v komuni-
kácii medzi jednotlivcami (druhý ma ohrozuje), je málo pravdepodobné, že sa vyriešia 
hostilné postoje. Ak jednotlivec vníma emocionálnu kritiku ako ohrozenie svojho self, 
potom si konštruuje v sebe bariéry slobodnej komunikácie (Rogers, 2000). Práve reak-
cie na kritiku (hrozbu) bývajú často nekonštruktívne, a to v podobe agresívnej formy 
správania, alebo naopak pasívnej formy správania. Pasívna forma správania je viazaná 
so strachom z kritiky, sýtená nízkou sebadôverou a sebaúctou. Agresívna forma sprá-
vania je viazaná s túžbou po víťazstve a so snahou dominovať nad druhými. Dôsled-
ky uvedených kontrastných typov interpersonálneho správania vedú k podráždenosti,
k hádke, respektíve k nepriateľskému mlčaniu (Praško, Prašková, 2007). 

Nepotvrdenie predpokladu o prevahe efektívnych reakcií na emocionálnu kritiku 
(výrok 1) interpretujeme náročnosťou interpersonálnej situácie, akou kritika (obviňova-
nie) je. Schopnosť jednotlivca v situácii kritiky, respektíve vyčítania zastaviť sa a poz-
rieť sa na kritiku ako na „dar“, kde zvažuje, čím nás druhá osoba ohrozuje, respektíve 
čím jeho správanie ohrozuje druhého, zmierňuje dopad kritiky, prípadne zneváženia. 
Autoregulácia podporená výcvikom môže u jednotlivca zvyšovať sociálnu kompeten-
ciu a tým podporovať produktívnejšie správanie. Konkrétne použitie akceptácie v mo-
mente, keď je kritika druhého vnímaná ako hrozba, vytvára predpoklad, že jednotlivec 
znovu získa moc v kontakte s druhým (Sollárová, 2005).

Záver zo skúmania reakcií na výrok 2, ktorý mal charakter vecného, negatívneho 
hodnotenia, potvrdil prevahu efektívnych reakcií (65) nad neefektívnymi (38). Výrazné 
prevládanie efektívnych reakcií si napriek negatívnemu obsahu výroku vysvetľujeme 
kongruentnou formou, akou bol formulovaný. Vychádzame z toho, že vysielanie kon-
gruentnej správy ako efektívnej formy reakcie zmenšuje pravdepodobnosť defenzívnej 
odpovede (osobný rozhovor, Meadows, 08.02. 2002). Kongruenciou sa prekonávajú 
bariéry (Vymětal, Rezková, 2001). Výskum Cherryho (in Rogers, 1999) potvrdzuje, 
že kongruentný vedúci sa lepšie orientuje vo vlastných motívoch. Je schopný bezpro-
stredne vyjadrovať nepriateľské pocity spôsobom, ktorý nezraňuje dôstojnosť druhého. 
Zároveň je schopný nepriateľské pocity prijímať, a to napríklad v podobe vecného ne-
gatívneho hodnotenia. Stáva sa mocnejší a efektívnejší, pretože namiesto bezradnosti 
nastúpi pocit kontroly nad situáciou.

Záver so skúmania reakcií na výrok 3, ktorý prezentoval pasívno-agresívnu si-
tuáciu, potvrdil miernu prevahu efektívnych reakcií (57) nad neefektívnymi (51), čo 
však nedosiahlo štatistickú významnosť. Pasívno-agresívne správanie, ktoré skrýva 
strach a maskuje hnev zabraňuje formovať pozitívnu atmosféru a môže byť zdrojom 
chaosu v pracovných vzťahoch. Prejavuje sa reagovaním na úlohy ospravedlneniami, 
výhovorkami, zábudlivosťou, často má podobu obviňovania druhých a vyhýbaniu sa 
zodpovednosti (www.soulwork.sk/index.php/passiveaggresive). Výcvik v postojových 
kvalitách, konkrétne v kongruencii, môže podporiť kompetentnosť vedúceho pracov-
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níka, rozhodnúť sa, neunikať pred zodpovednosťou výberu, ako aj zmeniť obviňovanie 
za zodpovednosť.

 Zastúpenie typov efektívnych reakcií na výroky

Pri hodnotení zastúpenia jednotlivých typov efektívnych reakcií na tri výroky 
sme dospeli k záveru, že najčastejšími reakciami na výroky boli reakcie kongruentné 
(114,5) v porovnaní s empatickými (19,5) a akceptujúcimi (37,5) reakciami. Prevahu 
kongruentných reakcií zdôvodňujeme výcvikom, v ktorom tréning kongruencie prináša 
účastníkom významnú pridanú hodnotu v kompetencii presadiť sa neagresívnym spô-
sobom. Potenciál presadiť sa je zmyslom existencie organizácie, ktorou je orientácia 
na produktivitu a zisk. Domnievame sa preto, že je prirodzené, ak vedúci pracovníci 
reagovali najčastejšie kongruentnou reakciou ako efektívnou formou správania zabez-
pečujúcou sebapresadenie bez snahy získať nad ľuďmi kontrolu a moc. V súlade s Ro-
gersovými poznámkami o vodcovstve práve vďaka zvnútorneniu kongruencie možno 
smerovať k vedeniu, ktoré je založené na vplyve a pôsobení ako protipólu moci a kont-
role. Z dlhodobej perspektívy je pre človeka škodlivé, ak sa správa tak, ako by bol niekto 
iný. Schopnosť byť sám sebou napomáha byť otvorený voči druhým, vďaka čomu si vo 
vzťahu k druhým menej vytvárame „fi xné schémy“ a rigidné pravidlá (Rogers, 1999).  

Z možných efektívnych reakcií sme najmenšie zastúpenie zistili u empatických 
reakcií (19,5). Zdôvodňujeme to tendenciou dichotomizovať emócie a fakty ako dva od-
lišné aspekty. Organizácie sú tradične miestom, kde je dôraz kladený na vedomie a ro-
zum. Emócie sa považujú za nežiaduce (Rogers, 1997b). Z výskumu môžeme vyvodiť 
záver, že v priamom riadiacom procese, kde sa zdôrazňuje vecná stránka komunikácie 
fi gurujú empatické reakcie minimálne. Pritom efekt empatie je významný v situáciách, 
kedy je potrebné prejavovať porozumenie druhému, respektíve facilitovať komunikáciu 
(Rogers, 2000). Uvedené nás vedie k záveru, že bez cieleného výcviku vedúci pracov-
níci vedome neuplatňujú pridanú hodnotu empatie ako jednej z determinant efektívnych 
interpersonálnych vzťahov. Vyššie zastúpenie empatických reakcií (10) v porovnaní 
s výrokmi 1 a 2 bolo v reakciách na pasívno-agresívnu situáciu (výrok 3). Vysvetľujeme 
to potenciálom, ktorý empatia má. Predpokladáme, že vedúci pracovníci reagovali viac 
empaticky preto, že v náročných situáciách ako skryté nepriateľstvo, respektíve hnev 
a agresivita, kedy nevieme efektívne reagovať ihneď je vhodné uplatniť práve túto po-
stojovú kvalitu. Vďaka empatii získame čas a priestor na lepšie zorientovanie (osobný 
rozhovor, Meadows, 08.02. 2002). 

Najnižšie zastúpenie empatických reakcií bolo na vecné, negatívne hodnotenie, 
čo vysvetľujeme konštruktívnou formou výroku.

Výskum potvrdil, že vedúci pracovníci z možných reakcií menej často ako kon-
gruentné reakcie, ale častejšie ako empatické reakcie uplatnia práve akceptujúce reakcie 
(37,5). Podľa Rogersa (2000) je nemenný fakt, že uplatnenie akceptácie ako postojovej 
kvality je z dôvodu hierarchického usporiadania v podmienkach organizácie výrazne 
limitované. Rogers považuje za zásadnú požiadavku centrovaného vedenia v akom roz-
sahu vedúci dokáže prejaviť akceptáciu ostatným členom tímu. Konkrétne ako prejavu-
je ochotu:

a) akceptovať skupinu tam, kde sa práve nachádza, 
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b) diskutovať o témach, ktoré skupina považuje za dôležité,  
c) rešpektovať rozhodnutia, ku ktorým skupina dospela. 

O náročnejších hraniciach Rogers (2000) hovorí vo vzťahu vedúci pracovníci 
a ich nadriadení. Podľa Rogersa vedúci musia operovať v určitých predpísaných limitoch. 
Niektorí vedúci sú v situácii, kde je málo hraníc, pričom iní vedúci musia pracovať v si-
tuáciách, kde je mnoho obmedzení. V našom ponímaní akceptáciu možno vnímať nielen 
ako kompetenciu vo vzťahu k druhému, ale ako kompetenciu, ktorú jednotlivec uplatňuje 
pre seba, aby obnovil svoj „vplyv“ s cieľom interpretovať si situáciu vo svoj prospech. 
Akceptácia v takejto komplexnej podobe zahŕňa faktory ako: vylúčenie hodnotenia, prijí-
manie druhých takých, akí sú, a akceptovať možné ohrozenie integrity ako impulz, ktoré-
ho prijatím získam silu a nezávislosť. Napriek tomu, že v hierarchii vedúci pracovníci na 
druhom mieste uplatňovali akceptujúce reakcie, pričom  empatické reakcie boli v poradí 
tretie, akceptácia je kvalita, ktorá si vyžaduje najnáročnejší proces učenia sa.

Záver
Sollárová (2005) navrhuje vo význame Rogersovho pojmu „plne fungujúca oso-

ba“ používať pojem „kompetentný manažér“. Výsledky výskumu predpoklad o preva-
he efektívnych reakcií nad neefektívnymi nepotvrdili jednoznačne. Reakcie na sociálne 
situácie ako emocionálna kritika a pasívna-agresivita sa nepreukázala štatistická vý-
znamnosť. Potvrdila sa v prípade reakcií na situáciu vecného, negatívneho hodnotenia. 
Skúmaním početnosti efektívnych a neefektívnych reakcií sa potvrdilo, že osvojovanie 
postojových kvalít je proces a nie konečný bod v rozvoji (Merry, 2004). Zistenia ot-
várajú témy prienikov kvalít kompetentného manažéra s príslušnými konceptmi, napr. 
psychologicky integrovaný človek (in Sollárová, 2008) alebo proaktívny coping (Sollár, 
Sollárová, 2009, Daniel, Romanová, Sollár, 2002).

Napriek nadšeniu, ktoré sme v procese výcviku osvojovania kvalít prístupu za-
meraného na človeka vnímali, defi nujeme limity, ktoré sme vo výskume identifi kovali. 
Uvádzame zásadné. 

A) Za limitujúce považujeme malý počet výrokov – 3. Pracovné prostredie prináša 
neobmedzený počet interpersonálnych primárne záťažových situácií. Na zvá-
ženie je preto rozšíriť škálu a počet výrokov. 

B) Zásadným krokom by bolo skúmanie reakcií vedúcich pracovníkov na rovnaké 
výroky pred výcvikom a následne po výcviku, respektíve s odstupom času. 

C) Vzhľadom ku skutočnosti, že hodnotiteľkami boli ženy – expertky v prístu-
pe zameranom na človeka, ponúka sa perspektíva rozšíriť hodnotenie reakcií 
z pohľadu mužských expertov.

D) V procese osvojovania a následne zvnútorňovania kvalít empatie, akceptácie 
a kongruencie vyvstala potreba intenzívnejšieho – časovo dlhšieho výcviku. 

E) Diskutabilným ostáva vnímanie pojmu efektivity. Ústrednou bola idea, že za 
efektívne v súlade s Rogersom považujeme správanie sýtené empatiou, akcep-
táciou a kongruenciou. Dosiahnuť želateľný cieľ v riešení interpersonálnych 
situácii môže podporiť aj neefektívna reakcie sýtená agresivitou, manipuláci-
ou, pasivitou). 
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Napriek limitom podporujeme potenciál, ktorý prístup zameraný na človeka 
v riešení interpersonálnych situácií má. Sme presvedčení, že vzťahy v práci existujú 
preto, aby podporovali dobré výsledky. Uplatnenie prístupu zameraného na človeka 
v pracovnom prostredí znamená pre jednotlivca možnosť aktívnejšie a živšie sa zúčast-
ňovať na osobných alebo pracovných záležitostiach, ktoré sa ho týkajú. 

MANAGER EFFECTIVENESS TRAINING IN SOLVING 
STRESSFUL INTERPERSONAL SITUATIONS 

Abstract: The paper presents the investigation of the managers’ education in 
organizations from the perspective of person centered approach. The goal of the educa-
tion is to develop the core attitude qualities of the approach – acceptance, empathy and 
congruence as a part of the social competences which support effective and success-
ful working relationships. In the context of effective education the paper presents the 
effectiveness of interpersonal behavior of managers in solving interpersonal, primary 
stressful, situations. 116 managers solved three model situations after participating in 6 
day training. Content analysis of interpersonal reactions did not support the hypothesis 
that effective reactions dominate over non-effective reactions. Low increase of effective 
reactions with dominance of congruent reactions over non-effective reactions was found 
out.

Keywords: managers’ education, interpersonal situations, social competences, 
person centered approach, empathy, acceptance, congruence





185

Škola a zdraví 21, 2010, Výchova ke zdraví: souvislosti a inspirace

ZMĚNY KVALITY HLASU UČITELŮ MĚŘENÉ 
DSI V KONTEXTU PROFESNÍ PŘÍPRAVY

Jana FROSTOVÁ 

Abstrakt: Autorka navazuje na předchozí etapy šetření,zaměřeného na zkoumání 
změn kvality hlasu pomocí standardní metody DSI (Dysphonia Severity Index). Práce 
sleduje, do jaké míry intervenují způsob profesní přípravy učitele (v rámci hudební te-
orie a praxe) a aktuální podmínky školské praxe studentů kombinovaného studia ZŠ do 
základních charakteristik hlasu. Práce syntetizuje předchozí šetření a formuluje závěry 
předznamenávající intenzivní práci se skupinou studentů, plánovanou v závěrečné etapě 
výzkumného záměru. 

Klíčová slova: hlas, učitelé, hlasová hygiena, hodnocení hlasu, Dysphonia Se-
verity Index. 

Úvod
Proměny vlastností (kvality) hlasu, který patří k základním pracovním nástrojům 

pedagoga, mohou jeho práci významně usnadňovat, anebo komplikovat natolik, že se 
snižuje pracovní výkonnost a v konečném důsledku i jeho pedagogická úspěšnost.

Zkušenosti, které máme z dlouhodobé práce s klienty potýkajícími se s výrazný-
mi potížemi až poruchami hlasu (a jejichž velkou část tvoří právě učitelé a jiní pedago-
gičtí pracovníci), i odborné studie dokládají, že je třeba se věnovat především prevenci 
v oblasti hlasových potíží.1

Cílem našeho projektu zaměřeného na charakteristiky hlasu učitelů v  podmín-
kách jejich profesionálních aktivit je koncepce cvičení, jež jsou zaměřeny na zlepšování 
hlasové kondice, předcházení, event. odstraňování důsledků profesionální zátěže (až 
přetížení) a na řešení problémů s hlasem, které by mohly postupně přerůstat v potíže
a které je pak nutné zvládat reedukací až terapií. K profesní zátěži se přidružují ještě 
negativní vlivy pocházející z nevhodného životního stylu. Výraznou projekci v somatic-
kých charakteristikách hlasivek (mluvidel) má kouření, další vlivy fyzikální, klimatické, 
biochemické a v neposlední řadě též špatné stravovací návyky (resp. jejich důsledky 
např. gastroezofageální refl ux ap.). Hlasovému aparátu neprospívá alkohol, v nevhod-
nou dobu konzumované chlazené nápoje atd. Kvalitu hlasu, jeho aktuální kondici vý-

1  O závěrech výzkumných zpráv našich i zahraničních odborníků jsme referovali již v předchozích statích 
referujících o jednotlivých etapách našeho šetření. FROSTOVÁ, J. 2009. s. 135-147. 
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znamně též ovlivňují stresory, jejichž souvislost nemusí být vždy bezprostředně zřejmá 
(např. konfl iktní vztahy v rodině či na pracovišti ap.).

I v našich předchozích šetřeních vyjadřovali respondenti z řad pedagogů potřebu 
seznámit se důkladněji a zároveň přijatelnou (neodrazující) formou s určitými cvičeními 
i zásadami hlasové hygieny, které by jim pomáhaly vyrovnávat se s hlasovou zátěží, jež 
logicky nese pedagogická komunikace. 

Práci na metodickém textu určeném učitelům odvíjíme od šetření, která dlouho-
době realizujeme díky účasti na výzkumném záměru Škola a zdraví pro 21. století.

V předchozích etapách jsme aplikovali dotazník zaměřený na postižení těch fak-
torů socioprofesní oblasti, jež se negativně (event. i pozitivně) promítají do kvality hlasu 
pedagogů. Zároveň jsme použili dotazník VHI (Voice Handicap Index, postihující sub-
jektivní hodnocení vlastní kvality hlasu a vlivu kvality hlasu na socioprofesní funkce) 
– výsledky byly již publikovány.

Jako objektivní techniku, která by nám umožnila sledovat rozdíly kvality hlasu 
učitelů v průběhu jejich socioprofesní přípravy2, jsme zvolili metodu DSI3. Při pořizo-
vání hlasových snímků pro počítačovou analýzu metodou DSI jsme si zároveň pořídili 
další audio i video záznamy, které pomáhaly dokreslit aktuální situaci v oblasti hlasové 
kondice a kvality hlasu jednotlivých respondentů při analýze získaných nahrávek. Na-
hrávky se odehrávaly za standardních podmínek důsledně shodných pro všechny zkou-
mané osoby v etapách: adaptačně motivační, pre-výkonové, výkonové a diagnostické4.

Výzkumný cíl
Aktuální etapa výzkumu navazuje na předchozí šetření, o jehož průběžných vý-

sledcích jsme referovali v roce 2008. 
Bylo ukončeno pořizování hlasových snímků jak první tak druhé série (N=113). 
Průběh šetření:

1. pořízení hlasových snímků (druhé měření 47 ZO, první a druhé měření 66 
ZO),

2. zpracování výsledků metodou DSI, 
3. kvalitativní analýza záznamů z pozorování ZO při pořizování snímků,
4. zpracování poznámek, doporučení, dotazů, námětů ap., které pokusné osoby 

vyjadřovaly při pořizování snímků.

Metodický postup a výchozí předpoklady
U všech zkoumaných osob byly pořízeny hlasové snímky pro elektronickou ana-

lýzu, jež určila u každé pokusné osoby MPT, F0-High, I-Low, Jitter a konečné skóre 
DSI. 

U hlasových snímků, zaznamenávajících maximální dobu fonace (MPT), nej-
2  tj. neaprobovaných učitelů působících sice již v pedagogické praxi, ale aktuálně studujících pedagogickou 

fakultu.
3  WUYTS, F. L.; DE BODT, M.; MOLENBERGHS, G. et al. The Dysphonia Severity Index: An Objecti-

ve measure of Vocal Quality Based on a Multiparameter Approach. In Journal of Speech, Language and 
Hearing Research, Vol. 43, 2000, s. 796–809. 

4 Srv. FROSTOVÁ, J. 2009. s. 135-147.
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vyšší frekvenci (F0-High) a nejnižší hlasitost (I-Low) byly po přesné instrukci vždy 
realizovány tři pokusy a pro analýzu použit jen záznam, v němž PO dosáhla nejlepšího 
výsledku.

Maximimální fonační čas (MPT) byl měřen v sekundách. Po přesné instrukci
a názorné ukázce examinátora 5 byly realizovány tři pokusy. Pro analýzu byl použit jen 
záznam, v němž PO dosáhla nejlepšího výsledku. PO dlouze fonovala hlásku “a” , ve 
své obvyklé hlasové poloze a běžné hlasitosti tak, aby byla fonace co nejpřirozenější
a nejvolnější. Měření probíhalo ve stoje. PO byla instruována, aby se nadechla co možno 
nejvydatněji, a poté začala fonovat hlásku “a” co možno nejdéle, dokud se nevyčerpala 
zásoba dechu. Během hlasové produkce byly PO v očním kontaktu s experimentátorem. 
Pokud byly zjištěny nedostatky, jako nedostatečně hluboký nádech, ukončení fonace 
ještě před vyčerpáním zásoby vzduchu, fonace v neobvyklé poloze či v příliš silné nebo 
naopak slabé dynamice, test byl opakován.6 

Hodnota DSI pak byla vypočtena podle vzorce z vážených hodnot nejvyšší frek-
vence, nejnižší hlasitosti, maximální doby fonace a vibrace (jitteru). 

Vycházeli jsme z předpokladu, že vedle negativních i pozitivních důsledků škol-
ské praxe se projeví na kvalitě hlasu pedagogů zkoumaného vzorku skutečnost, že byli 
aktuálně vystaveni nárokům přípravy v oblasti hudební teorie i praxe. Studenti byli 
v intervalu mezi prvním a druhým pořizováním hlasových snímků vedeni k pravidelné-
mu tréninku hlasu. V rámci nácviku povinné pěvecké literatury byla do přípravy zahr-
nuta vybraná dechová cvičení, fonačně rezonanční cvičení a pěvecká hlasová cvičení. 
Pozornost byla věnována doporučením, která se týkala hygieny hlasu. Respondenti 
byli teoreticky seznámeni se základními poruchami a vadami hlasu a v případě vlast-
ních hlasových potíží s možností obrátit se na specializovaná pracoviště ORL nebo 
foniatrie. 

Naše předchozí šetření naznačovala, že se v důsledku studia zvětšuje rozsah zna-
lostí o hlasové hygieně; mnohem výraznější je koncentrace na práci s hlasem; trénink 
hlasu atd. Změnil se rovněž postoj k hlasu. PO se mnohem více začaly zajímat o pro-
blematiku hlasu a zraleji sledovat jeho parametry. Ve srovnání s dřívější spíše nahodilou 
pozorností věnovanou hlasu a spíše intuitivní interpretací pociťovaných potíží se více 
prosazuje náhled erudovanější. Více jsou doceňována doporučení stran hlasové hygie-
ny. Pokud jde o školní praxi – více jsou doceňovány a prakticky využívány zkušenosti 
služebně starších kolegů z oblasti hlasové kondice.

Tato zjištění, která vyplynula z rozhovorů s PO před a v průběhu druhého pořizo-
vání hlasových snímků nás vedla k předpokladu, že v důsledku uvedených skutečností 
lze očekávat spíše zlepšení kvality hlasu – tedy i hodnot indexu DSI.

Výzkumný soubor
Výzkumný soubor tvořilo (po vyloučení osob s neúplnými daty) 5 mužů a 108 

žen, studentů kombinovaného studia pro první stupeň ZŠ.

5  Někteří autoři uvádějí, že pokud instrukce examinátora obsahovaly i názornou ukázku, promítla se tato 
skutečnost pozitivně při nahrávání MPT. Dle našeho zjištění nestačí pouhá verbální instrukce i u pořizování 
ostatních snímků. Srv. Neiman, S.G. – Edeson B. (1996, s. 286). 

6 Srv. De BODT, M.et al. (1996, s. 326 ).
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Výsledky

Srovnání výsledků prvního a následného měření naznačuje mírný pozitivní po-
sun. S nárůstem provedených měření se tento posun lehce zvýraznil. Oproti výsledkům 
získaných u 47 pokusných osob, kde došlo ke zlepšení DSI u 66 % ZO, se podíl osob, 
které vykázaly vyšší hodnotu indexu DSI, zvýšil téměř na 80 % (n=113).

Zdá se tedy, že se zvyšujícím počtem vyšetřených osob by se signál pozitivního 
posunu kvality hlasu měřené DSI mohl výrazněji potvrdit.

Průměrná hodnota pozitivního posunu DSI se prakticky nezměnila (1. měření 
1,49; druhé měření 1,37). Výši „přírůstku“ pozitivního posunu je třeba chápat v kontex-
tu skutečnosti, že náš vzorek byl z hlediska „vstupní kvality hlasu“ náhodným výběrem 
ze studentů kombinovaného studia, zatímco převážná část prací využívajících metody 
DSI se soustřeďuje na klienty foniatrických zařízení – tedy osoby vyhledávající pomoc 
v oblasti hlasových poruch a onemocnění.

Je třeba ještě poznamenat, že 22,1 % pokusných osob sice vykazuje „negativní 
posun“, ale jedná se vesměs o osoby, které byly v době druhého měření hlasově aktuálně 
(situačně) indisponovány.7 Pouze zhruba u jedné třetiny z nich došlo k reálnému zhorše-
ní kvality hlasu povětšinou díky relativně dlouhodobější pracovní zátěži (např. řetězení 
účasti na školách v přírodě, dlouhodobý stres na pracovišti či v rodině).

Rozložení posunu v intervalech obvykle uváděných u DSI vyjadřuje následující 
graf:

Graf č. 1 Srovnání 1. a 2. měření DSI (n=113)

7  Tyto osoby jsme nevyřadili z šetření především z toho důvodu, že „negativní posun“ indexu DSI byl praktic-
ky nevýznamný, diagram tedy vyjadřuje spíše o počet osob s aktuálními problémy, než skutečný negativní 
posun hodnot DSI. 
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Jsme si samozřejmě vědomi, že zůstává nedostatečně zodpovězenou otázkou, 
které skutečné vlivy se na pozitivním posunu podílejí a v jakém poměru. Tento problém 
chceme řešit v následující etapě šetření zaměřením se na menší skupinu pedagogů, což 
umožní detailnější a diferencovanější rozkrytí příčin a důsledků (viz dále). 

Graf č. 2 Srovnání výsledků 1. a 2. měření DSI (n=113) 
(T-test)

Srovnání průměrů DSI-1 a DSI-2 na grafu č.2 ukazuje sice přijatelný, ale ve 
srovnání s  pracemi sledujícími změny DSI v důsledku terapie (u klinických pacientů)8 
poměrně velký rozptyl měření kolem průměru, což naznačuje, že skupina ZO je z hle-
diska individuálních charakteristik kvality hlasu málo homogenní .

Změny délky fonace (MPT)
Během ročního intervalu sice došlo u téměř 70 % ZO k prodloužení maximální 

délky fonace, převažovaly však posuny o 1 až 5 minut (viz podrobnější rozložení na 
grafu č. 4). Už z prostého pozorování bylo zřejmé, že tyto výsledky jsou u převážné části 
ZO ovlivněny špatnou technikou dýchání, a že osvojení si správné práce s dechem by 
hodnoty MPT výrazně posunulo. 

8 Srv. GONNERMANN, U. – NAWKA, T. (2004, s. 19–26). 
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Graf č. 3 Změny MPT v 1. a 2. měření DSI (n=113) (T-test)

Graf č. 4 Délka fonace
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Změny hlasového rozsahu

Podobně jako u změn MPT a dalších parametrů měřených jako podklad pro vý-
počet indexu DSI je třeba i náznaky změn rozsahu hlasu považovat spíše za signály 
změn, jež bude třeba doložit detailnějším vyšetřením respondentů. 

Graf č. 5 Změny hlasového rozsahu (T-test)

Změny hlasového rozsahu nejsou tak nápadné jako změny celkového indexu 
DSI. Mírně přes polovinu všech vyšetřených osob však vykázalo zřetelný posun rozsa-
hu hlasu. Na grafu č.6 je patrné podrobnější rozložení změn. U 20% ZO jsme naměřili 
zvýšení rozsahu hlasu o velkou tercii. 
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Graf č. 6 Změny hlasového rozsahu

Náměty a poznámky respondentů
Cenné informace přinesly poznámky a postřehy zkoumaných osob, které pre-

zentovaly v době šetření (pořizování snímků) a které uváděly ve i vstupním dotazníku.
I poznámky a postřehy v průběhu natáčení jsme registrovali a používali jako dokreslu-
jící soubor dat. Vyjadřovaly především následující oblasti:

Hygiena hlasu
Četné výpovědi respondentů vyjadřovaly potřebnost informací o hygieně hla-

su např.: „chci se dozvědět o péči o hlas vše“, „...nevím nic“ či „myslím, že postrá-
dám veškeré informace o péči o hlas, proto ani nevím, co bych se chtěla dovědět“.
Z mnohých odpovědí vyplývá též odpovědnost k údržbě hlasu jako pracovnímu ná-
stroji a obavy z budoucnosti: „chtěla bych se dozvědět, jak pečovat o hlas, jak si ho 
šetřit, abych s ním neměla v budoucích letech problémy (vzhledem k tomu, že mě hlas 
v podstatě živí)“, „jak pečovat o hlas do budoucnosti s ohledem na jeho velké zatížení 
ve školství“ apod. 

Hlasové indispozice nejsou v profesi hlasových profesionálů ničím výjimečným: 
„Dostala jsem chřipku a asi po týdnu jsem začala dosti chraptět a nakonec přestala mlu-
vit úplně. Při léčbě jsem se snažila zachovat hlasový klid. Mluvení mě velmi namáhalo. 
Po měsíci jsem pořád chraptěla, ale byla nucena mluvit. Stav se dál nezhoršoval, ale 
dlouho nelepšil. V lékárně mi poradili bonbóny na cucání.“

„Chtěla bych se něco dozvědět o vadách hlasivek a jak více šetřit unavený hlas. 
Můj hlas je nyní častěji a dříve unavený, pociťuji pnutí hlasivek a bolesti v krku.“ 

„Jak pečovat o hlas při nachlazení - aby léčení probíhalo co nejrychleji a mohla 
jsem svůj hlas zase dobře používat.“
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Nedůsledné řešení a přecházení problémů s hlasem 

Mnoho ZO vnímá a registruje své potíže s hlasem (i na základě zpětné vazby 
od okolí), ale řešení odkládá a možné následky podceňuje. „Můj manžel mě neustá-
le napomíná – odkašli si. Štve mě to, když uprostřed věty se mě změní hlas. Mám 
pocit, jako kdybych polykala prach. Odkašlání nestačí. Musím se napít a chvíli po-
čkat, abych mohla pokračovat dále hovořit. Je to nepříjemné. Chraptím čím dál tím 
více.“

„Poslední dobou se mi hlas rychleji unaví. Začínám chraptět, ztrácet výš-
ky.“

„Po ránu mívám mírný chrapot, za dobu učitelské praxe cítím, jak mi hlas 
„ztmavnul.“

„Přemýšlím o návštěvě foniatra: často ztrácím hlas (mám vytržené krční man-
dle). Stalo se mi to, že se mi jakoby hlasivky sevřely a pak mě bolest přecházela až do 
ucha a jazyku (brnění). Proto bych se chtěla naučit více šetřit hlasem, umět pracovat 
s ním více ekonomicky.“

„V poslední době mě častěji škrábe v krku (pokašlávám), odkašláváním se mi 
uleví. Příčinu vidím v přemáhání a namáhání hlasivek.“

„Opět asi navštívím foniatrii, před 5 měsíci mi byly zjištěny uzlíky na hlasiv-
kách.“

„Měla jsem operaci uzlíku v roce 2005. Hlas se zlepšil, ale problémy přetrvá-
vají. Důvod vzniku - neznalost práce s hlasem ve školství.“

Dech
Z našich pozorování i poznatků, uvedených v literatuře vyplývá, že velká část 

učitelů používá při promluvě nevhodný svrchní, mělký typ dýchání. Respondenti však 
více vnímali nedostatek dechu a potíže s dechem především při zpěvu, např.: („chtěla 
bych zlepšit dech při zpěvu, dochází mi dech - nevydržím fráze“, „chtěla bych zlepšit 
dechovou techniku“) než v promluvě („...chtěla bych zlepšit dýchání, aby mi dech ne-
docházel během věty“). 

Rozsah zpěvního a poloha mluvního hlasu
Učitelé pociťují negativní změny rozsahu zpěvního hlasu a v poloze mluvního 

hlasu: „Chtěla bych zvýšit hlasovou polohu, hlas mi zhrubl a snížila se jeho mluvní 
poloha“, „nevyzpívám takové výšky jako dříve, příčinu spatřuji v minimálním trénin-
ku“, protože netrénuji, tak se mi zmenšuje rozsah“, „přála bych si v hlase větší jistotu 
a sytost tónu hlavně ve vyšších polohách“.

„Můj mluvní hlas mi zhrubl. Změnu spatřuji v tom, že jsem jej v počátku své 
pedagogické praxe i volnočasových aktivitách přetěžovala. Rozsah zpěvního hlasu se 
mi z těchto důvodů zmenšil, objevil se mi „skok“ v rozsahu.“

„Mluvím někdy poměrně vysokým hlasem. Občas ochraptím, mám bolest hla-
sivek, více křičím - nejsem schopna zvládat v klidu svého syna (když něco provede, 
zakřičím na něj). Nemám už takový rozsah, čistotu, výdrž v hlase co dřív.“
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Závěry

Získané výsledky naznačují, že vlivy profesní přípravy v oblasti hudební teorie 
a zvláště praxe (trénink zpěvního hlasu) pravděpodobně přispívají k žádoucím změnám 
kvality hlasu měřené pomocí DSI.

Vlivem cvičení a pěvecké přípravy se zlepšuje hlasová kondice (znatelný je např. 
posun MPT a projevují se i tendence ke zlepšení hlasového rozsahu).

Kultivuje se vnímání hlasových charakteristik a pozitivně se mění postoj k refl e-
xi kvality hlasu.

Doceňuje se více teorie i praxe hlasové hygieny. Aplikace elementárních zásad 
péče o hlas zřejmě do určité míry paralyzuje i negativní vlivy učitelské praxe (přetěžo-
vání hlasu, důsledky celkové zátěže učitelů vyplývající z pedagogické profese).

Měření kvality hlasu metodou DSI se osvědčuje pro postižení rozdílů v kvalitě 
hlasu v závislosti na určité intervenci (terapeutické, rehabilitační, reedukační, pedago-
gické atp.). Může velmi dobře posloužit jako indikátor změn některých základních pa-
rametrů ovlivňujících kvalitu hlasu (MPT, F0-High, I-Low, Jitter). Velmi dobře poslouží 
jako signál změny (pre- a post-). Vyžaduje ovšem standardní podmínky měření.

Na základě dosavadních šetření lze již odpovědně koncipovat projekt výcviku 
v oblasti péče o hlas pro učitele - hlasové profesionály. Metodický manuál vyjde vstříc 
požadavkům, které zkoumané osoby vyjádřily v dotazníkovém šetření a poznámkách 
během natáčení hlasových vzorků pomocí metody DSI (viz výše).

Manuál bude obsahovat kondiční cvičení, která mají i rehabilitační charakter, 
kondiční cvičení, která mají za cíl hlas (mluvní či zpěvní) rozvíjet a též souhrn informa-
cí, týkající se bezprostředně hygieny hlasu. 

Bude tedy potřebné upozornit učitele, aby si uvědomili, jakým způsobem pracují 
s dechem i při výuce. Špatné dýchání zakládá na špatnou hlasovou techniku a v koneč-
ném důsledku snižuje kvalitu a zdraví hlasu profesionálů. Kondiční dechová cvičení 
mají za cíl navodit dovednost smíšeného typu dýchání, a tak přispět nejen ke zlepšení 
hlasového zdraví, ale i k úpravě, popř. rozvoji dalších parametrů hlasu. 

Cvičení fonačně rezonanční odstraňují nežádoucí napětí v hrdle a pomáhají 
navozovat pocit uvolněných hlasivek. Vedou k většímu využití hlavové rezonance a ta 
je základní podmínkou volně znějícího hlasu, mluvního i zpěvního9. 

Na to naváží cvičení staccatová (podporující pevnost hlasového uzávěru), 
cvičení kombinovaná relaxační (uvolnění svalového napětí zejména v oblasti krční
a hrudní páteře), cvičení pro zlepšení artikulace a cvičení pro zlepšení síly a posazení 
mluvního hlasu10. 

Pro udržení stávající hlasové kondice je důležité vědět, jak s hlasem pracovat po 
odeznění nemoci i čeho se vyvarovat, aby nedošlo z důvodu nevědomosti k poškození 
hlasového ústrojí. 

U učitelů 1. stupně ZŠ je zpěv součástí jejich profese stejně jako u učitelek ma-
teřských škol. Velká část učitelů, i když neučí hudební výchovu (na 2. st. ZŠ), má ke

9  Pod pojmem zpěvní hlas máme na mysli hlas, používaný ke zpěvu. Nerozlišujeme, zda se jedná o hlas ško-
lený či bez jakékoliv pěvecké techniky. Srv. NOVÁK (2000, s.111).

10  Srv. Rehabilitační systém a doporučená cvičení při práci s poškozeným hlasem u učitelů (FROSTOVÁ, 
2007, s. 417–426).
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zpěvu blízký vztah. Manuál bude proto obsahovat i několik cvičení, podporujících
rozvoj techniky nejen mluvního, ale i zpěvního hlasu, která by měla sloužit jako mo-
tivace a inspirace k dalšímu sebevzdělávání. 

CHANGES OF THE VOCAL QUALITY OF TEACHERS IN 
RELATION TO THEIR PROFESSIONAL PREPARATION 
 (as measured by the Dysphonia Severity Index)
Abstract: The author´s research is based on the preceding stages of her work concentra-
ted on changes of the vocal quality measured by means of the standard DSI (Dysphonia 
Severity Index) method. The research investigates to what degree the basic vocal cha-
racteristics of primary school teachers (who are at the same time part-time students) are 
infl uenced by their professional preparation (ie musical theory and practice) and by the 
real conditions of their school practice. The previous research is summarized and results 
are formulated as criteria for the future intensive work with a group of students in the 
fi nal stage of the research project.

Keywords: voice, teachers, voice hygiene, voice evaluation, Dysphonia Severity In-
dex.
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Škola a zdraví 21, 2010, Výchova ke zdraví: souvislosti a inspirace

PROJEKCE „ZPĚVNOSTI“
DO PROFESNÍ KOMUNIKACE 

Jana FROSTOVÁ, Jaroslav ŘEZÁČ

Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na identifi kaci zvláštností základních paramet-
rů hlasu, řeči a komunikace, tak jak se jeví partnerům ve formální i neformální komu-
nikaci. Cílem úvah a výzkumného šetření je zdokonalení konstrukce technik výcviku 
komunikace (interakce) i práce s hlasem v kontextu  komunikačních (problémových) 
situací profese, v nichž je hlas jedním z pracovních nástrojů (výchova, péče, vedení, 
řízení, terapie).

Autoři stati se zabývají technikami výcviku ve svých profesních oblastech.1 
Soustředili se na průnikovou oblast: lidský hlas a řeč v komunikaci (komunikačních 
situacích).

Vycházejí z představy, že základní parametry hlasu a specifi ka řeči vytvářejí 
jeden z předpokladů úspěšné komunikace, zvláště v jejich formálních charakteristi-
kách (využití barvy hlasu, modulace, artikulace, kadence) a dalších charakteristikách, 
řazených obvykle mezi charakteristiky metakomunikační. Inspirací pro zaměření šet-
ření byla i účast na konferenci ISME (Mezinárodní společnosti pro hudební vzdělání) 
v Bologni 2008.

Klíčová slova: hlas, řeč, komunikace, interakční cvičení, kondiční hlasová cviče-
ní, rehabilitace hlasových poruch, zpěvnost.

Úvod
Stále více se přesvědčujeme o významu efektivní komunikace nejen pro vyslo-

veně hlasové profesionály (zpěváci, herci), ale i pro ty profese, v nichž je hlas základ-
ním prostředkem působení na jiného člověka (výchova, vedení, učení, řízení, terapie), 
tedy „pracovním nástrojem“. Vzhledem k naší profesní orientaci nás zajímají učitelé
a oblast pedagogické komunikace, v níž jsou základní specifi cké parametry hlasu jako je 
čistota, znělost, výška, barva atd. předpokladem kvalitní řeči (modulace, intonace, arti-
kulace,tempo, rytmus) a komunikace. Nezastupitelnost kontaktu učitele a žáka spočívá 
v době exploze informací a informačních systémů (především internetu) v bezprostřed-
ní komunikaci a zvláště v transferu emocí. K rozvoji emoční a sociální inteligence žáka 

1  Interakční cvičení zaměřené na kultivaci dovedností především v oblasti symbolické interakce (komunika-
ce) (Jaroslav Řezáč) a kondičních cvičení hlasu a rehabilitace hlasových obtíží a poruch (Jana Frostová).
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přispívají elektronické komunikační systémy jen minimálně a dosti často i se sporným 
efektem. Hlas a řeč jako prostředky vyjádření emoční a sociální dimenze v profesním 
vztahu tak nepochybně nabývají na významu. 

Smyslem projektu je přispět k hledání cest zdokonalování komunikativních cvi-
čení s důrazem na formální charakteristiky hlasu a řeči. Následné šetření je první sondou 
do hledání souvislostí mezi základními parametry hlasu, úrovní jeho kultivace, hlasové 
kondice a řečí, resp. komunikací. V rámci širšího projektu chceme nejdříve zjistit, zda 
se jedinci, jejichž hlas je kultivován zpěvem, projevují v profesní komunikaci odlišně od 
ostatních. Budou-li takové odlišnosti nalezeny, pokusíme se v další etapě výzkumu za-
měřit na přesnou identifi kaci těch charakteristik hlasu, u nichž lze předpokládat přímou 
projekci do úrovně řeči (komunikace) a zdokonalit tak výchozí etapu kultivace komu-
nikačních dovedností především v jejich formálních parametrech (kadence, modulace, 
intonace ap.).

Naše zkušenosti s výcviky a cvičeními navozovaly následující otázky: projevují 
se v komunikačních situacích lidé, které bychom mohli označit jako „zpěvné“2 odliš-
ně ve srovnání s tzv. „nezpěvnými“? Budou jedinci, jejichž parametry hlasu jsou díky 
zpěvu (a aktivitám se zpěvem bezprostředně spojenými) pravděpodobně kultivovanější 
v komunikačních situacích např. akceptovanější či úspěšnější? Jak jsou tito lidé svými 
partnery v komunikaci percipováni? Budou se vůbec nějak odlišovat? 

Tyto otázky nabývají smysl zvláště v kontextu úvah o konstrukci komunikačních 
cvičení, která by zahrnovala metodicky podloženou kultivaci neverbální složky hlasu 
a řeči.

Metodika šetření a výzkumný vzorek
Na základě výše uvedených úvah, zdrojů a zkušeností z praktických výcviků ko-

munikace (a interakce)3 a aplikace kondičních cvičení a technik rehabilitace hlasových 
2  Pojem zpěvnosti, jak ho užíváme v této stati, se sice blíží pojmům „zpěvnosti“ či „hudebnosti“, jak jsou 

frekventovány v oblasti hudební teorie (např. Lýsek, F. 1956), ale nekryje se zcela. Zpěvnost či hudebnost 
je povětšinou chápána v kontextu preference (např. hudebních žánrů nebo zpěvních či hudebních aktivit). 
Z psychologického hlediska bývá zdůrazňován vztah mezi obsahem, „řečí hudby“ a smyslem pro jeho 
identifi kaci (B.M.Těplov zdůrazňoval, že „hlavním znakem hudebnosti je prožívání hudby jako vyjádření 
určitého obsahu“ (1965, s. 21). Primární tu tedy není postoj k dílu, ale schopnost prožívat a chápat jeho ob-
sah. Také F.Sedlák chápe hudebnost zjevně jako vlastnost osobnosti, proměňující se v průběhu ontogeneze 
(„vývoj hudebnosti v předškolním věku“);, do tohoto trsu dílčích dovedností řadí např.: vokální reprodukci, 
dovednost transponovat atp; srv.: Sedlák, F. 1974, s. 87. V souvislosti s hudebností používá i pojem „hu-
dební zralost“. Hudebnost je u tohoto autora jednoznačně chápána jako trs hudebních schopností „integro-
vaných v pojmu hudebnost“. Podrobně uvádí jednotlivé hudební schopnosti v souvislosti s diagnostikou 
hudebnosti při vstupu dítěte do školy (tamtéž s. 90–92). Někteří autoři již ve dvacátých a třicátých letech 
minulého století ztotožňují hudebnost s hudebním nadáním (např. C. Seashore); uvažuje se o dědičných 
základech hudebnosti (Franěk, M. 2005, s. 143). Přesto jednoznačné a obecně přijímané vymezení pojmu 
hudebnost chybí.
 Podobně je tomu i s pojmem zpěvnosti. Většinou je tento termín vztahován k preferencím jedince při 
výběru určitých hudebních žánrů, méně již k označení aktivních hudebních či zpěvních aktivit. Hovoří se 
též o „společenské zpěvnosti“, přičemž tento pojem již akcentuje vedle reproduktivní i produktivní složku 
postoje k hudbě (srv. např. Crha, B.(b) V naší studii akcentujeme stránku produktivní a používáme pojem 
„zpěvní“, „nezpěvní“, event. „výrazně zpěvní“ ap. pro označení respondentů, kteří vykázali určité skóre 
(viz) na škále sebeposouzení kvality, intenzity a frekvence zpěvních aktivit (podrobněji v dalším textu 
v kapitole metodika šetření).

3  ŘEZÁČ, J. K problému rozvíjení seberefl ektivní kompetence v rámci interakčních cvičení. Pedagogická 
orientace 1997, 4, pp.12-18, ISSN 1211-4669.
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poruch a potíží4 byl zpracován dvoudílný dotazník, který umožňoval v části první na 
šestistupňové škále posouzení a sebeposouzení následujících charakteristik:

Komunikace – 6 položek:5

(1) komunikační dovednosti v užším smyslu (navázání a rozvíjení komunikace, 
argumentační dovednost, prezentace a prosazení osobního cíle v komunikaci), (2) styl 
(dovednost zaujmout způsobem projevu), (3) autentičnost obsahu komunikace, (4) in-
terakční dovednost (navazování, rozvoj event. kultivace vztahů v komunikační situaci, 
(5) míra pedagogického vlivu prostřednictvím komunikace, (6) empatie (sch.vžívat se 
do situace a specifi k osobnosti partnera při komunikaci).

Řeč – 10 položek
(7) plynulost řeči, (8) tempo, (9) artikulace, (10) modulace, (11) strukturace 

řeči (vnitřní návaznost, provázanost a kontinuita vyjádření obsahu), (12) technika řeči, 
(13) projev emocí, (14) barva (akcentace obsahu změnami zabarvení hlasu), (15) kondi-
ce, (16) odolnost vůči situační zátěži.

Hlas – 5 položek
(17) čistota, (18) intenzita, (19) barva, (20) výška-hloubka, (21) znělost.
Popsané tři oddíly první části dotazníku byly takto strukturovány, aby se usnad-

nilo stále detailnější zacílení a náročnější posuzování jednotlivých charakteristik6.
V druhé části respondenti vyjadřovali subjektivní hodnocení svých pěveckých 

dovedností, motivace a postojů k aktivnímu zpěvu na sedmistupňové škále: apetence 
(averze) k aktivnímu zpívání, kvalitu (subjektivně vnímanou úroveň zpěvu), frekvenci, 
intenzitu, vztah ke zpěvu a zda jde o amatérskou či poloprofesní až profesní aktivitu. 

V naší stati označujeme 
jako „zpěvné“ ty respondenty, 
jejichž sebehodnocení se na šká-
lách kvality, frekvence a intenzity 
zpěvu pohybovalo na levé straně 
(1-3 skór: 1,0-3,7), jako „nezpěv-
né“ ty, jejichž sebehodnocení se 
pohybovalo na pravé straně škály 
(5-7 skór: 4,33-7,0) a vyjadřova-
lo velmi nízkou úroveň (kvali-
tu) zpěvu, jeho malou frekvenci

a intenzitu až po naprostou absenci zpěvních aktivit.7 Respondenti, kteří volili stře-
  ŘEZÁČ, J. Zpětná vazba jako aktivizující a facilitující faktor interakčního učení. In Učitel,vyučování, 

situace. Brno: Paido, 1994.
4   FROSTOVÁ, J. A study on teachers´ voice development in the context of their profession. In School and 

Health 21. 1. vyd. Brno : MSD, s.r.o., 2008. pp. 65-78. Social and Health Aspects of Health Education (3). 
ISBN 978-80-7392-043-2.

5  PO byly instruovány, aby si vždy u každé položky pozorně přečetly popisy jednotlivých stupňů škály, pro-
tože až ve vzájemném kontextu a „v souhrnu“ vyjadřují rys či dovednost, kterou se položka snaží „opsat“

6  V tomto příspěvku se nezaměřujeme na zkoumání diference mezi posouzením a sebeposouzením. Vztah 
mezi sebepercepcí a vnějším posouzením bude obsahem samostatné stati. 

7  Údaje o postoji ke zpěvu, volnočasovým aktivitám se zpěvem spojených tvořily pouze doplňující infor-
mace, které nebyly kvantitativně zpracovávány.
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dový interval škály (skór: 3,8-4,0), tvořili pouze 6,1 % z celkového počtu. K prvním 
zjištěním se již řadí fakt, že „nezpěvní“ viditelně převažují nad „zpěvnými“.

Pro spolupráci na šetření bylo původně získáno 170 pedagogů různých typů škol 
(ZŠ, SŠ, SOU). Všichni byli vybaveni přesnou a závaznou (písemnou) instrukcí k apli-
kaci dotazníků a formuláři dotazníku pro ZO a pro sebe. Vytipovali si kolegu, kterého 
důvěrně znali z formální i neformální komunikace v podmínkách jejich profese, a v prů-
běhu února až května 2009 provedli administraci dotazníku.

Z našeho hlediska naprosto náhodně určení respondenti provedli sebeposouzení 
výše uvedených parametrů hlasu, řeči, komunikace a zpěvnosti. Zcela nezávisle pak 
provedli hodnocení týchž parametrů (vyjma zpěvnosti) jejich partneři buď v přímé pra-
covní nebo formální (úřední) komunikaci, kteří je dlouhodobě a dobře znali. Navzájem 
se svými hodnoceními seznámeni nebyli a vytipovaní respondenti ani nebyli informo-
váni, že kolegové, kteří je o „vyplnění dotazníku“ požádali zároveň prováděli jejich 
posouzení (aby nebyl ovlivněn postoj k sebehodnocení). 

Návratnost vyplněných dotazníků činila ke dni vyhodnocení 164 respondentů 
(včetně tří dotazníků v nichž chybělo vyplnění jedné až dvou položek vlivem nepozor-
nosti).

Tab. č.1 Profesní status zkoumaného vzorku

abs. %

 Pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelé ap.) 101 61,59

 Management (řídící pracovníci, podnikatelé, personalisté ap.) 23 14,02

 Ostatní (učící studenti, letuška, policisté apod.) 18 10,98

 Služby, obchod 14 8,54

 Zdravotnictví (lékař, dětská sestra, ošetřovatelé ap.) 8 4,88

164 100

Pro výraznější identifi kaci rozdílů jsme vedle zpěvných (dále jen „Z“) a nezpěv-
ných (dále „N“) vydělili ještě kategorie výrazně zpěvní a výrazně nezpěvní (dále „VZ“ 
a „VN“). Jako „VZ“ jsme vydělili ty respondenty, kteří se posuzovali v kvalitě, frekvenci 
a intenzitě zpěvních aktivit na prvních dvou bodech sedmistupňové škály (skór:< 3; 
reálně 1,0-2,67). Kategorii „VN“ pak tvořili respondenti, kteří uváděli, že prakticky 
ani špatně a ani občas nezpívají a zpěv je nepřitahuje (skór: >5,0; reálně: 5,1-7,0). Tato 
kategorizace se ukázala pro popis rozdílů jako velmi užitečná. 

Výsledky a diskuse
Z jednadvaceti parametrů hlasu, řeči a komunikace jevily výrazné rozdíly mezi 

zpěvnými a nezpěvnými jen následující posuzované atributy8: 

8  V tomto přehledu uvádíme jen ty posuzované vlastnosti u nichž byl (při užití F-testu) rozdíl mezi skupinami 
„Z“-„N“ i „VZ“-„VN“ na 0,05% hladině statisticky významný.



201

Komunikace
Interakční dovednosti (chápané jako dovednost iniciovat, navázat a prohlubovat 

mezilidské kontakty), 
komunikační dovednosti (chápané při šetření jako schopnost smysluplnou komu-

nikaci iniciovat a adekvátně rozvíjet),
empatie (schopnost vžít se do situace a specifi k osobnosti partnera v komunika-

ci).

Řeč
Artikulace (výslovnost),
modulace (adekvátní změny intonace, intenzity hlasu a tempa řeči jako dokres-

lení obsahu),
kondice (vliv únavy na řečovou kondici při komunikaci),
technika (podpora obsahu sdělení neverbálními charakteristikami hlasu a řeči).

Hlas
V posuzování základních parametrů hlasu nebyly u zpěvných a nezpěvných shle-

dány významnější rozdíly vyjma znělosti hlasu.

Interakční dovednosti
Nejvýraznější rozdíl mezi zpěvnými a nezpěvnými byl z hlediska posuzovatelů 

v interakčních dovednostech. 

Položka měla následující stupně škály:

 ( I n t e r a k č n í  d o v e d n o s t i )
Mohu říci, že

rozhodně 
patří k lidem, 
kteří dovedou 
velice dobře 
a přirozeně 
navazovat a 

rozvíjet vztahy
s lidmi.

bez velkých 
problémů 

navazuje a 
rozvíjí nové 

kontakty s lidmi.

navazuje či 
rozvíjí nové 

vztahy vcelku 
dobře asi jako 
většina z lidí.

navazuje a 
rozvíjí vztahy 

s novými 
lidmi  bez 

větších potíží, 
ale tak trochu 

„opatrně“. 

nové vztahy 
navazuje 
s určitou 

„ostražitostí“ 
či „patrnými 
problémy“.

navazování 
vztahů mu dělá 

značné, zřetelné 
problémy.

1 2 3 4 5 6

Jak ukazuje následující graf (č. 2 a 3), jsou zpěvní („Z“) výrazně lépe posuzo-
váni v úrovni interakčních dovedností. Je to poněkud překvapující zjištění. Očekávali 
jsme tak zřetelný rozdíl spíše u dovedností komunikačních. Z empirie lze odůvodně-
ně předpokládat, že se schopnost práce s hlasem (lepší ovládání jeho charakteris-
tik, které lze očekávat u lidí intenzivně a frekventovaně se věnující zpěvu), projeví 
především ve formálních aspektech komunikace. Naše sonda však tento předpoklad 
nepotvrzuje tak výrazně jako rozdíl v interakčních dovednostech, který je skutečně 
velmi zřetelný.
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Graf. č. 2 a 3. Posouzení interakčních dovedností u „Z“ –“N“a „VZ“ – „VN“9

 
Výsledky naznačují, že při větším vzorku by mohly být aktuální průběžné vý-

sledky nejen potvrzeny, ale pravděpodobně ještě i zvýrazněny. Podíváme-li se na roz-
ložení hodnotících soudů vztahujících se ke skupinám „VZ“ a „VN“, je totiž rozdíl 
ještě výrazněji posunut směrem k velmi příznivým posouzením. U „VZ“ se rozložení 
hodnotících soudů výrazně posunuje k nejlepšímu hodnocení (50 %) na úkor preference 
především čtvrtého a pátého bodu škály. 

Zatím lze jen spekulovat, zda je tak výrazně příznivé vnímání „Z“, a zvláště 
„VZ“ jejich posuzovateli nějakým způsobem závislé na „zpěvností“, anebo jen ilu-
struje fakt, že ke zpěvu tíhnou spíše jedinci výrazně sociabilnější. Vzhledem k tomu, 
že zvláště skupina „VZ“ se zpěvu věnuje nejen intenzivně a frekventovaně, ale také 
„skupinově“ v „týmech“, je pravděpodobné, že se zde projevují pozitivní „důsled-
ky“ „týmového myšlení“ a „týmové kooperace“. Pěvecké aktivity ve sborech zřejmě 
vyvolávají jakoby „na pozadí“ (bezděčně), určité modely interakcí. Nejen společný 
úspěch, ale i prožívání libosti u motivovaných zpěváků vyžaduje kooperaci, vzájem-
nost (úspěch předpokládá a „vyžaduje“ úspěch ostatních – proto přímo evokuje ochotu 
k pomoci, sdílení tvorby včetně hledání cest k odstranění individuálních chyb). Bude 
třeba ještě dále rozkrýt, jaké skutečnosti tvoří skutečné determinanty této zjištěné 
souvislosti.

Komunikační dovednosti
Jak už jsme předznamenali, je hodnocení komunikačních dovedností sice rovněž 

příznivější u „Z“- skupiny, ale ne již tak výrazně jako u dovedností interakčních. 
Komunikační dovednosti byly na škále charakterizovány následujícím způso-

bem:

9  Srovnávání výsledků (rozložení bodů škály) bylo zpracováno do kontingenčních tabulek. Všechny grafy
v této studii z nich vycházejí. 
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( K o m u n i k a č n í  d o v e d n o s t i )
Patří k lidem, kteří 

dokáží 
opravdu 

vynikajícím 
způsobem 
navázat 

komunikaci, 
usměrňovat 
ji nebo vést 
diskusi, spor 
či neformální 
debatu ap. 

umí velmi 
dobře zahájit 

rozhovor 
nebo nějakou 
jinou formu 
komunikace 
a přiměřeně 

ovlivňovat její 
průběh

umí dobře 
komunikovat, 

jsou 
v komunikaci 

poměrně 
úspěšní i 

když dialogy, 
debaty, 
diskuse 

ap. zrovna 
nevyhledávají

povětšinou 
komunikaci 

zvládají, 
nevyhýbají 
se debatám 
či diskusím, 
ale nepatří 

obvykle k těm, 
kteří je iniciují 

anebo do 
nich výrazněji 

zasahují 

se raději 
vyhnou, 
zvláště 

skupinovým 
debatám či 
diskusím, 

protože jim 
činí určité 

obtíže 
prezentovat se 

a prosadit

se komunikaci 
s lidmi pokud 
to jen trochu 

lze raději 
vyhnou, 
protože 

nemají takové 
prezentační 
dovednosti 

aby byli 
úspěšní

1 2 3 4 5 6

Rozdíl je patrný i v rozložení hodnotících soudů (u „Z“ dominuje sice „velmi 
dobré“ hodnocení komunikačních dovedností (41,1 8%) a druhý výrazný trs hodnotících 
soudů je tvořen hodnocením „vynikající“(29,41 %) znatelně ve prospěch „Z“ (u „N“ do-
minuje jednoznačně „velmi dobré“ (50,59 %) hodnocení před „dobrým“(22,35 %).

Graf. č. 4 a 5. Posouzení komunikačních dovedností u „Z“ – „N“ a „VZ“ – „VN“

    
Jak naznačuje graf č.5, u skupiny „VZ“ se poměr hodnotících soudů mění ve 

prospěch nejpříznivějšího hodnocení (36,84 %), zatímco u „VN“ se příliš nemění. 
Domníváme se, že poněkud méně výrazný rozdíl mezi posouzením komunikačních 
dovedností „Z“ a „N“ („VZ“ a „VN“) ve srovnání s dovednostmi interakčními je 
dán tím, že při komunikaci nehrají formální aspekty hlasu a řečového výrazu tak 
důležitou roli. Úspěšná (zvláště formální) komunikace bude přece jen více závislá na 
argumentační síle obsahu než na akcentaci výroků či výrazu (tedy na metakomuni-
kačních, formálních aspektech komunikace). Zároveň je však znát, že kultivace v ob-
lasti hlasu (a potažmo řeči) se do komunikačních situací promítá natolik výrazně, že 
stojí za to uvažovat o propojení výcviku komunikace a kultivace hlasu a formálních 
charakteristik řeči.
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Empatie v komunikaci

V posuzování charakteristik řeči jsme zaznamenali výraznější rozdíly mezi „Z“
a „N“ také u komunikační empatie10. Posuzování bylo vedeno škálou s následujícími 
hodnotícími soudy:

( e m p a t i e ) 
Je to člověk, který se při komunikaci...

vynikajícím 
způsobem 

dokáže vžívat 
do osobnosti i 
situací jiných 

lidí.

umí dobře 
vžívat do 
jiných lidí.

celkem dobře 
dokáže vžívat 
do jiných lidí.

přes určité 
problémy 

dovede vžít do 
jiných lidí.

zrovna moc 
nedokáže 
vžívat do 
situace, a 
prožitků či 
vlastností 
jiných lidí.

bohužel 
vůbec není 
„empatický“, 

není mu 
to zkrátka 

„dáno“.

1 2 3 4 5 6

Výsledky opět naznačují, že zpěvnost určitým způsobem koreluje s komunikační 
empatií. Grafy č. 6 a 7 naznačují názorně, že zvláště u „VZ“ jednoznačně dominují 
příznivé soudy (b.1 škály 54,29 %). U „Z“ a „N“ není rozdíl tak patrný, ale s výraznější 
zpěvností se evidentně zvyšuje. 

Graf. č. 6 a 7. Posouzení empatie u „Z“ – „N“ a „VZ“ – „VN“ 

Změna rozložení hodnotících soudů je poměrně výrazná. Zatímco u „Z“ domi-
nují druhý a první bod škály (27,5 %;45,0 %), u výrazně zpěvných nabývá dominan-
ce nejpříznivější stupeň hodnocení před následným druhým stupněm škály (54,29 %; 
31,43 %). Další souvislosti ukazují názorně grafy č. 6 a 7.

10  Tento pojem jsme jako pracovní používali pro posuzování empatie jako předpokladu pro adekvátní vní-
mání partnera při komunikaci i působení na něho (přiměřeného, efektivního přenosu komuniké na recipi-
enta).
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Artikulace 

Posouzení artikulace probíhalo pomocí následovně formulované hodnotící škály:

( A r t i k u l a c e )

Jeho řeč...
je příkladem 

správné 
artikulace, 
perfektně 
vyslovuje, 

je mu velice 
dobře 

rozumět.

je dobře 
srozumitelná, 

správně a 
zřetelně 

vyslovuje.

má drobnější 
chybičky ve 
výslovnosti, 
ale rozumět 

je mu celkem 
dobře.

vyžaduje 
ze strany 

partnera určité 
soustředění, 

protože 
mu jeho 

výslovnost činí 
jisté problémy.

má výrazné 
artikulační 
nedostatky, 
které dost 
komplikují 

porozumění 
jeho řečovému 

projevu.

má tak 
závažné 

nedostatky 
v artikulaci, že 
je mu rozumět 
jen s obtížemi 
nebo téměř 
vůbec ne.

1 2 3 4 5 6

Zdá se, že zpěvnost souvisí rovněž s kvalitou výslovnosti. Jak u skupiny „Z“, 
tak ještě výrazněji u „VZ“ dominují hodnotící soudy prvního a druhého stupně škály: 
u „Z“ je to 35,29 % (b. 1) a 51,47 % (b. 2) (viz. graf č. 9) u „VZ“ (graf č.10) se poměr 
ještě výrazně mění ve prospěch nejpříznivějších hodnocení ( 50 a 42,11 %), zatímco
u skupiny „N“ a „VN“ se poměr zásadně nemění. 

Graf. č. 8 a 9. Posouzení artikulace u „Z“ – „N“ a „VZ“ – „VN“ 

  
Porovnání rozptylu středních hodnot zamítá rovněž jako v předchozích přípa-

dech nulovou hypotézu o rovnosti výběrů a naznačuje, že po ověření výsledků na větším 
počtu zkoumaných osob (další šetření probíhá) bude možno přiřadit úroveň artikulace 
k rysům a dovednostem příznačným pro jedince „zpěvné“.

Modulace 
Předpokládali jsme, že modulace hlasu (v řeči) bude u zpěvných výraznější (tzn. 

že se v řeči pozitivně projeví transfer hlasových charakteristik dovedností, spojených 
s ovládáním hlasu při zpěvu).
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Hodnotící škála byla formulována takto:

( M o d u l a c e  ř e č i )

Jeho řeč…
velmi výrazně 

podtrhuje 
obsah řeči 

též změnami 
intonace, 

intenzity hlasu 
a tempa řeči. 

většinou 
vcelku 

přiměřeně 
podbarvuje 

obsah sdělení 
i změnami 
intonace, 

tempa řeči 
či intenzitou 
hlasu atd.

dotváří obsah 
sdělení i 
změnami 
intonace 

tempa řeči 
atd.

podbarvuje 
obsah sdělení 

proměnami 
tempa řeči 
intonace 

intenzity hlasu 
jen když jde 
o něco co 

ho opravdu 
zaujalo.

tempo řeči, 
intonace a 

intenzita jeho 
hlasu není 

příliš závislá 
na obsahu 
sdělování.

jeho projev 
je monotonní 
jakoby bez 
prožitku.

1 2 3 4 5 6

U „Z“ a „N“ není rozdíl až tak výrazný (viz graf č. 10 a 11). Také lze říci, že mo-
dulace řeči je ve srovnání s ostatními charakteristikami řeči (a komunikace) posuzována 
s těžištěm ve druhém a třetím bodu škály. Pokud jde o srovnání „VZ“ a „VN“, zde už 
je rozdíl ve prospěch zpěvnosti evidentní. U „VZ“ dominují hodnotící soudy druhého
a třetího bodu škály (47,37 %; 28,95 %), u „VN“ se rozložení hodnotících soudů po-
souvá k třetímu a čtvrtému bodu posuzovací škály (36,62 %; 26,76 %). Rozdíl rozpty-
lu středních hodnot obou výběrů je tak jako u předchozích charakteristik průkazný na
0,05 % hladině významnosti.

Graf. č. 10 a 11 Posouzení modulace hlasu v řeči u „Z“ –“N“ a „VZ“ – „VN“ 

Technika
Položka vyjadřující „techniku řeči“ byla svým popisem orientována na postižení 

podpory sdělení určitou „zpěvností“ či „hudebností“ event. „zvukomalebnosti“ hlasu 
– tedy neverbálními charakteristikami hlasu (a byla tedy zároveň určitou „kontrolní 
otázkou“ k položkám, které měřily intonaci, modulaci ap. jednotlivě). 

Hodnotící škála byla formulována následovně:
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( Te c h n i k a  ř e č i )

umí se svým 
hlasem zacházet 

tak dobře, 
že připomíná 

nějakého 
řečového 

profesionála.

svůj hlas dovede 
ovládat tak, že 
i sama „hudba“ 
jeho hlasu už 
něco sděluje.

svým hlasem, 
technikou jeho 

ovládání dovede 
zaujmout i když 

obsah řeči 
nemusí být příliš 

atraktivní.

jeho hlas je co do 
„zvukomalebnosti“ 

srovnatelný s 
obvyklým, běžným 

hlasem jako má 
většina z nás.

jeho hlas jakoby 
s obsahem 

sdělení ani moc 
nesouvisel, 

hlasový projev 
moc nepomáhá 
pochopit obsah 

sdělení. 

svým hlasovým 
projevem nejen, 
že nepodtrhuje 
obsah sdělení, 
ale někdy ho 

dokonce i 
zkresluje.

1 2 3 4 5 6

Jak u „Z-N“, tak u „VZ-VN“ bylo zaznamenáno odlišné rozložení hodnotících 
soudů a hodnoty T-testu signalizují významný rozdíl na hladině p<0,05. 

U obou skupin je posouzení relativně „přísnější“ než u předchozích uvedených 
položek (nejpříznivější hodnocení má jen 4,41 % zpěvných a 1,19 % nezpěvných),
u „Z“ dominují přece jen výrazněji pozitivní hodnotící soudy. Zdá se, že „Z“ a výrazněji 
pak „VZ“ přece jen promítají do techniky řeči schopnost lépe vyjadřovat (anebo výraz-
něji podporovat) obsah sdělení formálními charakteristikami hlasu.

Grafy č.12 a 13 naznačují, že práce s hlasem u „Z“ a „VZ“ je automaticky (ná-
vykově) i záměrně výraznější, že jejich komunikační projev je vnímán jako „zajíma-
vější“, „zvukomalebnější“ a v důsledku toho i „sdělnější“. U 23,53 % „Z“ a 23,68 % 
„VZ“ je oceňováno, že už sama „hudba“ jejich hlasu nese určité sdělení; 38,24 % 
„Z“ a 47,37 % „VZ“ se posuzovatelům jeví jako schopní zaujmout používáním(tech-
nikou) svého hlasu při komunikaci. U „N“ a „VN“ dominuje čtvrtý stupeň škály (tj. 
že „zvukomalebnost“ jejich řeči je srovnatelná s „běžným“ hlasem „jako mívá většina 
populace“).

Graf. č. 12 a 13 Posouzení techniky práce s hlasem u „Z“ – „N“ a „VZ – VN“

Znělost hlasu
Nejčastější klasifi kace základních parametrů hlasu z pohledu foniatrického uvá-

dějí obvykle čistotu, intenzitu, barvu, výšku-hloubku, případně též fl exibilitu, chápanou 
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jako „komplexní vjem všech uvedených parametrů dohromady“.11 Uvedené parametry 
lze přímo odvodit od fyzikálních veličin měřené fonace. Percepce lidského hlasu, a to 
nejen zpěvního, ale i mluvního však vyžaduje barvitější terminologii pro vyjádření jeho 
charakteristik, které vycházejí z potřeb sdělnosti při komunikaci (obsahové i formální) 
či kriterií, např. plný hlas, nosný hlas, zvučný, hlas může mít lesk, kov, nosnost; hlas 
můžeme vnímat jako špatně či dobře posazený (hlas v masce) apod.

Znělostí hlasu míníme v našem šetření především sytost, výraznost a prokres-
lenost hlasu jako jeden z předpokladů dobré sdělnosti při komunikaci. Nelze ji přímo 
odvodit z fyzikálních atributů hlasu, je závislá především na technice práce s hlasem.

Téměř samozřejmý předpoklad, že hlas lidí zpěvných bude percipován výraz-
ně příznivěji, než u lidí, kteří se intenzivně zpěvu nevěnují, se nepotvrdil. Svoji roli 
nejspíše sehrává i fakt, že v obvyklých percepčních schématech nebývají lidé zamě-
řeni natolik detailně, aby vnímali jednotlivé parametry hlasu (často to nedělají ani 
lidé zpěvní při sebepozorování). V našem šetření vnímali posuzovatelé rozdíl mezi 
„Z“ a „N“ jen u tzv. znělosti, kterou jsme charakterizovali na následující škále:

( Z n ě l o s t  h l a s u )

Jeho hlas je...
je opravdu 

velmi zvučný, 
sytý a jakoby 
„prokreslený“.

výrazný a 
znělý i při 

různé intenzitě 
nasazení.

přiměřeně 
zní je docela 

„sytý“.

není příliš 
znělý, dalo 
by se říci že 
by mohl být 
výraznější.

spíše slabší, 
není příliš 

prokreslený. 

dosti jakoby 
„tlumený“, 
chybí mu 
potřebná 
znělost.

1 2 3 4 5 6

Jak naznačují grafy č. 14 a 15 zvláště u výrazně zpěvných jsou hodnotící soudy 
posunuty k levému (tedy příznivému) okraji škály. U „VZ“ je 57 % vzorku je jejich hlas 
percipován jako „výrazný a znělý i při různé intenzitě nasazení“ a u téměř 30 % je hlas 
vnímán jako „přiměřeně znějící – sytý“. Jak u „N“ tak u „VN“ dominují hodnotící soudy 
středu škály (3 a 4).

Graf. č. 14 a 15 Posouzení znělosti hlasu u „Z“-„N“ a „VZ-VN“

11 Srv. např. Novák,A. 2000., s.11.
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Kondice 

Zařazení hlasové kondice (projevů únavy do hlasu a řeči) vycházelo z předpokla-
du, že lidé, trénující své hlasivky zpěvem,12 budou lépe zvládat zátěž, kterou vyvolává 
určitá komunikační situace. 

( K o n d i c e )
Je-li aktuálně unavený... 

není to na jeho 
hlase či řeči 
vůbec nijak 

znát

vliv únavy na 
jeho hlas je jen 

sotva patrný

vliv únavy lze 
v jeho hlase 
zaznamenat 

vliv únavy jeho 
hlas většinou 

negativně 
ovlivní

vliv únavy je na 
hlase a řečové 

výkonnosti 
zřetelně patrný

vliv únavy je 
na jeho hlase            

a řečové kondici 
okamžitě a 

nepřehlédnutelně 
znát 

1 2 3 4 5 6

U kondice skupin „VZ“ a „VN“ i když (viz graf č.16 a 17) je rozdíl na hranici 
významnější odlišnosti. Zda je mezi zkoumanými skupinami skutečně významný rozdíl, 
ověří až rozšíření zkoumaného vzorku, který byl při našem šetření přece jen poměrně 
malý. U skupiny „Z“-„N“ je rozložení hodnotících soudů uvnitř obou vzorků dosti po-
dobné. U skupiny „VZ“ a „VN“ je však patrný „nárůst“ hodnoticích soudů vyjadřující 
nejlepší hodnocení (1b škály). Ze 2,99 % u „Z“ je „u „VZ“ přiřazováno nejpříznivější 
hodnocení 15,79 % výrazně zpěvným. 

Celkové rozložení hodnotících soudů však naznačuje fakt, který známe
i z jiných našich šetření, že totiž hlasová kondice, do níž se promítá řada již identifi kova-
ných hlasových potíží, není u učitelů příliš dobrá13. Poměrně značné procento pedagogů 
uvádělo v našich šetřeních v předchozích etapách výzkumu v rámci výzkumného zámě-
ru výrazné hlasové potíže (dokládalo to i objektivní vyšetření pomocí DSI).

Graf. č. 16 a 17 Posouzení řečové kondice (vliv únavy) u „Z“ – “N“ a „VZ“ – „VN“ 

12  Jsme si ovšem vědomi, že nemáme k dispozici detailní údaje např. o technice zpěvu a nebylo proto možné 
identifi kovat ty ZO, které si např. nesprávnou technikou zpěvu, či extrémním přepínáním (nedodržováním 
zásad hygieny hlasu) kvalitu hlasu (primárně hlasového ústrojí) snižují, či dokonce „ničí“.

13 Srv. např. Frostová, J. 2008
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Závěry 

  Potvrdil se předpoklad, že lidé, kteří se aktivně (tzn. intenzivněji, hlouběji
a kultivovaněji než ostatní populace) věnují zpěvu, jsou v některých para-
metrech hlasu, řeči a komunikace vnímáni zřetelně odlišně od lidí, kteří se 
aktivně zpěvu nevěnují. Jde přitom o takové charakteristiky, které se vztahují 
k pozitivně vnímaným a hodnoceným komunikačním strategiím (postupům, 
vzorcům komunikačního chování).

  Průběžné výsledky šetření signalizují odlišnost nejen ve formálních (never-
bálních) charakteristikách komunikace bezprostředně se odvíjejících od para-
metrů hlasu (zpěvními aktivitami trénovaného a kultivovaného), ale i v oblasti 
vztahové (např. interakci). 

  Hodnotící soudy partnerů, kteří posuzované jedince dlouhodobě a důvěrně 
znají, nasvědčují, že zařazení kondičních a rehabilitačních cvičení hlasu do 
projektu výcviku orientovaného na kultivaci komunikace a interakce je odů-
vodněné.

  V následných výzkumných aktivitách bude třeba zvýšit počet ZO, tak aby 
bylo možno výsledky zpřesnit a zobecnit.

Šetření bude vhodné doplnit: 
 objektivním měřením parametrů hlasu „zpěvných“ a „nezpěvných“,
  technikou, která by pomohla identifi kovat, zda osoby, které se jeví jako 

„zpěvné“, vykazují nějaký specifi cký soubor dovedností, vlastností a rysů
a jaké jsou socializační a edukační determinanty jejich vzniku.

THE PROJECTION OF „SINGING TENDENCIES“
INTO PROFESSIONAL COMMUNICATION

Abstract: The present contribution is directed to the identification of the pe-
culiarities of the basic parameters of voice, speech and communication as they are 
perceived by the partners in formal and informal communication.The aim of these 
reflections and investigation is to improve the techniques of the training of com-
munication (interaction) and the work with voice in the context of communicative 
situations, including problem ones, occurring in professions where voice is one of 
the working tools (education, care, leading, management, therapy).

The authors of the present paper have been working on the techniques of 
training in their professional fields. Thy have concentrated on the intersection fi-
eld, namely the human voice and speech in communication (communicative situ-
ations).

Their reflections are based on the idea assuming that the basic parameters 
of voice and specific features of speech, especially their formal characteristics 
(the use of the voice timbre, modulation, articulation, cadence and others, mostly 
called non-verbal or metacommunicative characteristics of speech) belong to the 
prerequisites of successful communication. One of the inspirations concerning the 
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theme of the authors´ research was their participation in the ISME (The Internatio-
nal Society for Music Education) Conference in Bologna 2008.

Keywords: voice, speech,communication, interactive exercises, condition voice 
exercises, rehabilitation of voice disorders, singing tendencies
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PRIMÁRNÍ ONKOLOGICKÁ PREVENCE
VE ŠKOLE

Iva ŽALOUDÍKOVÁ, Drahoslava HRUBÁ

Abstrakt: Článek se zabývá možností výchovy a vzdělávání dětí k onkologické 
prevenci ve škole již na primárním stupni. Nabízí edukační preventivní program vy-
tvořený na MU Brno, který se zaměřuje na podporu zdravého životního stylu zejména 
na nekouření, zdravou výživu, pohybovou aktivitu, duševní zdraví, omezování slunění 
a rozvíjení dovedností potřebných pro život. Výzkumným šetřením ověřuje efektivitu pro-
gramu na primárním stupni ZŠ. Zjištuje dětské prekoncepce pojmu rakovina a jejich 
změny po cílené intervenci.

Klíčová slova: onkologická prevence, školní programy, výchova ke zdraví, dětské 
pojetí rakoviny

Úvod
Je známo, že zdraví je hodnota skrytá, latentní, i dospělý člověk si jej více váží, 

až když má s nemocí vlastní zkušenost. Zdraví také často není pro děti a mládež prio-
ritní hodnotou, neboť o jejich zdraví se starají především rodiče. Děti se odpovědnosti 
teprve učí a to, že mohou onemocnět až v dospělém věku, je pro ně příliš vzdálená 
budoucnost. Onkologická onemocnění více postihují především dospělou populaci než 
děti. To vše jsou obtíže, na které výchova k onkologické prevenci při své realizaci může 
narážet. 

Jak děti chápou zdravotní rizika, co ví o rakovině, jaká je jejich faktická znalost 
a reálné pochopení, obávají se o své zdraví, umí a chtějí o své zdraví pečovat? Těmto 
otázkám se věnují už dlouhodobě studie v zahraničí. Zjišťují znalosti, postoje, představy 
dětí o rakovině a jejich pochopení zdraví a zdravého chování pro udržení zdraví do bu-
doucnosti (Oakley et al. 1995). Zjišťují také faktické znalosti příčin vzniku rakoviny 
u dětí na primárním stupni základní školy (Schonfeld et al. 1999, 2001) a zabývají se 
prevencí rakoviny ve školách. 

To je aktuálním problémem i u nás v České republice, a to především proto, že 
výskyt nemoci se v Evropě i u nás stále zvyšuje. Důraz je kladen především na analýzu 
a rozpoznání těchto rizik a na jejich prevenci, a to už ve školách u nejmenších dětí, 
neboť tam je pokládán základ k odpovědnému postoji ke svému vlastnímu zdraví. Dět-
ství a dospívání jsou důležitými etapami lidského života, v nichž každý prochází vý-
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znamným tělesným a duševním vývojem, získává sociální a zdravotní návyky a přejímá 
vzorce chování, které si uchovává po celý život. Velký vliv v tomto období má vedle 
rodiny i škola. 

Primární prevence onkologického onemocnění zahrnuje nutná upozornění, jak se 
chovat, abychom se rakovině vyhnuli. Jaká rozhodnutí pro správné chování zvolit. Pri-
márně je prevence zaměřena na omezování kouření, správnou výživu a dostatek 
fyzické aktivity, tedy hlavní tři rizikové faktory. Cílem výchovy je naučit se přijímat 
správná rozhodnutí směřující k podpoře zdraví a realizovat je v každodenním životě.

Na základě výzkumů a šetření Americká onkologická společnost doporučila 
zahrnout do školního kurikula výchovu k onkologické prevenci. Odhaduje se, že 
přibližně dvě třetiny nádorového onemocnění se vztahují k výběru nesprávného ži-
votního stylu. Jedna třetina je výsledkem užívání tabáku a druhá je důsledkem 
nezdravých stravovacích návyků. Onkologická prevence u mladších dětí by měla 
zahrnovat hlavní a nejobecnější rizika, jako je omezování kouření, zdravá výživa, 
nadměrné slunění a dostatek pohybu. Fyzická aktivita a tělesná výchova ve školách 
má výrazný vliv na omezování rizika rakoviny. Přiměřená strava současně s dostatkem 
pohybu působí jako bazální faktor v prevenci rakoviny. Důležité je pochopit, že rako-
vině lze předcházet.

Základní otázku, kterou si můžeme v oblasti výchovy dětí ke zdraví položit je:  
„Proč bychom měli děti ve škole učit o rakovině?“ Důvodů, proč zavést prevenci 
rakoviny do kurikula školy, jak bylo výše zmíněno, je mnoho. Přesto je stále spousta 
rodičů a učitelů, kteří  se tohoto tématu obávají a považují za předčasné se jím u mlad-
ších dětí základní školy  zabývat. Učitelé jsou přetížení plněním cílů školního kurikula. 
Programů zabývajícími se prevencí nezdravého způsobu života je více, učitelé si mohou 
vybrat. Školní vzdělávací program zahrnuje ve výstupech a klíčových kompetencích 
schopnosti, postoje a dovednosti zaměřené na podporu zdraví, prevenci nemocí, atd. 
Obecné informace o podpoře a zachování zdraví děti ve škole v běžném kurikulu zís-
kávají. Proč se tedy zabývat rakovinou ve zvláštním programu již v mladším školním 
věku? Důvodů je více. Je možné se opřít o výzkumy ze zahraničí (Schonfeld et al. 2001, 
Chin et al. 1998, Oakley et al. 1995). Ve svém programu Schonfeld (2001) uvádí několik 
důvodů :

1)  Většina dětí nechápe správně, co je rakovina. Objevují se miskoncepce (mylné 
představy), že rakovinu může člověk získat fyzickým kontaktem s nemocným. 
Málo dětí ví, že určitý způsob chování vede k onemocnění, jako například ne-
správná výživa, nadměrné slunění, atd. Tři z nejvíce rizikových faktorů jsou kou-
ření, nesprávná výživa a nadměrné slunění, zvláště pro děti mladšího školního 
věku. Rakovina se dá léčit a dá se jí předcházet.

2)  Rakovina se přímo dotýká života školních dětí. Dospělí, stejně jako děti, trpí 
touto chorobou. Mnoho dětí se ve své rodině s rakovinou setkalo. Zvýšení zna-
lostí o rakovině v tomto věku je spojeno s menšími pocity strachu z onemocnění 
a zvýšeným přijetím a interakcí s nemocným rakovinou.

3)  Chování, které vede k rakovině, se může dítě vyhnout prevencí,  a to zdravou 
výživou, nekouřením, omezením nadměrného slunění, dostatečným pohybem, 
aj. Je známo, že kouření cigaret a nezdravá výživa spolu podporují vývoj kolem 
70 procent všeho onkologického onemocnění.
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4)  Způsoby chování podporující zdravý životní styl se formují v dětství a adoles-
cenci. Většina kuřáků začíná experimentovat s tabákem ve věku 10-14 let, 80 
procent individuálního kumulativního času expozici na slunci se objevuje v dět-
ství a rané adolescenci, stravovací návyky v dospělosti jsou silně ovlivněny ná-
vyky z dětství. 

5)  Je jednodušší formovat zdravé návyky v dětství než pozdější snahy o změnu 
chování: změna výživy, ukončení kouření, atd.

Toto jsou hlavní důvody, proč Národní onkologický institut a Americká onkolo-
gická společnost přiznala školám strategickou roli v onkologické prevenci a výchově. 

Z těchto šetření vychází i WHO a doporučila členským zemím zavést onkolo-
gickou prevenci ve školách. Rovněž i Česká onkologická společnost vyhlásila v roce 
2001 „Národní onkologický program“ České republiky, ve kterém se zaměřuje na pre-
venci ve školách. Dostupné z WWW <http://www.linkos.cz.>. Zde zmiňuje i strategic-
ký význam výchově k onkologické prevenci na školách.

Primárně preventivní onkologické programy pro děti 
Odborníci mnoha vyspělých zemí světa, jako je Velká Británie, USA, Nizozemí, 

Španělsko, Itálie, Portugalsko, Norsko, Švédsko, Austrálie aj. pochopili, že primární 
onkologická prevence u dětí ve školách je nutná a nezastupitelná. Opírali se o mno-
há šetření ve svých zemích i ve světě. Bylo zjištěno, že dobrý primárně preventivní 
vzdělávací program musí reagovat na potřeby praxe a zjištění stávajícího stavu. Takový 
program musí být před širokým rozšířením a pravidelným užíváním evaluován v pilotní 
studii. Častokrát docházíme k rozporu, k propasti mezi výzkumem a realizací v praxi, 
proto je nutné zjištovat efektivitu programu předtím, než je rozšířen. V této kapitole se 
zaměříme na seznámení s některými preventivními onkologickými programy a výzku-
my ve světě. 

V Evropě (Rabier 1989) bylo provedeno šetření s učiteli z 12 členských zemí EU 
(Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Řecko, Velká Británie, Irsko, Itálie, Lucembursko, 
Holandsko, Portugalsko a Španělsko), kteří při něm vyjadřovali svůj názor na výchovu 
k onkologické prevenci na školách. Bylo osloveno 2750 učitelů, přibližně jedna třetina 
byli učitelé primární školy, dvě třetiny byli učitelé 2. stupně. Byl proveden rozhovor 
s každým z nich na téma, rakovina, drogy, AIDS, způsoby prevence, organizace vý-
chovy ke zdraví na škole, kdo je zodpovědný za výchovu ke zdraví na škole, role učitel 
versus lékař a rodič, prevence kouření pro učitele a děti. Bylo zjištěno, že onkologická 
prevence není ve školách dostatečně zastoupena a učitelé by přivítali více spolu-
práci s lékaři a rodiči.

V USA (Chamberline 1999) byl vytvořen postup, jak pomoci dětem nemocným  
rakovinou zvládnout nepříjemnou terapii nádoru, a to chemoterapii. Pět psychologů, 
kteří sami museli podstoupit léčbu rakoviny, tj. s vlastní zkušeností s nemocí, se zapojilo 
do pomoci jiným lidem vyrovnat se s touto závažnou životní situací. Chtěli připravit 
děti s leukemií a jejich rodiče na léčbu chemoterapií. Vytvořili komiksový příběh s ilu-
stracemi s názvem „Kemo žralok“, který plaval v těle své matky a požíral rakovinové 
buňky, ale někdy omylem snědl i zdravé buňky, což způsobilo, že byla nemocná. Kemo 
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žralok je metafora na téma, co se děje v mém těle při léčbě chemoterapií. Žralok ničí 
nemocné buňky, ale žere i zdravé, v tom je léčba problematická. Byla vytvořena komik-
sová knížka „Kemo Shark“a edukační video „My mom has breast cancer“ o tom, jak 
pomoci dětem připravit se na změny ve funkci rodiny při nemoci matky a komunikaci 
v nemocnici. Dostupné z WWW <http:// www.kidscope.org>.

David Schonfeld (1999) z Yale University ve svém šetření potvrzuje, že s dětmi 
je možné hovořit o AIDS a rakovině bez jejich ohrožení. Děti vědí o těchto nemocech 
málo. Události, které straší dospělé, neměly stejný účinek na děti. Děti se při diskusích 
o těchto hrozbách na zdraví nebály diskutovat a nemělo to na ně negativní. Výchova 
ke zdraví, jestliže je prováděna správným způsobem, netraumatizuje a nestraší 
děti. Podává jim reálný a racionální vhled do situace. Existuje zpětná vazba dětí na 
rodiče, kdy rodiče se učí od dětí. Výchova k onkologické prevenci musí začít v mlad-
ším školním věku, neboť v tomto období se utváří základy většiny rizikového chování, 
působícího v pozdějším věku. Na základě svého šetření požaduje efektivnější výchovu 
ke zdraví zahrnutou do kurikula škol v USA. Kritizuje přístup škol k výchově ke zdraví. 
Učitelé jí věnují jen výrazně málo času, ale očekávání jsou extrémní. Tuto oblast vidí 
jako kritickou součást primárního vzdělávání. Výzkumníci jsou na počátku vývoje teo-
rie, která pomůže vysvětlit, jak děti chápou klíčové pojmy týkající se zdraví. 

Jones, Saraiya, z USA (2006) se zabývají prevencí rakoviny, a to ochranou před 
slunečním zářením, které by se mělo by se stát součástí výuky každé školy především 
v letních měsících. Zvláště důležité je během dětství nevystavovat se nadměrnému slu-
nění, neboť kumulace sluneční expozice a spálení na slunci v dětství je spojeno s vý-
vojem rakoviny kůže v dospělosti. Sluneční paprsky mohou poškozovat lidské buňky 
a způsobit změnu zdravé buňky na rakovinnou. Ultrafi alovým ozářením genomu buňky 
dojde ke genové mutaci a nekontrolovanému množení rakovinných buněk. Bylo zjiště-
no dotazníkem, že ženy více než muži a mladší více než starší dodržují ochranu před 
sluncem. Více používají krémy, brýle, pokrytí hlavy, klobouk, čepice, oděv, krémy 
s UV faktorem více než 15, chrání se před poledním sluncem, pobývají ve stínu. Do-
poručuje se zahrnout prevenci slunečního záření do dalších preventabilních programů. 
Děti jsou ve škole v průběhu dne, kdy je slunce nejostřejší mezi 10 a 14 hodinou, proto 
je nutné aby učitelé dohlédli na ochranu. Guidelines for school programs to prevent  
skin cancer, CDC 2002, vydalo pokyny pro prevenci,  aby pomohli školám. 

 Oakley, Bendelow, et al. (1995) na souboru 9, 10 letých dětí v Británii provedly 
šetření, kde zjišťovaly porozumění dětí pojmu zdraví a nemoc a pojmu rakovina. 
Použily kvalitativní metodologii s metodami kresby „Nakresli a napiš“ a skupinové dis-
kuse. Do kategorie „Co je zdravé“ děti nejvíce zahrnovaly zdravé jídlo (ovoce, zeleninu, 
ryby, sýr, vejce, cereálie, mléko, minerální vodu, vitamíny). Dále zmiňovaly pohyb, cvi-
čení a sport a dodržování hygieny, nekouření a dostatek spánku. Do kategorie „nezdra-
vé“ uváděly kouření, nezdravá strava (tučná jídla, maso, sladká jídla, nápoje, čokoládu, 
slané výrobky, chipsy), znečištěné prostředí, násilí, hygiena aj. Autorky také zjišťovaly, 
co vědí děti o rakovině. Téměř polovina věděla, že je to smrtelná choroba a 40 % uvá-
dělo že je způsobena kouřením, 30 % uvedlo, že člověku vypadají vlasy (protože měli 
ve třídě dítě, které trpělo leukemií). V kresbách se objevila čtyři hlavní  témata: kouře-
ní jako příčina nemoci, jednotlivé části těla s rakovinou, rakovina jako skupina buněk
a rakovina jako nepříjemný obličej nebo monstrum.Téměř polovina dětí uvedla, že zná 
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někoho, kdo má nebo měl tuto nemoc. Osobní kontakt výrazně zvyšoval objem informa-
cí u dětí. Z typů rakoviny nejvíce děti znaly rakovinu plic, kůže, krve (leukemii), srdce, 
mozku a hlavy a prsu. Uváděly i další vnitřní i vnější orgány. Prevenci rakoviny viděly 
nejvíce v nekouření, udržování zdraví obecně, zdravé výživě, vyhýbání se nadměrnému 
slunění, omezení přílišného pití alkoholu, ochraně před pasivním kouřením, omezením 
drog atd. Děti měly přiměřené znalosti, nejvíce uváděly jako prevenci zdravou stravu 
a nekouření, což jsou obecně známé faktory. Hlavním zdrojem informací byla pro ně 
televize a media. 

David Schonfeld a kol. (1999) ve svém šetření zjistil, co děti vědí o rakovině 
a potvrdil nedostatečnou výchovu k onkologické prevenci ve škole. Vytvořil kurikulum 
pro tyto potřeby a evaluoval program, aby zjistil, zda funguje. Tento program onko-
logické prevence a kurikulum výuky pro děti mladšího školního věku byl vyvinut 
v Cancer Center Yale University, New Haven, USA (1999) a byl vyzkoušen v pilotní 
studii. Nazvali  ho „ZŮSTAT ZDRAVÝ: CO MŮŽU UDĚLAT, První kroky v prevenci 
rakoviny“. Je připraven pro děti K-6 (od mateřské školy po mladší školní věk).

Podle D. Schonfelda se většina rizikového chování v dospělosti, jako je kou-
ření, nezdravá stravovací návyky, nedostatek pohybu, nechráněné slunění, fi xuje 
a formuje v průběhu dětství a v rané adolescenci, a proto efektivní nádorová pre-
vence musí začít už v tomto věku. Cílem programu není děti strašit možnými riziky, ale 
formovat u nich pozitivní dovednosti, které jim pomohou udržet si zdraví v budoucnosti. 
Děti zatím nejsou ohroženy rakovinou, ale je už nyní nutné začít učit se udržet si své 
zdraví pro budoucnost. Autor provedl šetření s 1500 dětmi formou rozhovorů. Obsahova-
ly otevřené otázky o příčinách, přenosu, léčbě, prevenci, příznacích a léčbě rakoviny. 24 % 
dětí vědělo, že rakovinu způsobuje kouření, 22% odpovědělo, že je přenosná. Dalšími pří-
činami které děti uváděly, byly nesprávná výživa, znečištění vody, ovzduší, nadměrné slu-
nění, alkohol, stáří. Polovina dětí se obávala, že dostane rakovinu. Program byl vyzkoušen 
ve škole a bylo zjištěno, že o tomto tématu se učí jen velmi málo. Zjistily se poznatky dětí 
o rakovině. Na základě těchto výzkumů autor spolu s kolektivem lékařů-pediatrů vytvořili 
pro děti mladšího školního věku kurikulum 7 lekcí výuky prevence rakoviny. 

Program D. Schonfelda „ZŮSTAT ZDRAVÝ: CO MŮŽU UDĚLAT, První 
kroky v prevenci rakoviny“ obsahuje 7 lekcí, které na sebe navazují a postupně se 
zaměřují na specifi cká témata vhodná a srozumitelná dětem tohoto věku.
1. lekce: Rozdíly mezi nemocemi 
2. lekce: Co je rakovina
3. lekce: Co je rizikové chování
4. lekce: Prevence rakoviny: Dej si pozor na tabák
5. lekce: Jíst zdravější stravu
6. lekce: Bezpečně na slunci 
7. lekce: Pomoci lidem, jak si udržet zdraví, shrnutí

Celý program má být veden třídními učiteli tak, aby děti přitahoval svými meto-
dami (brainstorming, hraní rolí, kreslení) adekvátními jejich věku. Byl spojen s pozitiv-
ními pocity, aktivitou v hodinách, byl veden porozuměním zdánlivě obtížného a neaktu-
álního tématu. Zahrnutí spolupráce rodičů je důležitým aspektem přispívajícím výrazně 
k efektivitě programu. Děti mnohdy doma přijímají nezdravou stravu, jsou exponovány 
pasivnímu kouření a nejsou rodiči chráněny před sluneční expozicí. Evaluací bylo zjiš-
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těno, že děti většinou pochopily příčiny nemoci a její prevenci, došlo ke zvýšení znalostí 
a přijetí názoru, že rakovina se nepřenáší fyzickým kontaktem. Program byl doporučen 
školám k implementaci a využíváním v pravidelné výuce.

M.D.Anderson Cancer center, Houston, USA vyvinul počítačový program pro 
studenty střední školy za účelem zvýšení znalostí a vědomostí o rakovině, výživě, cviče-
ní, ochraně před sluncem a o škodlivosti tabáku. Interaktivní program s názvem „Good 
Living Mall“ je pro studenty přitažlivou a zábavnou formou získání vědomostí. Až 957 
studentů se programu účastnilo. Zvýšení znalostí vykazovalo 73 % studentů. Osvědčil 
se jako vynikající výuková pomůcka pro výuku onkologické prevence a byl velmi pří-
znivě přijímám nejen studenty, ale i učiteli a rodiči. Dostupné z WWW <http://  www.
mdanderson.org/goodlivingmall>.

„Be smoke Free“ (Josendal 1998) – intervenční program pro školy v Norsku. Vy-
tvořila jej Norská onkologická společnost ve spolupráci s universitou v Bergenu pro starší 
děti základní školy. Do evaluace programu byly zahrnut široký národní vzorek 99 škol, 
celkem 4441 dětí. Změna kuřáckého chování a účinnost programu byla potvrzena. Ško-
lám bylo doporučeno pečlivé plánování intervence ke snížení kouření mezi adolescenty.

Primární prevence maligního melanomu ve Stockholmu, Švédsko (Boldeman 
1993). Cílem Stockholmského programu onkologické prevence je zvýšení znalostí ne-
bezpečí nadměrného slunění, neboť se počet tohoto typu rakoviny ve Švédsku velmi 
rychle zvýšil. Edukační program se zaměřuje na změnu v chování expozici UV záření.

„SunWise school program“ Boston, USA (2003). Bostonská univerzita eva-
luovala program výchovy ke zdraví pro bezpečné slunění určený pro děti 1. a 2.stupně 
základních škol. Nadměrná expozice UV záření v dětství způsobuje vysoké riziko in-
cidence onemocnění rakoviny kůže v dospělosti. Proto byl program SunWise zahrnut 
do již existujícího kurikula škol. Signifi kantně se zvýšil záměr dětí hrát si ve stínu 
a používat sluneční brýle. 

Preventivní program rakoviny kůže s názvem „Sunshine at school“ byl zaveden 
v pěti městech v oblasti Orleans, Francie (Esteve 2000). Děti byly seznámeny s nebez-
pečím nadměrného slunění a ochranou zdravotními sestrami a kožními lékaři při infor-
mačních diskusních setkáních. Evaluace ověřila zvýšení znalostí a záměr dětí chránit se 
před sluncem. Dostupné z WWW <http://www.Eric.esteve@chr.-orleans.fr >.  

Liga proti rakovině (Lutte contre le Cancer) v Montpellier, Francie zajištuje 
výchovu k onkologické prevenci pro školy ve svém školícím centru Epidaure. Zde je 
dlouhá historie a tradice této výchovy, kterou založil profesor onkologie Henri Pujol, 
jako první v celé Francii. V současné době je vedena profesorkou medicíny MUDr. 
Helene Sancho-Garnier. Osobně jsem navštívila v roce 2004 toto centrum a měla mož-
nost i sledovat přímo výuku odborníků zaměřenou na správnou výživu v onkologické 
prevenci. Učitelé využívali aktivizačních metod se skupinovou prací dětí a s využitím 
originálních interaktivních výukových pomůcek přímo v centru Epidaure. Děti použí-
valy počítačový program, modely potravin, sledovaly příběh na videu, soutěžily ve sku-
pinách. Velmi mne zde zaujaly počítačové programy, kde děti mohly aktivně pracovat 
s úkoly týkajícími se historie tabáku a kouření, pěstování a využití kakaových bobů a 
výroby čokolády, historii užívání alkoholu a dalších rizikových faktorů životního stylu. 
Vždy však v interaktivní podobě. V roce 1989 byl zde vytvořen protikuřácký program 
pro děti ve věku 9-12 let s názvem „Pataclope“. Program oslovuje děti formou ko-
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miksu a nabízí dětský časopis stejného názvu, využívá zájmu dětí o sport a sponzoruje 
sportovní aktivity, vytváří minikluby dětí, které nekouří, odměňuje vítěze soutěží tričky 
s obrázky, podporuje fotbalové turnaje, účast ve vytrvalostním běhu atd. V centru Epi-
daure se vzdělávají také učitelé k onkologické prevenci. Dostupné z WWW <http//
www.epidaure@valdorel.fnclcc.fr>.  

 „Sun and the Skin“ program v Ontariu v Kanadě (Barankin et al. 2001) byl 
veden dvěma směry. Jeden byl svými informacemi zaměřen na rodiče, a radil jim, jak 
chránit své děti a druhý na děti ve výuce. Zlepšily se postoje dětí k opalování a chování 
směřující k ochraně oblékáním. Spoluprací s rodiči bylo dosaženo zlepšení chování za-
měřeného na omezování rizika rakoviny kůže.  

„Sun Safe“ program v  Nothinghamu, Velká Británie využívá atraktivity počí-
tačového programu a pracovních listů pro děti a nabízí zvýšení znalostí o ochraně před 
UV zářením, program pro 10-11leté děti. Je zaměřen na postoje a chování. Evaluace 
prokázala signifi kantní pozitivní změny ve znalostech, postojích a záměru chování. Byl 
zaveden do škol před letními prázdninami, aby se zvýšila účinnost a aby děti reálně 
nových znalostí využily v chování během prázdnin.

Studie Carey (1995) z Velké Británie hodnotila úroveň onkologické výchovy 
u učitelů primární školy. Výsledky ukazují na nedostatek materiálů, které učitelé 
k tématu mají k dispozici. Je nutné zvýšit informovanost učitelů a připravit pro ně 
materiály o onkologické prevenci.

V Itálii byl zaveden program „Sole Si Sole No GISED“  (2003) pro zvýšení ochrany 
dětí primární školy proti nadměrnému slunění. Byl sledován účinek intervence, především 
postoje a změna chování. Tento program je jeden z mála, který byl sledován v kontrolova-
né studii. Efektivita programu byla potvrzena. Mnoho rizikového chování způsobujícího 
rakovinu kůže se vyvíjí v raném dětství. Osvědčilo se zavádět program pro ochranu před 
slunečním zářením před letními prázdninami a post-test provést po prázdninách.

Na Slovensku byla v roce 1999 zahájena výuka předmětu onkologická výchova. 
Byl zařazen mezi nepovinné předměty na středních školách na základě schválení minis-
terstvem školství Slovenské republiky č. 130/99-4 ze dne 28.1.1999. Předmět je projek-
tem Ligy proti rakovině Slovenské republiky, na dané téma přednášeli přední slovenští 
odborníci z oblasti onkologie. Zástupci z řad pedagogů absolvovali třídenní seminář. 
Poskytli učitelům učební texty, pro žáky učebnice, propagační materiály, videokazety 
a soubor brožur pro tuto tématiku.  

The BRAVO project (Barba 2001) Itálie se zaměřuje na zjištění prevalence obe-
zity u dětí. Obezita v dětství je silným prediktorem obezity v dospělosti. Proto je důle-
žité zabývat se prevencí obezity již v dětství. Cílem studie bylo zjistit stravovací návyky 
a antropometrické faktory na vzorku 6-12letých dětí jižní Itálie. Výsledky potvrdily trend 
ke zvyšování prevalence dětské obezity stejně jako v západních zemích Evropy.

Program prevence kouření byl použit ve Španělsku (Barrueco et al. 1998). Byl 
evaluován po třech letech. První setkání dětí s tabákem se zde uvádí v 11 letech. Dů-
vody, proč děti kouří, jsou většinou spojovány se zvědavostí, dobrodružstvím, tlakem 
vrstevníků. Věděly, že kouření způsobuje rakovinu plic a kardiovaskulární onemocnění. 
14 % studentů ve věku 12-14 let kouřilo pravidelně.

Univerzita v Houstonu v Texasu (Smith et al 1998) provedla šetření, jejíž cílem 
bylo zjistit, jak organizace v komunitě pomáhají škole s výchovou k onkologické pre-
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venci. Zaměřila se na úroveň implementace do kurikula školy. Nejvíce škola pokrývala 
svými aktivitami prevenci kouření a správnou výživu, méně ochranu před slunečním zá-
řením. Školní personál byl jen málo proškolen a škola neměla podporu obce, komunity. 
Autor odhaduje, že efektivní školní výchovný program by mohl snížit počet začínajících 
kuřáků až o 37 % a snížit užívání alkoholu a drog. Vliv prevence ve školách může být 
vysoký. Doporučuje navázat spolupráci partnerskými školami, komunitou a zdravot-
níky. Více by měla školami spolupracovat Americká onkologická společnost. Učitelé 
by uvítali více nejnovějších odborných informací, odborná školení, lekce, materiály, 
literaturu týkající se prevence rakoviny. 

Edukační program zaměřený na potravu a výživu (Expanded food and nutriti-
on education program – EFNEP), výživové zvyklosti vytvořili na Universitě v Minnesotě, 
USA. Bylo doporučeno přijímat ve stravě méně tuku a cholesterolu. Studie potvrdila změ-
nu chování respondentů v zaměření na zdravější výživu a větší zájem o zaměření na  
prevenci kardiovaskulárního i onkologického onemocnění. (Hartman et al. 1997).

Onkologický preventivní program „Normální je nekouřit“ 
pro děti v ČR

Program „Normální je nekouřit“ je komplexní primárně preventivní program 
podpory zdraví a výchovy k nekouření pro děti mladšího školního věku (7-11 let). Vy-
chází ze zahraničních výzkumů, zkušeností a programů již vytvořených a uvedených 
výše,  především v USA (Shoenfeld et al. 1999), ve Francii (program Pataclope, 1989). 
Program byl vytvořen se záměrem systematického přístupu k onkologické a protidrogo-
vé prevenci s návazností postupně v každém ročníku 1. stupně ZŠ. Program „Normální 
je nekouřit“ zahrnuje celé období mladšího školního věku. Je rozdělen do dvou dílčích 
etap: etapa pro 1., 2. a 3. ročník, navazuje na programy mateřských škol, etapa pro 4.
a 5. ročník je propojena s programem „Kouření a já“ určeným pro druhý stupeň základ-
ních škol. Program byl iniciován Ligou proti rakovině Praha a vytvořen Pedagogickou 
a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity Brno. 

Průvodcem celého programu je plyšová postava veverky Věrky, symbol zdra-
vého životního stylu, a jejím opakem, symbolizujícím nezdravý způsob života, se stala 
cigareta Retka. V motivačních příbězích se děti seznamují zábavnou formou s tím, co 
je zdravý životní styl, zdravá výživa, o orientaci v rizicích, se kterými se mohou setkat, 
o škodlivosti kouření, o účinné prevenci tak, aby byly schopny uchovat si své zdraví 
i v dospělém věku. Hlavním cílem programu je dosáhnout toho, aby se dítě vědomě 
stalo nekuřákem. Je to cíl dlouhodobý a proto je nutné vytýčit další krátkodobé cíle. 
Obsah programu je zaměřen komplexně na ovlivňování postojů, chování i znalostí 
dětí o zdravém způsobu života. Klade důraz na hlavní rizikové faktory, které ovlivňují 
vznik rakoviny až z 60 % a jsou zcela preventabilní, jsou to dva bazální faktory: a)  kou-
ření   30 %, b)  správná výživa 30-35 %.

Cílem je přiblížení problematiky správného životního stylu se zásadami správné 
výživy a prevence rakoviny v pohádkovém příběhu s postavami Srdíčka, Plic, Zoubku 
a cigarety Retky. Děti se s problematikou kouření, správných stravovacích návyků, do-
statkem pohybové aktivity, správným režimem dne, duševní hygienou seznamují v pěti 
lekcích formou pohádkového příběhu veverky a dalších lesních zvířátek. Dále se pro-
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gram rozšiřuje o znalosti z historie kouření ve světě, poznání vlastního těla a jeho fun-
gování, formování adekvátního sebepojetí, sebepoznávání, prevence požárů, ochrana 
přírody, vztah člověka a přírody a další informace o zásadách zdravé výživy, denním 
režimu a duševní i osobní  hygieně. 

Součástí programu je část zaměřená na děti s pracovními listy, motivačními 
příběhy a úkoly. Část pro učitele je zaměřena na metodiku k jednotlivým pěti lekcím. 
Tato metodika je otevřena dalším rozšiřujícím námětům a dává možnost tvůr-
čího doplňování podle lokálních podmínek škol a tvůrčí invenci učitelů, aby si 
adaptovali („ušili“) program přímo na míru své třídě a sami jej obohatili o své 
zkušenosti a přijali za svůj. Jsou zde připraveny i letáky pro rodiče, neboť je kladen 
důraz na spolupráci a pozitivní vztahy s nimi, bez součinnosti s rodiči by program byl 
méně účinný.

Pozitivní dimenzí tohoto programu je zjištování efektivity programu, jeho eva-
luace v každém postupném ročníku. Program a jeho ověřování jsou posuzovány jako 
longitudinální šetření. Stejná kohorta dětí je sledována po celou dobu působení progra-
mu, tj. po dobu pěti let od prvního do pátého ročníku základní školy. 

Výše zmíněný program chce přispět k utváření hodnot, postojů a chování upřed-
nostňujících zdravý životní styl. Jestliže se podaří zafi xovat zdravý životní styl v dět-
ském věku, bude větší pravděpodobnost, že dítě bude v dospělosti automaticky ten-
to styl dodržovat. To je hlavním záměrem dlouhodobého působení komplexní výchovy 
ke zdraví ve školních vzdělávacích programech a školním ofi ciálním i skrytém kurikulu 
obecně. Důležité je, aby výchova k nekouření byla vedena systematicky od mateřských 
škol přes základní až po školy střední a vysoké.

Onkologická prevence je v programu realizována především: 
1) prevencí kouření
2) zásadami správné výživy a stravovacích zvyklostí
3) důrazem na dostatek pohybové aktivity
4) ochranou před slunečním zářením
5) duševní hygienou.

Program byl zahájen v roce 2005, v roce 2008 jsme ukončili I. etapu projektu, 
kdy byl vytvořen a ověřen program pro 1., 2. a 3. ročník, a získali jsme akreditaci. Pro-
gram „Normální je nekouřit“je rovněž prezentován na samostatných webových strán-
kách www.normalnijenekourit.cz, kde je možno se seznámit s jeho obsahem, s materiály 
ke stažení, stránkami pro učitele, rodiče i děti a se zkušenostmi z praxe. 

Dětské koncepce pojmu rakovina a jejich změna po 
intervenci

Zkoumaným problémem tohoto šetření bylo zjistit dětské pojetí fenoménu rako-
vina a jeho změnu po intervenci s využitím metodiky, která byla v zahraničí aplikována 
a ověřena, a to v sociálním a kulturním kontextu naší lokality v ČR. Cílem také bylo 
zjistit účinnost primárně preventivního onkologického programu „Normální je nekou-
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řit“ pro 3. ročník základní školy. Položili jsme si takové otázky, jako: Co vědí děti 
o rakovině? Co si pod tímto pojmem představují? Zvýšila se jejich informovanost o ra-
kovině po intervenci, tedy po zavedení programu? Změnilo se jejich chování k podpoře 
zdraví? Je program účinný?

Metody a soubor
Výzkumný vzorek nebyl ani reprezentativní, ani náhodný. Výběr našeho sou-

boru byl účelový. Soubor tvořili žáci třetího ročníku úplných i neúplných, veřejných 
základních škol z Brna a blízkého okolí, které souhlasily a realizací výzkumu a realizací 
preventivního programu. Z 10 zúčastněných škol byly dvě v programu „Zdravá škola“. 
Jejich výsledky nebyly zvlášť vyhodnocovány.

Žáci třetího ročníku základní školy byli vybráni záměrně, neboť se zdáli vhod-
nější pro svou relativní samostatnost ve srovnání s mladšími dětmi 1. a 2. ročníku, ale 
také vzhledem k nižší úrovni kognitivního vývoje v  porovnání s dětmi z vyšších ročníků. 
Výběr byl veden i s ohledem na orientaci učiva. Zatímco v prvním a druhém ročníku zá-
kladní školy je v prvouce učivo o člověku orientováno více sociálně, ve třetím ročníku se 
orientuje již více biologicky, na stavbu vnitřních orgánů a jejich funkci. Nutno také zmí-
nit, že děti experimentální skupiny se účastní již třetím rokem zavedeného dlouhodobého 
primárního programu Normální je nekouřit, zaměřeného na podporu zdravého životního 
stylu a výchovu k nekouření. Kontrolní skupina dětí takovou intervencí neprošla, nebyla 
programem ovlivněna. Zkoumaný soubor obsahoval 311 dětí v pretestu a 373 dětí v po-
st-testu. Soubor zahrnoval experimentální a kontrolní skupinu, aby bylo možno provést 
srovnání výsledků a evaluaci programu. Skupiny kontrolní a experimentální zahrnova-
ly respondenty stejného věku, v přibližně stejném poměru chlapců a dívek, obě skupiny 
vycházely ze stejného prostředí a byly přibližně stejně početné, byly tedy homogenní.

Vyšli jsme ze zkušeností zahraničních autorů s výzkumem dětských prekon-
cepcí a chápání pojmu rakovina. V Británii proběhla studie autorů Oakley, Bende-
low et al. (1995) s využitím metody „Draw-and-Write“ ke zjištění subjektivního pojetí 
pojmu rakovina u dětí ve věku 9-10 let. Pridmore, Bendelow et al. (1995) provedly 
podobné  šetření se 100 dětmi ve věku 9-10 let v Botswaně. Studie Davida Schonfelda 
et al. (2001), který vytvořil a testoval kurikulum onkologické výchovy pro děti K-6 
(elementary school) v USA, vedla ke zjištění pochopení příčin některých nemocí a je-
jich následné srovnání, a to rýmy, AIDS a rakoviny. V další studii Chin, Schonfeld et al. 
(1998, USA) se zabývali vývojovým zdůvodňováním příčin rakoviny a její prevencí. 

Pro evaluaci celého programu jsme použili smíšený design kvantitativní a kva-
litativní metodologie. Při evaluaci byla použita metoda „Nakresli a napiš“, polostruk-
turovaný rozhovor a dotazník vlastní konstrukce. Intervence byla realizována pouze 
v experimentální skupině. Evaluace byla provedena formou pedagogického experimen-
tu. Pretest byl proveden před intervencí a posttest po čtyřech měsících po ukončení 
intervence u obou skupin experimentální i kontrolní. Byla tak zjišťována střednědobá 
účinnost programu. Výsledky experimentální skupiny a kontrolní skupiny byly porov-
nány v pretrestu a posttestu a statistická významnost rozdílů pak byla ověřována v pro-
gramu EPI Info 6.09 testem Chí-kvadrát a jeho modifi kací podle Yatse a Fischera. Šet-
ření pretestu bylo provedeno v lednu 2007. Následovala realizace programu v průběhu 
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čtyř týdnů. Po čtyřech měsících, v červnu 2007, bylo pak šetření uzavřeno posttestem 
a ověřována střednědobá účinnost a provedena evaluace programu. Pro všechny školy 
byl zvolen stejný postup, který byl přesně dodržen.

Výsledky
Analýza kvalitativních dat, jejich klasifi kace a třídění byla provedena pomocí 

otevřeného kódování se zavedením systému kategorií, které byly vytvořeny na základě 
získaných odpovědí. Kódováním byly odpovědi respondentů postupně tříděny, organi-
zovány a kombinovány. Tak byly vytvořeny kódy, které splňují cíl tematického rozkrytí 
jednotlivých odpovědí.

Získaná data byla kódována, kategorizována a vyhodnocena ve čtyřech tématic-
kých oblastech: 

A) Kresba 
B) Porozumění pojmu rakovina
C) Příčiny rakoviny
D) Prevence rakoviny.

 
A) Analýza kresby dětí 

Do prvního celku jsme zařadili analýzu kresby a písemného vyjádření dětí, která 
byla zadána instrukcí: „Nakresli a napiš, co si myslíš, že je rakovina a jak jí před-
cházet.“ Odpovědi jednoho dítěte mohly být zařazeny do více kategorií. Kresby byly 
kódovány a rozděleny do devíti kategorií. 

Nejvíce zastoupena byla kategorie „kouření“, kam jsme řadili kresby kouřícího 
člověka, cigaret, dýmky, člověka odhazujícího cigaretu aj. Dětské představy pojmu ra-
kovina byly takto vyjádřeny více než polovinou všech respondentů (až 65 %). Dále pak 
početná byla kategorie „postižené orgány těla“ (až 56 %), zde se objevovaly nejvíce 
plíce, srdce, mozek, žaludek, játra, kůže, prsa aj. Asi čtvrtina dětí nakreslila nemocného 
člověka, ležícího v posteli, lékaře, nemocnici, sanitku, což bylo zařazeno do kategorie 
„nemocný člověk“. V další kategorii „smrt“ (hrob, rakev nebo kostlivec) jako sym-
bol ohrožení života, bylo zařazeno kolem 5-7 % kreseb. Tuto kategorii více kreslili 
chlapci než dívky. Kategorie „nádor“ (bulka, fl ek, pupínky, vředy) byla znázorněna asi 
u 8 %  kreseb a přibližně stejný výskyt se objevoval u kategorie „mikroorganismy“ 
(virus, bakterie, bacily). Zastoupeny, i když jen zřídka (asi 3 %), byly i kresby lesa, 
znečištěných míst s průmyslovými zónami, kresby komínů, odpadů, výfukových zplo-
din automobilů, znečištěné ovzduší cigaretovým kouřem (pasivní kouření). Tyto kresby 
jsme zařadili do kategorie „environmentální faktory“. Kategorie „abstraktní monst-
ra“ se objevovala přibližně u 4-8 % respondentů. Do kategorie „ostatní“ jsme zavedli 
kresby vyjadřující zdravou stravu-ovoce a zeleninu, alkohol, drogy, sportování, člověk 
bez vlasů, injekční stříkačky aj. Sem bylo zařazeno až 10 % kreseb.

Z výsledků je patrné, že děti experimentální skupiny častěji uváděly různé druhy 
postižených orgánů rakovinou (srdce, játra, mozek, prsa, krev, ledviny aj) než děti kon-
trolní skupiny. Signifi kantní rozdíl ve prospěch dětí intervenovaného souboru se proká-
zal v kategorii „postižené orgány“ v pretestu (p<0,01) i v posttestu (p<0,0001). Naproti 
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tomu kontrolní skupina zůstala nezměněna. To dokládá lepší orientaci a informovanost  
o nemoci u dětí experimentálního souboru po intervenci(Graf 1).

U dětí kontrolní skupiny se významně více (p<0,05) objevovaly v posttestu ka-
tegorie „kouření“ a kategorie „nemocný člověk“. Významný rozdíl (p<0,05) ve pro-
spěch intervenované skupiny byl prokázán v posttestu v kategorii „nádor“ v prorovnání 
s kontrolní skupinou. V dalších kategoriích: „mikroorganismy“, „abstraktní monstra“, 
„environmentální faktory“, „smrt“ a „ostatní“ se sobour intervenovaný a kontrolní příliš 
nelišily (tab. 15a).

Tabulka 15b postihuje významný rozdíl v experimentální skupině v kategorii 
kresby postižených orgánů (p<0,001), v kategorii „mikroorganismy“ (p<0,05) a kate-
gorii „ostatní“ (p<0,05) v posttestu, tedy po intervenci. Děti kontrolního souboru v po-
stestu signifi kantně více (p<0,05) kreslily kouřícího člověka než v pretestu. V interve-
nované skupině se také více objevovaly kresby řazené do kategorie „nádor“ (až 13 %), 
nebyly však významné.

Graf 1: Kresba rakoviny

Laické představy o rakovině se u dětí experimentální skupiny projevily více 
v kresbě postižených orgánů, v kontrolní skupině v kresbě kouřícího člověka nebo ciga-
ret. Tedy výstižnější kresbu, lépe orientovanou v tématu, prezentovaly děti experimen-
tální skupiny. Představy dětí jsou specifi cké, jedinečné, autonomní, laické, subjektivní 
a variabilita kreseb rakoviny široká, jak dokládají výsledky

B) Pozorumění pojmu rakovina
Analýzou kresby a rozhovoru jsme vytvořili kategoriální systém, kam jsme zařa-

zovali  odpovědi dětí na otázku: Co je rakovina? Můžeš to vysvětlit? 
Odpovědi dětí mohly být zařazeny do více kategorií současně, součet frekvencí 

odpovědí je tedy více než 100 %. Jejich odpovědi byly kódovány a přiřazeny do osmi 
kategorií. Naše výsledky ukázaly, že děti nečastěji chápou rakovinu jako nevyléčitel-
nou, smrtelnou nemoc. Do kategorie „smrtelná nemoc“ jsme zařadili odpovědi typu: 
rakovina je nevyléčitelná, smrtelná nemoc, způsobuje smrt. Více než polovina dětí (až 
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62 %) takovou odpověď uvádí. Do kategorie „onemocnění plic“ jsme přiřadili odpově-
di téměř  třetiny dětí kontrolní skupiny a až poloviny dětí experimentální skupiny. Do 
další kategorie „závažná nemoc“ byly uvedeny odpovědi, jako obávaná nemoc, těžko 
léčitelná, nebezpečná nemoc. Takto se vyjádřilo kolem 40 % dětí. Kategorie „infekční 
nemoc“, zahrnovala představy dětí o tom, že rakovina je přenosná, infekční choroba 
a doporučení dětí nestýkat se s nemocným. To bychom mohli nazvat miskoncepcí (myl-
nou koncepcí), i když víme, že některé typy rakoviny přenosné jsou a jsou virového pů-
vodu. Jen 4 % dětí se takto vyjádřilo. Některé děti uvedly, že na rakovinu zemřel jejich 
dědeček, babička, a tak rakovinu spojují s onemocněním starých lidí (jen 1 % odpově-
dí). Občas se objevovaly názory, že rakovina je nádor, ale bez souvislostí a  pochopení 
tohoto pojmu (1-4 % dětí). Mnohé děti, více děvčat než chlapců, se k pojmu rakovina 
nedokázaly vyjádřit vůbec a uvedly, že neví o rakovině nic. Tak byla charakterizována 
kategorie „nevím“ (kolem 5-10 % dětí). Do kategorie „ostatní“ (4-8 % odpovědí) jsme 
zařadili odpovědi typu: něco, co škodí člověku, zánět střev, bolesti, kašlání aj. 

Tabulka 16a uvádí statistické rozdíly v pretestu a v posttestu mezi experimentální 
a kontrolní skupinou. Jednoznačně se zde prokazuje signifi kantní zvýšení počtu odpo-
vědí, že rakovina je onemocnění plic u dětí intervenované skupiny v pretestu (p<0,01) 
i v postestu (p<0,0001) v porovnání s kontrolní skupinou.

Z tabulky 16b je zřejmé, že více než polovina všech dětí celého souboru si uvě-
domuje, že rakovina je nemoc smrtelná, fatálně ohrožující život. Významně více dětí 
se takto vyjádřilo v postestu v experimentální skupině (p<0,01) i kontrolní skupině 
(p<0,05) v porovnání s pretestem. Frekvence relativních četností (62 %) je u obou sku-
pin v posttestu shodná. Děti experimentálního souboru po intervenci významně více 
(p<0,0001) popisovaly rakovinu jako onemocnění plic. V kategorii „nevím“ klesl po-
čet odpovědí v posttestu v obou skupinách, rozdíl však nebyl významný. V ostatních 
kategoriích se soubory nelišily. Tyto výsledky dokládají pozitivní důsledek intervence 
a prokázání zvýšené informovanosti dětí experimentálního souboru (graf 2).

Graf 2: Porozumění pojmu rakovina(%)
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Výjimečný byl názor, že rakovina je nádor, což je shluk buněk, které se množí, 
ale pozoruhodné je, že se tento názor objevil u tak malých dětí.

C) Příčiny rakoviny
Analyzovány a kódovány byly odpovědi na otázku: Co způsobuje rakovinu? Od-

povědi byly zařazovány do 7 kategorií. V pretestu se soubory významně lišily pouze 
v kategorii „alkohol“ (p<0,05). Děti kontrolního souboru jej uváděly častěji. V posttestu 
signifi kantně více dětí z experimentálního souboru vidělo příčiny rakoviny v nezdravé 
výživě (p<0,01) a v environmentálních faktorech (p<0,01). 

Naprostá většina, až 90% dětí, uváděla příčinu onemocnění v kouření cigaret 
a to více v posttestu (až o 10 %) v obou skupinách. Jako nejčastější příčinu rakoviny 
uváděly děti jednoznačně kouření. Další poměrně častou kategorií byla „nezdravá 
výživa“, kam jsme řadili především nedostatek ovoce a zeleniny, tučná jídla, uzeniny, 
sladkosti aj. Přibližně desetina dětí příčinu rakoviny viděla v nezdravé stravě. Větší 
nebezpečí děti spatřovaly v nadměrné konzumaci alkoholu, až čtvrtina dětí v posttestu 
se takto vyjádřila. Dále děti zmiňovaly i drogy jako příčinu onemocnění, ale jen velmi 
sporadicky. Pouze 5 % dětí drogy uvedla. Možná proto, že drogy považují za obecný 
faktor ohrožení pro vznik nemoci. Do kategorie „environmentální faktory“ jsme řadili 
výfukové zplodiny z aut, odpady, znečištěné ovzduší, průmyslové zplodiny, cigaretový 
kouř, nadměrné slunění, pasivní kouření, aj. Zde se projevil největší rozdíl ve frekvenci 
odpovědí mezi pretestem a posttestem až 30 % ve prospěch experimentální skupiny. 
Velká část, až jedna pětina respondentů neuměla odpovědět vůbec, byla řazena do kate-
gorie „nevím“. V kategorii „ostatní“ jsme ponechali jiné odpovědi typu: užívání léků, 
aditiva v potravinách, nedostatečné oblékání, stres, smutek, aj. Některé děti uváděly 
více příčin současně. 

V kategorii „kouření“ došlo k významnému zvýšení počtu odpovědí v posttestu 
v obou skupinách, v experimentální (p<0,0001) i v kontrolní (p<0,001). Zde se však 
neprojevil vliv intervence, neboť  v posttestu se soubory ve frekvencích odpovědí neli-
šily. Zato v kategorii „nezdravá strava“, „alkohol“ a „environmentální faktory“ byly vý-
znamné rozdíly po intervenci v posttestu statisticky prokázány. K signifi kantnímu zvý-
šení počtu odpovědí v experimentální skupině došlo v posttestu u kategorie „nezdravá 
strava“ (p<0,001), „alkohol“ (p<0,001), a „environmentální faktory“ (p<0,0001) ve 
srovnání s pretestem. Současně se v intervenované skupině významně (p<0,0001) snížil 
počet těch, co neznali příčiny onemocnění. 

V kontrolní skupině se neprokázaly takové rozdíly. Signifi kantně se zvýšila 
frekvence odpovědí v kategorii „kouření“ (p<0,001) a „environmentální faktory“ 
(p<0,001).  Současně se významně (p<0,01) snížil v posttestu počet těch, co neznali 
odpověď, snížil se počet respondentů v kategorii „nevím“. Z toho plyne, že se po inter-
venci zvýšila informovanost dětí ve skupině experimentální (graf 3).
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Graf 3: Příčiny rakoviny (%)   

Změna kognitivní dimenze prekoncepce příčin rakoviny byla prokázána. 

D) Prevence rakoviny
Dále jsme zjišťovali dětské představy a interpetace pojmu prevence rakoviny. 

Jen málo (do 10 %) dětí charakterizovalo rakovinu jako nemoc, které nelze předcházet. 
Většina uváděla, že rakovině lze předejít, desetina nedokázala odpovědět vůbec, tyto 
odpovědi byly zahrnuty do kategorie „nevím“. Přes 96,1 % respondentů experimen-
tálního souboru uvedlo, že rakovině je možno předcházet, signifi kantně (p<0,0) se tak 
lišili od kontrolního souboru posttestu (87,6 %). Jednoznačně negativně odpovědělo jen 
do 10 % dětí a to nejvíce v kontrolní skupině v pretestu. Jen 1 % dětí intervenovaného 
souboru posttestu uvedlo, že rakovině nelze předcházet. Významně (p<0,01) se tak ex-
perimentální (1 %) soubor lišil od kontroly (7,1 %).  

V posttestu se významně snížila frekvence odpovědí nevím v intervenované 
(p<0,01)  i kontrolní skupině (p<0,05). Soubor experimentální se významně (p<0,001) 
lišil v posttestu ve zvýšení frekvence pozitivních odpovědí a současně snížení  (p<0,05). 
negativních odpovědí. I v kontrolní skupině, bez intervence, došlo k významnému zvý-
šení (p<0,05) kladných odpovědí (tab. 18b). Bylo tak statisticky prokázáno zvýšení 
informovanosti ve skupině experimentální. 

Prevenci rakoviny děti obou skupin spatřovaly především v nekouření, téměř 80 
% z nich nekouření uvedlo. Dalším často zmiňovaným faktorem v prevenci rakoviny 
byla zdravá výživa, a to v intervenovaném souboru (až 38 %) i v kontrolním souboru 
(až 20 %). Přibližně stejná frekvence odpovědí se projevila v kategoriích omezování 
nadměrné konzumace alkoholu (až 17 %) a lékařská pomoc (10-16 %), kam jsme 
zahrnuli odpovědi dětí typu: pravidelné prohlídky u lékaře, léčba, operace, očkování, aj. 
V experimentální skupině pak byl více zmiňován dostatek pohybu (do 8 %), naopak 
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v kontrolním souboru se děti více zaměřily na neužívání drog (do 5 %). Environmen-
tální faktory, jako nadměrné vystavování se slunečnímu záření, opalování, vyhýbání se 
cigaretovému kouři, výfukovým zplodinám aj., se vyskytovaly v odpovědích ve frek-
venci od 8-23 %, více v experimentální skupině. Zvláštní kategorie byla zavedena pro 
dodržování hygieny (2-6 %). Zde byly zařazeny odpovědi, jako vyhýbání se kontaktu 
s nemocným, umývání rukou, aj., neboť se k ní děti také vyjadřovaly. Do kategorie 
„ostatní“ (8-12 %) jsme zahrnuli užívání vitamínů, omezování a zvládání stresu, do-
poručení žít zdravě, pečovat o sebe, teple se oblékat, dovádět, mít radost, být opatrný, 
dělat vše, jak se má aj. 

V pretestu před intervencí se soubory kontrolní a experimentální  významně 
lišily jen v kategorii „zdravá výživa“ (p<0,001) ve prospěch experimentální skupiny. 
Po intervenci se prokázalo v experimentálním souboru signifi kantní zvýšení frekvence 
odpovědí v kategorii „zdravá výživa“ (p<0,001), „aktivní pohyb“ (p<0,05) a „environ-
mentální faktory“ (p<0,01) v porovnání se souborem kontrolním. 

Zvýšení frekvence odpovědí v experimentální skupině po intervenci bylo pro-
kázáno v kategorii „nekouření“ (p<0,0001), „environmentální faktory“ (p<0,0001), 
„zdravá výživa“ (p<0,01) a „omezování alkoholu“ (p<0,01). Respondenti kontrolní-
ho souboru signifi kantně častěji v posttestu zmiňovali kategorii „nekouření“ (p<0,01) 
a „zdravá výživa“ (p<0,05). U ostatních kategorií byly rozdíly statisticky nevýznamné. 
Po intervenci tedy došlo ke zvýšení počtu dětí uvádějících prevenci rakoviny v nekou-
ření, dodržování zdravé výživy, v omezování alkoholu a omezováním nepříznivých en-
vironmentálních vlivů. Nejvíce se účinek intervence projevil v častějším uvádění zdravé 
výživy  u dětí experimentální skupiny. Tyto výsledky dokladují účinnost intervence.

Graf 4:  Prevence rakoviny (%)
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Některé dětské prekoncepce pojmu rakovina:
● „Rakovina může způsobit poškození organismu, proto se většinou na cigaretách 

objevuje upozornění, že kouření může zabíjet.“ (dívka, kontrolní skupina)
● „Rakovina je nemoc, kterou způsobují cigarety.“ (dívka, kontrolní skupina)
● „Od jednoho člověka se může rakovina přenášet na druhé lidi.“(dívka, kontrolní 

skupina) 
● „Člověk, který má rakovinu hůře dýchá, kašle, pomalu mu tluče srdce.“ (chla-

pec, experimentální skupina)
● „Když člověk kouří, udělá se mu nádor. Rakovina je nemoc, která udělá člověku 

nádor v těle, způsobuje ji kouření, člověk by se měl nějak léčit.“ (dívka, experi-
mentální skupina)

● „Rakovina je nemoc, která se může objevit, když člověk moc kouří. Předcházet 
ji můžeme tak, že nebudeme kouřit. Rakovinu způsobuje onemocnění srdce a plí-
cí.“ (dívka, experimentální skupina)

V našich kresbách více než polovina všech dětí v obou skupinách experimen-
tální i kontrolní, v pretestu i v posttestu rakovinu spojovaly s kresbou kouřícího člově-
ka nebo cigaretami bez větších rozdílů. Děti takto pojímaly rakovinu zřejmě proto, že 
se spojením pojmů kouření-rakovina ve svém prostředí setkávají. Oslovují je reklamy 
v médiích, billboardy na veřejných místech a nápisy na krabičkách cigaret. Signifi kantní 
snížení kreseb mikroorganisnů a zvýšení kreseb postižených orgánů dětí experimentál-
ního souboru po intervenci svědčí o vlivu intervence. 

Porozumění pojmu rakovina 
Děti kontrolní skupiny více pojímaly rakovinu jako nemoc obávanou, spojovaly 

ji častěji se smrtí, se ohrožením života, děti experimentální skupiny již dokázaly nemoc 
reálněji vnímat jako postižení více druhů orgánů. Děti znají různé druhy rakoviny. V je-
jich odpovědích se objevuje rakovina mozku, krve, žaludku, ledvin, prsu, srdce, aj. A to 
podle toho, s čím se dítě ve svém životě již setkalo, jakou má vlastní zkušenost. Některé 
děti nám řekly, že na rakovinu zemřel jejich dědeček, babička, strýc. Děti si také z toho-
to důvodu spojují rakovinu s onemocněním starých lidí. Riziko rakoviny s narůstajícím 
věkem opravdu stoupá, jak bylo uvedeno výše. Zvýšením počtu odpovědí, že rakovina 
je onemocnění plic a dalších orgánů, v experimentální skupině a zároveň se snížením 
počet odpovědí „nevím“ došlo ke pozitivní změně úrovně kognitivní dimenze prekon-
cepce pojmu rakovina v experimentální skupině. 

To dokládá větší informovanost dětí v souboru s programem a efekt inter-
vence. U experimentální skupiny bylo prokázáno zvýšení informovanosti, zvýšení 
kognitivní dimenze pojmu rakovina. Změnu prekoncepce pojmu rakovina je možno 
chápat jako posun směrem k racionálnějšímu, méně emotivnímu (strach, úzkost, smu-
tek) pojetí nemoci u dětí v experimentálním souboru. Domníváme se, že k tomuto po-
sunu došlo v důsledku zvýšení informovanosti o nemoci, ať už naší intervencí, nebo 
zvýšeným zájmem o problematiku a přijímáním vlivu prostředí (informace z médií, 
diskuse s rodinou, vrstevníky aj). 
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Příčiny rakoviny

Pozoruhodné a jedinečné byly obrázky s dětskou představou rakoviny jako boje 
bacilů. Příčinu různých onemocnění často děti v různých studiích (i našem zde uvede-
ném šetření prekoncepcí pojmu zdraví, nemoc) interpretovaly jako mikroorganismy: 
viry, bacily. Takové pojímání nemoci je pro děti tohoto období běžné, jak dokladují 
někteří autoři (Ellen et al. 1981) i náš předchozí výzkum prekoncepcí zdraví a nemoci. 
Děti předškolní vidí příčiny nemocí v něčem magickém, kolem 10 let chápou příčiny 
nemoci v bakteriích, mikrobech. U dětí mladších 7 let není ještě úroveň kognitivních 
procesů podle Piageta na takovém stupni vývoje, aby dokázaly pochopit nákazu a in-
fekci (Bibace, Walsh 1980). Novější studie potvrzují, že tyto děti jsou schopny pochopit 
biologické příčiny nemoci v podobě mikroorganismů (Williams et al. 2002). Věk našich 
respondentů byl 8 až 9 let. Kolem deseti procent dětí našeho souboru pojímalo kresbu 
rakoviny v podobě mikroogranismů bojujících s tělem člověka. Zajímavé však bylo, že 
při vysvětlení příčin nemoci už mikroorganismy děti téměř vůbec neuváděly. Příčinu 
rakoviny většina viděla v  kouření, nezdravé stravě, v nadměrné konzumaci alkoholu, 
ve znečištěném prostředím. Některé děti při kresbě rakoviny znázorňovaly boj různých 
virů, bakterií a jiných mikroorganismů s tělem, ale příčinu rakoviny spatřovaly 
v kouření a nesprávné výživě či pití alkoholu a užívání drog. Z toho je možné vy-
vodit, že jsou v období, kdy přijímají dvě protichůdné prekoncepce o rakovině sou-
časně. Podobně se tyto dvojí protichůdné, dokonce odporující si prekoncepce projevily 
v šetření dětských pojetí, prekoncepce modelu Země (Vosniadou, 1992).

To může být dokladem existence dvojí prekoncepce pojmu rakovina u dětí na-
šeho souboru. Jak bylo výše uvedeno děti našeho souboru až z  90 % uváděly příčinu 
rakoviny v nebezpečí kouření. To je vyšší výskyt než prezentují zahraniční studie. Např. 
Bibace, Walsh, (1980) popisují, že téměř polovina dětí věděla, že je to smrtelná choroba 
a 40 % uváděla že je způsobena kouřením. Také Chin, Schonfeld et al. (1999),  Oakley  
et al, (1995) zmiňují, že děti ve věku 8 až 9 let nejvíce vidí příčinu vzniku rakoviny v 
riziku kouření. Domníváme se, že vyšší výskyt v našem souboru je způsoben dvouletým 
působením na děti experimentální skupiny programem Normální je nekouřit. Nečekaně 
vyšší výsledky v kategorii kouření se objevily i u kontrolní skupiny. Je možné, že děti 
byly ovlivněny reklamou na krabičkách cigaret a médii, nebo zde můžeme spekulovat 
o ovlivnění kontrolní skupiny prováděním kontrolních testů zaměřených na kouření. 
Z dalších zjištění uvádíme, že děti zřejmě považují srdce za hlavní, nejdůležitější orgán 
těla a spojují jeho správné fungování se životem. Proto se často objevuje i rakovina 
srdce, a to vše ve spojení s kouřením.

Prevenci rakoviny viděly děti nejvíce v nekouření, udržování zdraví obecně, 
zdravé výživě, omezení přílišného pití alkoholu, ochraně před pasivním kouřením 
a znečištěným ovzduším, atd. Děti měly přiměřené znalosti, nejvíce viděly prevenci ve 
zdravé stravě a nekouření, což koresponduje i se zahraničními výsledky (Chin, Schon-
feld et al. 1998, Oakley  et al, 1995). Ve své studii Schonfeld (1999) uvádí, že většina 
dětí nechápe správně, co je rakovina. Objevují se miskoncepce, že rakovinu může člo-
věk získat fyzickým kontaktem s nemocným nebo prochlazením, což se projevilo stejně 
i v našem souboru. Málo dětí ví, že k onemocnění vede například nesprávná výživa, 
nadměrné slunění, atd. Tři z nejvíce rizikových faktorů jsou kouření, nesprávná výživa 
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společně s nedostatkem pohybu a nadměrné slunění, a to zvláště pro děti mladšího škol-
ního věku. Rakovinu je možné léčit a lze se jí předcházet, tak se vyjádřila i většina dětím 
našeho souboru. Osobní kontakt výrazně zvyšoval objem informací u dětí. 

Děti našeho souboru spatřovaly prevenci nemoci také v dodržování hygieny. Čer-
pají ze své vlastní zkušenosti s nemocemi, jako je chřipka, angína, aj. V pretestu se obje-
vily i názory, že preventivní opatření by se mělo vztahovat i na omezený kontakt s lidmi 
nemocnými rakovinou z důvodu přenosu, infekce. Příčinu nemoci spatřují ve fyzickém 
kontaktu s nemocí, nemocným nebo účasti na nebezpečné aktivitě (Bibace, Walsh 1980). 
Představy dětí o prevenci rakoviny někdy spočívaly v zaměňování příčin vzniku rako-
viny s příčinami chorob z prochlazení (srov. např. odpověď teple se oblékat). Můžeme 
to označit za miskoncepci (mylnou koncepci) v příčinách rakoviny, stejně jako užívání 
drog, což bylo více užíváno dětmi v kontrolním souboru. Další miskoncepcí je názor, že 
rakovině lze předcházet omezením kontaktu s nemocným. Některé děti uváděly správně 
současně více možností prevence, např. nekouřit, jíst zdravě, hodně se pohybovat, spor-
tovat, nebýt v dosahu kouřícího. Po intervenci tedy došlo ke zvýšení počtu dětí uvádě-
jících prevenci rakoviny v nekouření, dodržování zdravé výživy, omezováním alkoholu 
a omezováním nepříznivých environmentálních vlivů. Nejvíce se účinek intervence 
projevil v častějším uvádění zdravé výživy u dětí experimentální skupiny. Tyto výsledky 
dokladují účinnost intervence.

Souhrn
Prekoncepce pojmu rakovina

Děstské prekoncepce pojmu rakovina jsou naprosto jedinečné představy, subjek-
tivní interpretace, jak je zde doloženo. Mnohdy jsou to smíšené představy o působení 
mikroorganismů spolu s účinkem kouření, které často působí na plíce a srdce. Děti po-
važují často srdce za hlavní orgán, na němž závisí život a smrt. Pojímají rakovinu jako 
nemoc obávanou, spojovaly ji častěji se smrtí, se závažným ohrožením zdraví i jako 
nemoc napadající více druhů orgánů, nejčastěji plíce, srdce, mozek. Chápou rakovinu 
jako vážnou, těžko léčitelnou, často nevyléčitelnou, smrtelnou nemoc. Někdy se také 
domnívají, že rakovina je přenosná, infekční choroba a doporučují nestýkat se s nemoc-
ným. Jako nejčastější příčinu rakoviny uváděly děti jednoznačně kouření, dále alkohol, 
drogy, nesprávnou výživu a enviromentální faktory. Možnosti prevence nejčastěji vidí 
v nekouření, zdravé stravě, omezení alkoholu, omezení negativních environmentálních 
faktorů, dostatku pohybu, ale i omezením kontaktu s nemocným. Jen menší část dětí 
možnosti prevence neznalo nebo si myslelo, že rakovině nelze předcházet. 

Změna prekoncepce pojmu rakovina po intervenci
Změna prekoncepce pojmu rakovina po intervenci se projevila ve zvýšení počtu 

kreseb s postiženými orgány (nejvíce plíce, srdce). Děti více uváděly různé druhy po-
stižených orgánů rakovinou. Ke změně úrovně kognitivní dimenze prekoncepce pojmu 
rakovina došlo také v představě dětí, že rakovina je onemocnění plic a dalších orgánů 
a zároveň se snížil počet těch, kteří odpověď neznali. Dále se zvýšil počet dětí, které 
chápou příčiny rakoviny v kouření, nezdravé stravě a environmentálních faktorech. Po 
intervenci došlo ke zvýšení počtu dětí uvádějících prevenci rakoviny v nekouření, do-
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držování zdravé výživy, v omezování alkoholu a omezování nepříznivých environmen-
tálních vlivů. Nejvíce se účinek intervence projevil v častějším uvádění zdravé výživy 
u dětí experimentální skupiny. Tyto výsledky dokladují účinnost intervence.

Z toho plyne, že se zvýšila informovanost o rakovině u dětí v experimentálním 
souboru. To dokládá větší informovanost dětí v souboru s programem a efekt inter-
vence. Změna prekoncepce pojmu rakovina vlivem cílené intervence na uvedeném 
souboru byla prokázána. 

Po intrevenci došlo ke změně prekoncepce pojmu rakovina, k nárůstu úrov-
ně kognitivní dimenze pojmu rakovina. Nárůst je pozvolný a nelze jednoznačně určit, 
zda je to výsledkem záměrné výuky, intervence, či zda se na něm podílejí i mimoškolní 
vlivy a jakou měrou. Tento nárůst kognitivní dimenze může být způsoben individuál-
ními zkušenostmi, mimoškolními vlivy, nezáměrným učením. Při utváření kognitivní 
dimenze hraje zřejmě roli i  „atraktivita“ daného tématu. Vzhledem k tomu, že posttest 
byl proveden po delším časovém odstupu od intervence (po 4 měsících), jistě se mi-
moškolní vlivy a další informace ve školním vyučování nově podílely na utváření 
prekoncepce pojmu rakovina u zkoumaného souboru. Našim cílem však byla změna 
této dimenze.

Považujeme za důležité zde připomenout, že výsledky studie platí pouze pro ten-
to sledovaný soubor. Podává hlubší sondu o zkoumaném fenoménu. Výsledky mají jen 
lokální platnost, mohly by dále být aplikovány na širší věkovou kategorii dětí od 5 let do 
14, 16 let. Bylo by vhodné rozšířit studii a vést ji jako longitudinální, kde by se sledova-
la vývojová linie prekoncepce dětí pojmu rakovina v čase v souvislosti s věkem. 

Využití v praxi školy
Je nesporné, že problematice prevence rakoviny by měla být na školách věno-

vána pozornost systematická, metodicky ujasněná a sjednocená, nikoli pouze nahodilá. 
Obsah výuky by se měl skutečně řídit analýzou informací, které v populaci již známy 
jsou, s odlišením těch, které jsou nejasné, mylně interpretované či zcela nedostatečné. 
Důležitým předpokladem je i připravenost učitelů na výuku, kterou je možné zajistit 
formou dalšího vzdělávání pro učitele v praxi a odbornou přípravou studentů peda-
gogických fakult. Onkologická problematika je jedním z hlavních zdravotních témat, 
které si jistě zaslouží pozornost pedagogů i jejich žáků. Právě program „Normální je 
nekouřit“ je takovou systematickou výchovou k onkologické prevenci na školách. 
Výsledky potvrdily efektivitu primárně preventivního programu Normální je nekouřit. 
Můžeme jej doporučit k implementaci do školního kurikula v celé České republice.

PRIMARY CANCER PREVENTION AT SCHOOLS

Abstract: The article deals with cancer prevention education of children in
a primary school setting. It outlines an educational preventive programme designed at 
Masaryk University Brno that focuses on promoting healthy life styles, especially on 
non-smoking, healthy diets, exercising, mental health, avoiding excessive sunlight ex-
posure and developing life skills. It describes a survey of the programme’s effi ciency 
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at primary school and compares children’s perceptions of cancer before and after the 
targeted intervention.

Keywords: cancer prevention, school programmes, health education, children’s 
concept of cancer
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Škola a zdraví 21, 2010, Výchova ke zdraví: souvislosti a inspirace

CO ZNAJÍ STUDENTI O DÝCHÁNÍ:
SROVNÁNÍ SLOVINSKÝCH

A ČESKÝCH VYSOKOŠKOLÁKŮ

Barbara BAJD, Luka PRAPROTNIK, Jiří MATYÁŠEK

Abstrakt: Mnoho studentů, a dokonce i dospělých, má mylné představy o dý-
chání. Při odpovědích o vlastním vnímání pojmu dýchání se vyjadřují převážně tak, 
že živočichové a rostliny dostávají kyslík do těla (plícemi, kůží nebo póry), a opo-
míjejí existenci procesů aerobního metabolizmu, který předpokládá kyslík potřebný
k uvolnění energie uložené v potravě. Také si často pletou pojem respirace v rostlinách
s fotosyntézou. Mnohé výzkumy prokázaly, že toto téma je velmi obtížné pochopit, a to 
zejména pro děti na 2. stupni základní školy. V našem šetření jsme chtěli získat infor-
mace o představách na toto téma mezi studenty, kteří právě vstoupili na pedagogickou 
fakultu a kteří mají v úmyslu stát se učiteli základních škol. Chtěli jsme analyzovat 
rozsah případných mylných představ a výsledky případných rozdílů mezi odpověď-
mi slovinských a českých studentů na stejné otázky. Výsledky anketních analýz uka-
zují významné chyby a nepochopení u studentů obou národností, nezbytnost zlepšit
výuku v přírodních vědách na pedagogických fakultách tak, aby vysoká škola zajistila 
u budoucích učitelů základních škol správné pochopení těchto základních témat. Děti 
by se měly správně učit i o dýchání.

Klíčová slova: dýchání, fotosyntéza, rostliny, živočichové, mylné představy

Úvod
Děti i dospělí mají často mylné představy o dýchání, nebo o tom, co je dýchání 

jako biologický proces. Pro každodenní život platí, že dýcháme, máme plíce, že 
ryby dýchají kyslík z vody a že obojživelníci dýchají i kůží. Tento proces však není
v plném významu dýchání, ale vdech a výdech, výměna vzduchu. U vdechovaného 
vzduchu jde v nejvyšší míře o vyšší obsah kyslíku a v nižší míře o obsah oxidu 
uhličitého, vzduch proudí dýchacími cestami hluboko do části plic, což je inspirace. 
Tam kyslík difunduje přes plíce do krve. Z plic se okysličená krev rozvádí rovněž do 
srdce a oběhovou soustavou do celého organizmu. Skutečná, biologicky přijímaná 
defi nice dýchání je však na buněčné úrovni. Každá buňka potřebuje k životu kyslík. 
Během buněčného dýchání se kyslík dostává z krve do buněk a oxid uhličitý a jiné 
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odpadní látky se z buněk uvolňují do krve. A nakonec odkysličená žilní krev, obsahu-
jící vice oxidu uhličitého, proudí zpět do plic, odkud se tato plynná složka uvolňuje 
výdechem zpět do okolí organizmu. Tělní tkáně vyžadují stálý přísun kyslíku. Každý 
ví, že živé organismy potřebují kyslík, ale většinou nevědí proč. Buňky potřebují kys-
lík, protože vyžadují energii pro metabolické procesy. V procesu buněčného dýchání 
souvisí toto dýchání s prvkem uhlíkem, který obsahují molekuly skrze glukózu vy-
sokoenergetickou s ATP, využitelným zdrojem energie pro mnoho buněčných aktivit. 
Proces přeměny energie do ATP na buněčné úrovni nazýváme buněčné dýchání nebo 
dýchání. 

Buněčnými organelami, ve kterých dochází k přeměně přeměně energie, jsou 
mitochondrie. Proces buněčného dýchání probíhá ve všech živočišných a rostlinných 
buňkách. 

Mnozí studenti však pletou u zelených rostlin proces dýchání a fotosyn-
tézu. Často se domnívají, že rostliny dýchají oxid uhličitý a živočichové kyslík. Ve 
skutečnosti je dýchání stejný proces jak u živočišných, tak u rostlinných buněk. Rost-
liny dýchají nepřetržitě, jelikož potřebují energii, avšak k fotosyntéze dochází pouze 
za přítomnosti světla, a to v chloroplastech. Dýchání a fotosyntéza jsou ve skutečnosti 
dva odlišné procesy: v jednom je sluneční energie uložena v molekulách obsahujících 
uhlík (především glukózu) a v druhém se energie přeměňuje na ATP, která je nutná pro 
všechny buněčné procesy.

Ale tato témata jsou velmi obtížná pro žáky na prvním stupni školy, a nejen 
pro ně je těžké tyto procesy pochopit, ale i pro starší žáky vyšších ročníků, a to je 
důvod, proč mají mylné představy o dýchání a fotosyntéze (Marmaroti a Galanopou-
lou, 2006). Učitelé si proto musí být vědomi tohoto problému a věnovat více času a 
pozornosti tomuto a dalším základním tématům tak, aby např. i vysokoškolští studenti 
nesetrvávali v nepochopení těchto základních fyziologických funkcí. V našem šetření 
jsme chtěli zjistit, co vědí o procesech dýchání čeští a slovinští studenti prvního 
ročníku pedagogických fakult. Tito studenti budou samozřejmě po dokončení studia 
jako učitelé učit děti o dýchání a o fotosyntéze. Přesnost jejich znalostí a pochopení 
těchto základních procesů zásadně ovlivní jejich výuku a tedy vědomosti jejich žáků. 

Metody
Dali jsme slovinským a českým studentům stejný dotazník v příslušných jazy-

cích, který zahrnoval šest otevřených otázek o dýchání. Získali jsme odpovědi od 130 
slovinských a 85 českých student. Každý student odpovídal samostatně, časově neome-
zeně. Odpovědi na každou otázku byly rozděleny do dvou nebo více kategorií, a jsou 
vyjádřeny v grafech. Jednalo se o otázky:

1. Co je to dýchání?
2. Dýchají také rostliny ?
3. Co organizmy dýchají? Co potřebují k dýchání?
4. Proč organizmy dýchají?
5. Jaké způsoby dýchání jsou? Co potřebují organizmy k dýchání?
6. Kdy rostliny dýchají?
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Výsledky

 Graf 1: Co je dýchání?

Na první otázku “Co je to dýchání? “ jsme dostali očekávanou odpověď (graf 1). 
Odpovědi byly velmi obecné. 41 % slovinských a 60 % českých studentů odpovědělo, 
že dýchání je výměna plynů, druhou nejčastější odpovědí bylo, že dýchání je důležité 
pro zajištění života (44 % slovinských a 15 % českých studentů). 10 % českých a žádný 
ze slovinských studentů zmínili, že se jedná o process za účinnosti krevních buněk, 
schopných hospodařit s kyslíkem.

Na druhou otázku: “Dýchají také rostliny?” prakticky všichni studenti 
odpověděli: ‘Ano’. Pouze jeden český student odpověděl, že rostliny nejsou schopny 
dýchání. Většina studentů (97 % slovinských a 98 % českých) odpověděla, že rostliny a 
živočichové nedýchají stejným způsobem.
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 Graf 2: Proč organizmy dýchají?

V odpovědi na otázku, ‘Proč organismy dýchají?’ 45 % slovinských a 33 % 
českých studentů odpovědělo: ‘Aby mohly přežít.’ 31 % českých studentů si myslí, 
že organizmy dýchají proto, aby mohly získat a vnitřně rozvést kyslík, zatímco to 
stejné si myslí jen 20 % slovinských studentů. Jako důvod “zajištění energie” uvedlo 
15 % českých studentů a pouze 4 % slovinských student. 15 % slovinských a pouze
4 % českých studentů si myslí, že organizmy dýchají proto, aby mohly získat kyslík
a vylučovat různé látky z těla (graf 2).
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Graf 3: Co organizmy dýchají? Co potřebují k dýchání?

Zdánlivě jednoduché se zdály být otázky: “Co organizmy dýchají? Co potřebují 
k dýchání?” Ve skutečnosti nebylo tak snadné odpovědět, ani polovina všech studentů 
neuváděla správné odpovědi. 43 % slovinských a 37 % českých studentů uvedlo kyslík, 
ale 11 % z obou skupin studentů odpovědělo, že organizmy jsou schopny dýchat oxid 
uhličitý. Někteří studenti odpověděli, že organizmy jsou schopny dýchat jen vzduch (20 
% slovinských a 10 % českých studentů). 16 % slovinských a 27 % českých studentů 
uvedlo, že dýchacími orgány živočichů jsou například plíce (graf 3).

Graf 4: Kdy rostliny dýchají?
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I když studenti vědí, že všechny živé organizmy potřebují kyslík, z jejich odpovědí 
na otázku: “Kdy rostliny dýchají?” vyplynulo, že si pletou různé procesy dýchání a fo-
tosyntézu. Pouze 31 % slovinských a 23 % českých studentů odpovědělo, že rostliny 
vždy dýchají, zatímco 41 % českých a 7 % slovinských studentů si myslí, že rostliny 
dýchají jen v noci. 26 % slovinských a 15 % českých studentů uvedlo, že rostliny dýchají
v procesu fotosyntézy, nebo za slunečního svitu. Jedna čtvrtina slovinských a 6 % 
českých studentů neumělo dát odpověď (graf 4).

Diskuze
Naše šetření o znalostech studentů o dýchání prokázalo, že student mají pouze 

jisté představy o dýchání (vdech, výdech, výměna plynů) a prakticky skoro žádné
o dýchání jako procesu na buněčné úrovni, kde k dýchání přímo dochází. Studenti si 
byli také částečně vědomi rozdílů mezi dýcháním a fotosyntézou. I když se dozvěděli 
o obou procesech, mnozí si sami dovedli odvodit rozdíly, odlišnosti, že se jedná o dva 
protichůdné procesy, během nichž je energie do organizmu v průběhu fotosyntézy 
uložena a při dýchání je energie uvolňována. V procesu buněčného dýchání je energie 
vázána a založena na uhlíku obsaženého v molekulách, především prostřednictvím 
glukózy, což je jediný použitelný zdroj energie pro mnoho buněčných aktivit. Při 
buněčném dýchání dochází k přeměně energie do ATP v buněčných mitochondriích. 
Studenti se již dříve ve škole dozvěděli o buněčných komponentách, včetně mito-
chondrií a dalších organelách, ale neumí spojit své znalosti o buněčném dýchání
s každodenním životem organizmů a že je to důležitý proces pro přežití. 

Jedním z problem je pochopení základního tématu, jak a proč, kdo z živých 
norganizmů dýchá. V odpovědi na otázku “Co myslíte, že je dýchání?” nikdo nezmínil 
existenci buněčného dýchání a přeměny energie ATP. Je překvapivé, že v odpovědi na 
otázku “Proč organizmy dýchají?” 15 % českých a pouze 3 % slovinských studentů 
zmínilo pojem energie i když na střední škole se učili, že dýchání je oxidační proces, 
při kterém je třeba kyslík přivést do organizmu pro zajištění energie, uložené v mo-
lekulách obsahujících uhlík do ATP. Navíc, zapomněli, že tento proces je podobný
u rostlin a živočichů a dochází k němu v mitochondriích. Studenti si pletli dýchání
u rostlin s fotosyntézou. Pouze 31 % slovinských a 23 % českých studentů ví, že 
rostliny dýchají ve dne i v noci. Co je však překvapivé, že 41 % českých a 7 % slovin-
ských student si stále myslí, že rostliny dýchají jen v noci.

Dalším nemilým překvapením bylo, že 11 % studentů odpověděla, že organ-
izmus musí mít oxid uhličitý pro zajiíštění dýchání. Odpovědi na otázku, zda rostliny 
a živočichové dýchají stejně, ukázalo, že většina studentů (97 % slovinských a 98 % 
českých) uvažovalo jen o procesu inspirace a respirace, a nikoliv o buněčném dýchání. 
Neuvažovali o dýchání na buněčné úrovni pro zajištění existence, resp. základních 
projevů života, nýbrž jen o přijímání kyslíku a uvolňování oxidu uhličitého a že k této 
výměně plynů dochází prostřednictvím plic u savců a mnoha dalších druhů obratlovců, 
přes žábry u ryb, v některých živočichů přes kůži, zatímco ostatní rostliny že přijímají 
vzduch přes průduchy.

Závěrem můžeme konstatovat, že jak slovinští, tak čeští studenti mají některé 
významné mylné představy o dýchání. Čeští studenti ve srovnání se slovinskými si byli 



241

více vědomi, že dýchání je spojeno s energií. Na druhé straně více slovinských než 
českých studentů si myslí, že rostliny dýchají i v noci. Výsledky ukazují, že studenti 
nemají dostatečnou znalost o procesu dýchání z jejich střední školy a nepřinesli si tyto 
základní vědomosti na vysokou školu. Jako budoucí učitelé základních škol si proto 
musí být vědomi svých neznalostí a omylů. Jejich vysokoškolští učitelé by měli znát 
tyto vstupní kvality svých nových studentů a věnovat větší pozornost tématu dýchání
a dalším základním tématům, která pomohou našim studentům pomoci pochopit zák-
ladní biologické procesy tak, aby pak zase oni dale mohli v praxi poskytnout správné 
informace svým žákům na základní škole.

STUDENTS’ IDEAS ABOUT RESPIRATION:
A COMPARISON OF SLOVENE AND CZECH STUDENTS

Abstract: Many students and even adults have misconceptions about respira-
tion. When referring to respiration they think of how animals and plants get oxygen 
into their body (lungs, grill, skin or stomata) rather than about aerobic metabolism, 
which requires oxygen to release the energy stored in food. They also often confuse 
respiration in plants with photosynthesis. Many investigations show that this topic is 
very diffi cult to understand, especially for children in lower secondary school. In our 
investigation we wanted to obtain information on preconceptions about this topic among 
students who had just entered the Faculty of Education and who intend to become pri-
mary school teachers. We wished to analyze the extent of any possible misconceptions 
on these subjects, and if there are any differences between the answers of Slovene and 
Czech students to the same questions. The results demonstrate signifi cant errors and 
misconceptions among both groups of students and that it is essential to improve science 
teaching within the Faculty of Education to ensure that future primary school teachers 
possess a correct understanding of these fundamental topics, and so will teach children 
correctly about respiration.  

Keywords: respiration, photosynthesis, plants, animals, misconceptions
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Škola a zdraví 21, 2010, Výchova ke zdraví: souvislosti a inspirace

TOLERANCIA FAJČENIA A POSTOJ
K PROTIFAČIARSKEJ POLITIKE

NA VYBRANÝCH PRACOVISKÁCH

Ivona PAVELEKOVÁ, Viera PETERKOVÁ

Abstrakt: Cieľom našej práce bolo pomocou postojového dotazníka s Likertovou 
škálou hodnotenia analyzovať mieru tolerancie respondentov k fajčeniu na pracovisku 
v závislosti od veku, pohlavia, pracoviska, ako aj ich fajčiarskych návykov. Výskum-
nú vzorku tvorilo 160 respondentov, pedagogickí pracovníci Gymnázia Jána Holého
v Trnave a Základnej školy Kornela Mahra v Trnave a pracovníci akciovej spoločnosti 
Orange, a.s. Bratislava. Na základe zistených výsledkov môžeme skonštatovať, že muži 
sú tolerantnejší k fajčeniu na pracovisku a ich postoj k protifajčiarskej politike je skôr 
negatívny. Najvyššie % fajčiarov sme zaznamenali vo vekovej kategórii 21–30 rokov 
a podiel fajčiarov v školských zariadeniach nebol preukazne odlišný od ich podielu
v súkromnej spoločnosti, avšak v súkromnej spoločnosti sa tohto návyku zbavilo väčšie 
množstvo respondentov.

Kľúčové slová: fajčenie, postoj, protifajčiarska politika

Teoretické východiská
Naša spoločnosť sa v posledných rokoch začala výrazne meniť, tento proces 

transformácie priniesol veľa pozitívnych hodnôt, ale i veľa negatívneho, medzi čo mô-
žeme zaradiť rozmach fajčenia. Vzostupnú tendenciu má fajčenie nielen u dospelých 
jedincov, ale rozmáha sa aj fajčenie v stále nižších vekových kategóriach. Dospelá po-
pulácia si neuvedomuje, ako negatívne dokáže ovplyvniť svojím fajčením deti a mlá-
dež. Mládež, ktorá je závislá na vplyve okolia, partií, masmédií, rodiny, sprevádza ju 
množstvo problémov a záťažových situácií. Práve v čase, keď mladý človek dospieva, 
učí sa žiť a nevie si dať rady so svojím životom, mnohokrát i napriek dobrej výchove
v rodine, alebo výchovným zariadeniam siahne po droge – cigarete. A naopak aj
v dnešnej dobe veľa dospelých ľudí začína s fajčením v pokročilom veku. Reklamy ta-
bakových fi riem ich k fajčeniu priam nabádajú sponzorovaním atraktívnych športových 
súťaží, automobilových pretekov a s nimi spojeným životným štýlom, ktorý sa nesie
v duchu slobody a dobrodružstva. Aj z týchto dôvodov sa stretávame s problémami faj-
čenia na pracovisku, kde fajčiari obmedzujú svojim zlozvykom nefajčiarov.
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Pritom však škodlivé účinky fajčenia nie sú verejnosti neznáme, o jeho negatív-
nych účinkoch sa píše na každej krabičke cigariet. A toto negatívne pôsobenie neovplyv-
ňuje len samotných fajčiarov, ale vplýva aj na zdravie nefajčiarov, ktorí sa v prítomnosti 
aktívnych fajčiarov stávajú pasívnymi fajčiarmi. Pričom mnohé štúdie dokazujú škod-
livé účinky aj pasívneho fajčenia na zdravie ľudí, či už na výskyt kardiovaskulárnych 
ochorení alebo rakovinových ochorení (napr. Kademani et al., 2008, Karim-Kos et al., 
2008, Foschi, 2008, Takasaki et al., 2008 a iné).

Predmetom výskumu bolo zistiť a analyzovať faktory, ktoré zohrávajú úlohu pri 
budovaní postoja k fajčeniu a k protifajčiarskej politike na pracovisku. 

Hypotézy výskumu
Pomocou dotazníka sme sa snažili verifi kovať niekoľko hypotéz. 

Hypotéza H1:
Predpokladáme, že muži budú mať pozitívnejší postoj k fajčeniu, a budú tole-

rantnejší v protifajčiarskej politike ako ženy. Náš predpoklad vychádzal z japonskej 
štúdie, v ktorej sa zistilo, že až 57 % mužov, ale iba 16,6% žien sú aktívni fajčiari 
a bývanie v meste negatívne ovplyvňuje fajčenie mužov na rozdiel od žien (Fukuda 
et al., 2005), a zo štúdie Tsai et al., 2008, ktorí zistili, že taiwanskí muži denne vy-
fajčia viac cigariet ako ženy. Z toho usudzujeme, že tendencia žien nefajčiť, resp. 
fajčiť menej môže pozitívne ovplyvňovať pozitívnejšie postoje k protifajčiarskej 
politike.

Hypotéza H2:
Vzhľadom na to, že pracovná klíma v súkromnej fi rme je stresujúcejšia a vo väč-

šine škôl platí zákaz fajčenia, predpokladáme, že v súkromnej fi rme bude viac fajčiarov 
ako v školstve, kde by fajčenie malo byť nežiadúce aj z hľadiska výchovného vplyvu na 
žiakov a aj postoj k fajčeniu v súkromnej spoočnosti bude tolerantnejší ako v škole.

Hypotéza H3: 
Vzhľadom na vyššie spomínané štúdie, ktoré zistili rozdiely v tolerancii fajčenia 

z hľadiska veku v prospech mladších žien, predpokladáme, že vek bude ovplyvňovať 
postoj k fajčeniu a protifajčiarskej politike.

Hypotéza H4:
Predpokladáme, že fajčenie rodičov ovplyvňuje postoj respondentov k fajčeniu, 

protifajčiarskej politike.

Výskumná vzorka
Prezentovaný výskum sme realizovali na dvoch rôznych školských pracovis-

kách, Gymnázium J. Hollého v Trnave a ZŠ Kornela Mahra v Trnave a  v súkromnej 
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fi rme ORANGE, a. s, so sídlom v Bratislave. Pričom sme predpokladali, že výsledky 
môžu byť ovplyvnené aj špecifi ckými podmienkami daného mesta.

Celkovo sa výskumu zúčastnilo 160 respondentov, z toho 39 mužov a 121 žien 
vo veku od 21–54 rokov.

Voľba výskumnej vzorky bola realizovaná metódou dostupného výberu.

Metódy výskumu
Výskum sme uskutočnili v mesiacoch január – marec 2007. Zvolili sme do-

tazníkovú metódu výskumu. Výskumný nástroj – dotazník sme získali modifi káciou 
dotazníka z práce Khanga a Choa, 2006. Dotazník pozostával z 22 výrokov, pričom 
obsahoval pozitívne aj negatívne výroky v rovnakom počte. Jednotlivé výroky boli
pomocou faktorovej analýzy s rotáciou Varimax rozdelené do dvoch 2 oblastí (Ta-
buľka 1), počet výrokov v prvej oblasti bol 7 a v druhej 8 výrokov, pričom boli pre-
miešané oblasti, aj negatívne a pozitívne výroky. Ostatné výroky nevykazovali do-
statočnú súvislosť s predošlými dvoma dimenziami alebo predstavovali samostatné 
dimenzie. Tieto však nebolo možné vyhodnotiť (každá dimenzia musí mať aspoň
3 výroky), preto boli z analýzy vylúčené.

Každý výrok bol respondentami skórovaný od úplne nesúhlasím (1), do úplne 
súhlasím (5) v tzv. Likertovej škále. Negatívne formulované výroky boli skórované 
v opačnom poradí, aby bolo zachované pozitívne skórovanie výrokov.

 
Tabuľka 1 Posudzované oblasti
Oblasť č. 1 Postoj k fajčeniu (výroky 2, 8, 9, 14, 17, 19, 21)

Oblasť č. 2 Protifajčiarska politika (výroky 1, 3, 5, 6, 7, 13, 18, 20)

Reliabilitu vytvoreného dotazníka sme overovali pomocou koefi cientu reliabili-
ty vypočítaného Cronbachovou alfou, hodnota Cronbachovej alfy pre dimenziu postoj
k fajčeniu bola 0,87 a pre dimenziu postoj k protifajčiarskej politike 0,84. Celková relia-
bilita dotazníka bola 0,89, čiže prekročila kritickú hodnotu 0,7, čo znamená, že dotazník 
možno považovať za vysoko spoľahlivý a možno ho odporúčať aj v ďalších výskumoch 
podobného charakteru.

Organizácia a priebeh výskumu
Celkovo sme rozdali 200 dotazníkov, v ktorých sme zisťovali postoje responden-

tov k protifajčiarskej politike a k fajčeniu. Návratnosť bola 80 % dotazníkov, čiže sme 
vyhodnocovali 160 vyplnených dotazníkov. 

Jednotlivým výrokom sme podľa stupňa vyjadrenia súhlasu, resp. nesúhlasu 
s nimi pridelili číselné hodnoty (1 –5). Ich súčet dával súhrnné skóre jednotlivca. Pri 
negatívnych výrokoch sa poradie číselných hodnôt menilo na opačné (5–1), pričom 
pozitívny postoj mal vždy najvyššiu hodnotu. Na základe súčtov jedntolivých bodov 
za rôzne oblasti sme pomocou viacfaktorovej analýzy variancie zisťovali vplyv veku, 
pracoviska, pohlavia, fajčenia respondentov, ako aj fajčenia ich rodičov na ich postoj 
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k fajčeniu, ako aj protifajčiarskej politike. Vyhodnotenie výskumu uskutočneného šká-
lovacím dotazníkom sme realizovali za pomoci špeciálneho softvéru – štatistického pro-
gramu Statistica. Ako podklad pre štatistické vyhodnotenie dotazníka sme potrebovali 
z ručného obodovania odpovedí zo všetkých 160 dotazníkov. 

Výsledky a diskusia
Finálnym produktom spracovania počítačom bolo zobrazenie výsledkom výsku-

mu do tabuľky s hodnotami štatistických testov (Tabuľka č. 2–4) a grafi cké znázornenie 
výsledkov výskumu pre obidve skúmané oblasti (Graf 1–5).

Tabuľka č. 2 Vplyv jednotlivých faktorov na postoj k fajčeniu a protifajčiarskej politike
Faktor Test Value F p

Pracovisko Wilks 0,988945 0,83282 0,436834

Vek Wilks 0,996339 0,27377 0,760888

Pohlavie Wilks 0,92252 6,25705 0,002459*

Fajčenie Wilks 0,706038 14,16293 0,000000**

Pohlavie*Fajčenie Wilks 0,998214 0,06664 0,991825

Tabuľka č. 3: Vplyv jednotlivých faktorov na postoj k fajčeniu
 Faktor SS MS F p

Pracovisko 9,212 9,2116 0,71071 0,40055

Vek 6,92 6,9198 0,53389 0,466114

Pohlavie 72,101 72,1015 5,56292 0,019634*

Fajčenie 455,933 227,9664 17,58853 0,000000**

Pohlavie*Fajčenie 2,035 1,0174 0,07849 0,924546

Tabuľka č. 4: Vplyv jednotlivých faktorov na postoj k protifajčiarskej politike
 SS MS F p

Pracovisko 2,502 2,5021 0,10917 0,741548

Vek 2,154 2,1536 0,09397 0,759614

Pohlavie 16,331 16,3306 0,71255 0,399941

Fajčenie 1319,62 659,8099 28,78955 0,000000**

Pohlavie*Fajčenie 3,184 1,5921 0,06947 0,93292

H1 Predpokladáme, že muži budú mať pozitívnejší postoj k fajčeniu, a budú tole-
rantnejší v protifajčiarskej politike ako ženy.

Na základe grafu č.1 a hodnôt preukaznosti vplyvu pohlavia na sledované ob-
lasti postoja, ako aj celkový postoj uvedené tabuľkách č. 2–4, môžeme konštatovať, že 
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pohlavie má vplyv na postoj k fajčeniu (p = 0,002459), čiže predpoklad hypotézy č. 1 
sa potvrdil. Pri hodnotení jednotlivých oblastí sme zistili výrazne negatívnejší vzťah 
mužov k fajčeniu (oblasť 1 – p = 0,019634), toto zistenie však môže byť spôsobené 
menšou vzorkou mužov v posudzovanej vzorke respondentov, keďže výsledky zahra-
ničných štúdií uvádzajú, že ženy fajčia menej cigariet denne a začínajú fajčiť v neskor-
šom veku, i keď viac podliehajú socioekonomickým, ale aj kultúrnym podmienkam 
prostredia (Khang, Cho, 2006, Tsai et al., 2008, An et al., 2008, Khang et al., 2008, Cho 
et al., 2008). V druhej oblasti, v ktorej sme posudzovali postoj k protifajčiarskej politike 
na pracovisku, sme nezistili štatisticky významný vplyv pohlavia na uvedený postoj
(p = 0,399941), i keď na grafe č. 1 vidíme mierne pozitívnejší postoj žien v tejto oblasti. 
Z tohto vyplýva, že ženy odmietajú fajčenie ako také, ale neodsudzujú a viac tolerujú 
fajčenie iných ako muži. 

Graf č. 1: Vplyv pohlavia na postoj k fajčeniu a protifajčiarskej politike 

oblasť 1 – postoj k fajčeniu
oblasť 2 – postoj k protifajčiarskej politike

H2 Vzhľadom na to, že pracovná klíma v súkromnej fi rme je stresujúcejšia a vo 
väčšine škôl platí zákaz fajčenia, predpokladáme, že v súkromnej fi rme bude 
viac fajčiarov ako v školstve, kde by fajčenie malo byť nežiadúce aj z hľadiska 
výchovného vplyvu na žiakov a aj postoj k fajčeniu v súkromnej spoočnosti 
bude tolerantnejší ako v škole.
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Pri vyhodnocovaní tejto hypotézy sme posudzovali počet respondentov fajčiarov 
v jednotlivých pracoviskách, ale aj celkový podiel respondentov, ktorí fajčia, nefajčia, 
resp. prestali fajčiť. Zistené výsledky sme zhrnuli v tabuľke č. 5. 

Tabuľka č. 5: Fajčenie respondentov podľa pracoviska 
 áno v % nie v % prestali v %

Zamestnanci škôl 28,8 63,8 7,5

Zamestnanci Orange 33,8 46,3 12,5

Spolu 31,2 58,8 10,0

Zistili, že 31,2 % respondentov v súčasnosti fajčí a 58,8 % respondentov sú ne-
fajčiari. Zisťovali sme i podiel respondentov, ktorí v minulosti fajčili, avšak v súčasnosti 
nefajčia. Náš výskum ukázal, že prestalo fajčiť 10 % respondentov, ale žiadny muži. 
Zarazila nás skutočnosť, že v školstve, kde sa vychováva mladá generácia a učitelia by 
mali byť príkladom pre svojich žiakov, sme zaznamenali až 28,8 % aktívnych fajčiarov. 
Chceli sme aj zistiť či vlastné fajčenie respondentov ovplyvňuje ich postoj k fajčenie 
druhých a k protifajčiarskej politike na pracovisku. Preto sme analýze podrobili aj vplyv 
vlastného fajčenia na uvedené postoje. Na základe tabuliek č. 2–4 a grafu 2 môžeme 
skonštatovať, že v fajčenie respondentov štatiticky vysoko významne ovplyvňuje ich 
postoj k fajčeniu, ako aj k protifajčiarskej politike (p = 0,0000). 

Graf č. 2: Vplyv fajčenia respondentov na ich postoj k fajčeniu a protifajčiarskej politike
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oblasť 1 – postoj k fajčeniu
oblasť 2 – postoj k protifajčiarskej politike

Zistili sme, že respondenti fajčiari štatisticky významne viac tolerujú fajčenie 
iných a negatívne sa stavajú ku všetkým reštrikčným opatreniam a obmedzeniam v tejto 
oblasti, čo samozrejme nie je až také prekvapujúce. Pozitívne je však zistenie, že re-
spondenti, ktorí fajčiť prestali boli najmenej tolerantní voči fajčeniu ako takému, ako aj 
k ústupkom voči fajčeniu na pracovisku, fajčeniu zdravotníckeho personálu a pod. Čiže 
vlastné fajčenie významne ovplyvňuje postoj v tejto oblasti. Miera vplyvu pracoviska 
na tento postoj je uvedená v tabuľkách 2–4 a v grafe č. 3. 

Graf č. 3: Vplyv pracoviska na postoj k fajčeniu a protifajčiarskej politike

oblasť 1 – postoj k fajčeniu
oblasť 2 – postoj k protifajčiarskej politike

Na základe hodnôt preukaznosti a grafu č. 3 konštatujeme, že pracovisko nemá 
vplyv na to, či respondenti fajčia alebo nie, ani v jednej oblasti sme nezistili štatisticky 
významný rozdiel medzi pracoviskami, čiže hypotéza č. 2 sa nepotvrdila. Avšak v sú-
vislosti so zistením vplyvu samotného fajčenia na respondentov poukazujeme na to, aké 
je dôležité zabrániť vzniku návyku na fajčenie. Fajčenie pracovníkov školstva pova-
žujeme za veľmi nevhodné, pretože fajčiari svojou toleranciou k fajčeniu môžu napo-
môcť rozvoju tohto negatívneho návyku. Jedným z fajtorov, ktorý ovplyvňuje fajčenie 
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respondentov, je ich vzdelanie (Cho et al., 2008), zaráža nás, že pracvoníci školstva, 
ktorých vzdelanie musí byť na yvsokoškolskej úrovni si nechcú pripustiť škodlivosť 
tohto návyku.

H3 Vzhľadom na vyššie spomínané štúdie, ktoré zistili rozdiely v tolerancii faj-
čenia z hľadiska veku v prospech mladších žien predpokladáme, že vek bude 
ovplyvňovať postoj k fajčeniu a protifajčiarskej politike.

Na základe zistených výsledkov, ktoré uvádzame v tabuľkách 2–4, v tabuľke 6 
a v grafe č. 4 môžeme skonštatovať, že vek štatisticky významne neovplyvňoval postoj 
k fajčeniu a protifajčiarskej politike (p = 0,7608), čiže hypotéza číslo 3 sa nepotvrdila. 
Naopak zistili sme najvyšší podiel fajčiarov vo vekovej kategórii 21–30 rokov. Štúdie 
z Japonska (Fukuda et al., 2005) a z južnej Kórei (Khang, Cho, 2006) dokazujú, že po-
diel fajčiarov v mladších vekových kategóriách sa v týchto štátoch nezvyšuje a fajčenie 
je ovplyvnené najmä socioekonomickými podmienkami a významne aj manželstvom, 
najmä u žien. Z tohto môžeme usudzovať ustupujúci trend fajčenia v týchto oblastiach, 
čo by bolo žiadúce aj u nás.

Tabuľka č. 6: Podiel fajčiarov v jednotlivých vekových kategóriách
Vek 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 54

Fajčí v % 38 30 24 8

Graf č. 4: Vplyv veku na postoj k fajčeniu a protifajčiarskej politike
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Záver
V predkladanej štúdii sme zisťovali vplyv rôznych faktorov na postoje jednot-

livca k fajčeniu a protifajčiarskej politike na pracoviskách. Chceli sme zistiť, ktorý so 
sledovaných faktorov bude najviac ovplyvňovať ich postoj k fajčeniu a protifajčiars-
kej politike, najmä nás zaujímalo, či pracovníci školstva (sledovali sme respondentov 
z radov učiteľov základnej školy, ako aj profesorov z gymnázia), budú negatívnejšie 
pristupovať k tomuto škodlivému návyku a či im vyhovuje obmedzovanie fajčenia na 
verejných priestranstvách, v radoch učiteľov, lekárov pod. Zistili sme, že stále existuje 
významný podiel fajčiarov aj v školských zariadeniach, že fajčenie je stále obľúbené aj 
v mladších vekových kategóriách a že muži majú negatívnejší postoj k fajčeniu. Fajči-
ari, resp. fajčiarky však fajčenie tolerujú a protifajčiarsku politiku odmietajú. Pozitívne 
je, že tí, čo fajčiť prestali, tiež zaujímajú negatívny postoj k fajčeniu, dokonca vo väčšej 
miere ako nefajčiari, čiže ich tolerancia k fajčeniu štatisticky významne klesá.

SMOKING TOLERANCE AND ATTITUDES
TO ANTI-SMOKING POLICIES
AT SELECTED WORKPLACES

Abstract: The aim of our research was, using an attitude questionnaire with Li-
kert scale of evaluation, to analyze the rate of respondents´ tolerance to smoking at the 
workplaces, depending on age, gender, place of work, as well as their smoking habits. 
The research sample consisted of 160 respondents, the teaching staff of  a secondary 
school –The Gymnázium of J.Hollý in Trnava and  The Primary School of Kornel Mahr 
and the employees of a private company Orange, Inc.residing in Bratislava.  On the ba-
sis of our results can be stated that men are more tolerant to smoking at the workplaces 
and their attitude to anti-smoking policies is rather negative.The highest % of smokers  
have been seen in the age group of  21 to 30 years and the proportion of smokers in the 
school facilities was not signifi cantly different from their share in a private company, 
but in a private company a large number of respondents deprived of this bad habit.

Keywords: smoking, attitude, anti-smoking policies
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DARCOVSTVO KRVI U ADOLESCENTOV

J. MAČALOVÁ, Tamara KIMÁKOVÁ

Abstrakt: V dnešnej dobe, plnej zhonu, narastá i množstvo život ohrozujúcich 
úrazov. A vtedy sa začína skloňovať vzácne slovo, krv. Medicína, samozrejme, pozná 
mnoho ďalších urgentných prípadov, kedy je ľudská krv potrebná. Napriek tomu, že 
žijeme v treťom tisícročí, doteraz sa nepodarilo vyrobiť náhradu krvi. 

Krv môže darovať každý zdravý človek vo veku od 18 rokov, ktorý je ochotný 
pomôcť svojim darovaním pacientovi, ktorý si sám pomôcť nedokáže. Buď darca krv 
daruje a zachráni či predĺži chorému život, alebo pacient ostane bez pomoci. 

Je potrebné poskytnúť mladému človeku dostatok informácii o darcovstve 
krvi, jeho prínose pre ostatných. Informácia: „Daruj krv a zachrániš život“ a tiež: 
„Daruj krv aspoň 1x ročne a na transfúznu stanicu priveď aspoň 1 kamaráta“,
patria k tým najdôležitejším. 

Prečo darovať krv: 
1. Prekonám sám seba.
2. Zistím si svoj zdravotný stav. 
3. Darcovstvo krvi je „tréningom“ organizmu na mimoriadne situácie, spojené 

s veľkou stratou krvi.
4. Darovanie krvi prispieva k celkovej regenerácii organizmu, má neho stimu-

lujúci účinok, hovorí sa o tzv. omladnutí. 

Jedna z odpovedí 19 ročného študenta v dotazníku, na otázku, prečo darovať 
krv znela: „Žijeme v rýchlej dobe a v hociktorý zlomok sekundy ju môžem potrebo-
vať i ja sám“.

Kľúčové slová: darca krvi, adolescent

Úvod
Dnešná doba je uponáhľaná, plná zhonu. Častokrát prináša so sebou situácie,

s ktorými človek nepočítal, na ktoré sa vopred nepripravil. Úraz či choroba vedia 
človeka zasiahnuť nečakane ako blesk z jasného neba. Počet život ohrozujúcich 
úrazov má v poslednej dobe vzostupnú tendenciu. A tak sa začína skloňovať vzácne 
slovo, krv. Na dostatku krvi sú závislé ľudské životy a zdravie človeka. 
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Ľudská krv

Krv – vzácna tekutina, ktorá koluje v našich žilách, je symbolom života. Bez 
nej by ľudský organizmus neexistoval. Z chemického hľadiska je to suspenzia, z mor-
fologického predstavuje mezenchýmové tkanivo a z fyziologického hľadiska je to rôz-
norodá tekutina. Podstatou je, že sme od nej existenčne závislí a jej kvalita ovplyvňuje 
zdravie človeka, ale rovnako môže spôsobiť aj smrť (Sviteková, 2009). 

Krv so všetkými svojimi zložkami je až priveľmi komplikovanou a dokonalou 
tekutinou. Naďalej zostáva jej výlučným a nenahraditeľným zdrojom darca krvi - zdra-
vý človek. 

Ročne zomrie na svete okolo 500 tisíc žien počas tehotenstva či pri pôrode a až 
štvrtinu z nich by mohla zachrániť krvná transfúzia. Vykrvácanie je tiež druhým najčas-
tejším dôvodom úmrtia pri dopravných nehodách. U nás považujeme za prirodzené, že 
krv dostaneme vždy, keď ju potrebujeme, nie je to však takou samozrejmosťou všade 
vo svete 

Aj keď sa ročne na svete vyrobí okolo 80 miliónov jednotiek krvi, pre mnohých 
ľudí je stále nedostupná. Či už preto, že krajiny v ktorých žijú, nemajú vytvorené re-
zervy (tzv. krvné banky) alebo jednoducho preto, že pre nich nie je v potrebnom čase 
k dispozícii vhodná krv. Až v sedemdesiatke krajín sveta vôbec neexistujú pravidelní 
darcovia krvi. Krv pomáha zachraňovať životy dlhodobo chorým pacientom ako aj tým, 
ktorí utrpeli úraz a prišli o množstvo krvi. To by nebolo možné bez spolupráce stálych 
a dobrovoľných darcov. Krv chodia darovať pravidelne, bez nároku na odmenu, v súr-
nych prípadoch aj na požiadanie (Rosochová, 2009).

Dejiny transfúzie krvi 
Zázračnosť ľudskej krvi, jej krásnu červenú farbu, schopnosť pomáhať chorým 

a niekedy aj jej omladzujúce účinky si ľudia všimli už v dávnej minulosti. Pozorovali, 
že krv unikajúca z tela raneného zvieraťa alebo človeka vážne ohrozuje ich život. Verili 
v jej nadprirodzenú silu, preto Rimania pili krv svojich gladiátorov. Dokonca na území 
dnešného Slovenska sa údajne koncom 16. a začiatkom 17. storočia „kúpala“ preslávená 
čachtická pani Alžbeta Báthoryová v krvi mladých panien (Nedvěd, 2009). 

Karl Landsteiner (14. 6. 1868 Baden pri Viedni – 26. 6. 1943 New York) – lekár-
nositeľ Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu (1930), bol rakúsky imunológ, ktorý sa 
od začiatku svojej medicínskej prax venoval výskumu imunologických reakcií krvi, sle-
dovaniu jej aglutinačných vlastností. V roku 1990 zistil aglutinačné pôsobenie krvných 
sér na erytrocyty, na základe čoho rozdelil erytrocyty na tri skupiny A, B a C. Neskôr sa 
spolupodieľal aj na objavení Rh faktora.

Na jeho počesť sa slávi Svetový deň darcov krvi, celosvetové podujatie, ktoré sa 
spája s jeho narodením (14. 6.). 

Oslavy Svetového dňa darcov krvi sú vo svete sprevádzané kultúrnymi poduja-
tiami, športovými akciami, verejnými diskusiami, kvízmi či debatami. Význam tohto 
dňa je tiež v tom, že sa v rovnakom čase na viacerých miestach sveta propagujú rovnaké 
myšlienky a sleduje spoločný cieľ - poďakovanie aktívnym darcom krvi, ktorí robia 
spoločnosti neoceniteľnú službu, a podnietenie ostatných ľudí, aby ich v tom nasledo-
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vali. To všetko pre to, aby sme si mohli byť istí, že v momente, keď budeme krv potre-
bovať, jej bude dostatok a bude nám k dipozícii. Súčasťou osláv Svetového dňa darcov 
krvi sú aj podujatia propagujúce zdravý životný štýl, ktorý je pre aktívne darcovstvo 
krvi nevyhnutný (Svetový deň darcov krvi, 2010). 

Prvý, kto správne rozdelil krv do štyroch základných skupín, bol český psychia-
ter Jan Jánsky. V roku 1907 publikoval výsledky skúmania vlastností krvi u psychiat-
rických pacientov a krvné skupiny označil rímskymi číslicami I, II, III, IV. Nezávisle 
na Jánskom popísal v roku 1910 štyri krvné skupiny Američan William Lorenzo Moss. 
Približne o tridsať rokov neskôr boli krvné skupiny označené ako A, B, AB a 0. V tomto 
období sa ešte stále robili tzv. priame prevody krvi, t. j. spojila sa tepna darcu a tepna 
príjemcu. Plný rozvoj dosiahla transfúzia krvi až po roku 940 – po objave Rh faktora, 
konzervovania krvi a jej stabilizácie i skladovania (Ocenenie darcov krvi, 2010). 

Darovcovsto krvi
Odber krvi od dobrovoľných darcov je uskutočňovaný na pracoviskách Národ-

nej transfúznej služby SR, na hematologicko – transfuziologických oddeleniach a na 
miestach mobilných odberov. Počas jedného odberu sa odoberá 450 ml krvi. Na krvin-
kových separátoroch sa môžu odoberať jednotlivé zložky krvi, podľa potreby pacienta 
a to: krvné doštičky, červené krvinky a plazma. Dobu skladovania majú rôznu: červené 
krvinky 42 dní pri teplote 2 – 6 °C, krvné doštičky – trombocyty päť dní, skladovanie 
v tromboagitátore do 25 °C a čerstvo zmrazená plazma tri roky, skladuje sa v mraziacich 
zariadeniach pri teplote – 30 °C.

V našej populácii je frekvencia krvných skupín nasledovná: 

   A Rh pozit: 36, 7 % A Rh negat: 6, 3 %
   O Rh pozit: 27, 2 %     O Rh negat: 4, 8 %
   B Rh pozit: 15, 3 %     B Rh negat: 2, 7 %
AB Rh pozit:  6,8 %  AB Rh negat: 1, 2 %

Transfúzia krvi nie je rovnakým zákrokom ako iné lekárske výkony. Nemôže sa 
totiž oddeliť od dobrovoľného darovania zo strany darcu. Zdravotnícky pracovník sa tu 
stáva prostredníkom sebadarovania, vykonaného darcom krvi - aby ktosi iný – pacient, 
mohol byť zdravý, mohol žiť.

Darovanie krvi nie je dočasným a jednorázovým činom, ale ide o stálu potrebu 
takýchto skutkov. To, že sa dnes lieči krvou a zachraňujú životy, považujú ľudia už za 
samozrejmé. Keď však ide o to, aby pomohli konkrétnym činom, darovaním krvi, to už 
za tak samozrejmé nepovažujú, hoci im je jasné, že len pomocou darcov krvi možno po-
dávať transfúzie, operovať, zachraňovať vykrvácaných, popálených a iných chorých.

Prečo je zdravým ľuďom menej samozrejmé darovať krv, keď je hoci niektorý 
z ich blízkych na to odkázaný, ako ju prijímať ? To prvé je predsa nepomerne ľahšie 
ako to druhé. Postoj ľudí k tejto potrebe spoločnosti býva veľmi často ľahostajný, buď 
ich tento problém netlačí alebo sa spoliehajú na – niekoho iného. Neuvedomujú si však, 
že pojem – niekto sa v skutočnosti mení na – každý a darovanie krvi musia považovať 
nielen za morálnu, ale aj ľudskú povinnosť. Na dostatku krvi sú závislé ľudské životy 
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a ich zdravie. Dostatok darcov krvi je ukazovateľom uvedomelosti občanov, ich kultúr-
nej vyspelosti a morálnej úrovne. Potrebu krvi nemôže niesť skupina vytrvalých darcov 
– naopak, každý zdravý človek by mal darovať krv opakovane, v okamihu, kedy je treba 
aj za tých, ktorým to zdravotný stav nedovoľuje (Sakalová, 1995).

Ľudia musia pochopiť, že darovanie krvi je otázkou hlbokej, ľudskej zodpoved-
nosti, prejavov vzájomného vzťahu ľudí a uvedomiť si, že rozdiel medzi úlohou darcu 
a príjemcu je iba otázkou času a často aj náhody.

Darcovstvo na Slovensku
Historický pohľad na darovanie krvi a jej podávanie siaha na chirurgické od-

delenia, kedy bola transfúzia krvi ako pôvodne operatívny výkon doménou chirurgov. 
Do roku 1937 krv darovali hlavne príbuzní pacienta a jedinci odkázaní na fi nančnú 
odmenu Aj napriek fi nančnému príspevku za odber krvi, dobrovoľných darcov bolo 
málo. Preto sa z iniciatívy zdravotníkov začali tvoriť kádre darcov krvi. Boli to dob-
rovoľníci, bezúhonní občania z blízkeho okolia nemocnice, ktorí sa mohli dostaviť na 
odber krvi v krátkej dobe. Zlom nastáva po roku 1947, kedy bolo utvorené Ústredie 
darcov krvi a v roku 1948 bola ustanovená Národná transfúzna služba, ktorej priekop-
níkom bol MUDr. Mikuláš Hrubiško, zakladateľ odboru hematológie a transfuziológie 
na Slovensku. PO roku 1950 dochádza k rýchlemu rozvoju transfúznej služby a doko-
nalej organizáciii darcov krvi riadených Československým červeným krížom. Na tomto 
základe spolupracuje Národná transfúzna služba SR so Slovenským červeným krížom 
i v súčasnosti.

Na Slovensku je darcovstvo krvi dobrovoľné a bezplatné. Radou Európy boli 
odporučené a uvedené do života princípy sebestačnosti, vychádzajúce z dobrovoľného 
bezpríspevkového darcovstva krvi.

„Darovanie je považované za dobrovoľné a bezpríspevkové, ak daná osoba da-
ruje krv, plazmu alebo bunkové zložky zo svojej vlastnej vôle a neobdrží za to žiadnu 
odmenu vo forme peňazí ani v inej forme, ktorá by mohla byť považovaná za náhradu 
peňazí. Za takúto odmenu je možné považovať aj pracovné voľno dlhšie ako je najpo-
trebnejšia doba na odber a na dopravu k nemu. Malé upomienkové predmety, občerst-
venie a náhrada cestovných nákladov sú zlučiteľné s dobrovoľným bezpríspevkovým 
darcovstvom“ (Príloha, 2003). 

Na Slovensku je bezpríspevkové darovanie krvi oceňované Slovenským červe-
ným krížom.

Kritéria pre udelenie Plakety prof. MUDr. J. Janského 
Bronzová Janského plaketa – 10 bezplatných odberov krvi 
Strieborná Janského plaketa – 20 bezplatných odberov krvi 
Zlatá Janského plaketa – ženy 30 bezplatných odberov krvi, muži 40,
Diamantová Janského plaketa – ženy 60 bezplatných odberov krvi, muži 80, 
Kňazovického medaila – ženy 80 odberov, muži 100 odberov, 
Pamätná plaketa doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc. – za rozvoj darcovstva krvi 
(Ocenenie darcov krvi, 2010). 
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Darcom môže byť:

 človek, ktorý neprekonal infekčnú žltačku typu B.C, nie je nosičom HIV, 
 neprekonal syfylis, nie je sexuálnym partnerom ľudí s uvedenými chorobami

a neprišiel s nimi v poslednom roku do styku, 
 človek, ktorý posledný rok nebol operovaný, tetovaný, liečený akupunktúrou, 

nemal prepichované uši, alebo iné časti tela, nedostal ttranzfúziu krvi, plazmy, 
nepodstúpil endoskopické vyšetrenie, 
 človek, ktorý sa nelieči pomocou hormónov hypofýzy a u koho sa rodine nevy-

skytla familiárna forma tohto ochorenia, 
 človek, ktorý nepatrí k rizikovo sa správajúcim jedincom, 
 človek, ktorý nie je závislý na alkohole a drogách a drogy v minulosti neuží-

val, 
 človek, ktorý pravidelne a dlhodobo neužíva lieky (Postup a pravidlá ako daro-

vať krv, 2010). 

Krv sa nemá darovať v prípade (resp. trvalo nemôže darovať 
krv):
 Užívania drog vnútrožilovo či vnútrosvalovo teraz alebo v minulosti.
 Poskytovaní alebo prijímaní platených sexuálnych služieb.
 Pohlavného styku medzi mužmi.
 Promiskuitného spôsobu života s častým striedaním sexuálnych partnerov.
 Užívania anabolických steroidov, ktoré nie sú predpísané lekárom.
 Liečby poruchy zrážania krvi krvnými prípravkami.
 Predtym ako darujete svoju krv, 2010). 

Dôvody darcovstva krvi:
1. Prekonám sám seba.
2. Zistím si svoj zdravotný stav. 
3. Darovanie krvi prispieva k celkovej regenerácii organizmu, má neho stimuluj-

úci účinok, hovorí sa o tzv. omladnutí. 

Medicína pozná mnoho urgentných prípadov, kedy je ľudská krv potrebná. Nap-
riek tomu, že žijeme v treťom tisícročí, doteraz sa nepodarilo vyrobiť náhradu krvi. 

Krv môže darovať každý zdravý človek, ktorý je ochotný pomôcť svojím daro-
vaním pacientovi, ktorý si sám pomôcť nedokáže. Buď darca krv daruje a zachráni či 
predĺži chorému život, alebo pacient ostane bez pomoci. 

Je potrebné poskytnúť mladému človeku dostatok informácii o darcovstve krvi, 
jeho prínose pre ostatných. Informácia adresovaná mladému človeku: „Daruj krv a za-
chrániš život“ a tiež: „Daruj krv aspoň 1x ročne a na transfúznu stanicu priveď aspoň 1 
kamaráta“, patria k tým najdôležitejším. 

Výchova darcov krvi spočíva najmä v spolupráci so školskými a výchovnými za-
riadeniami, od materských škôl až po univerzity. V materskej škole, cez projekt Kvapka 
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krvi, sa deti zoznamujú o dôležitosti svojho zdravia a o cennosti životodarnej tekutiny, 
akou krv je. Na základných a stredných školách, sa žiaci formou workshopov dozveda-
jú potrebné informácie o krvi a dôležitosti darovania krvi. Tým získavajú mladí ľudia 
prehľad, ktorý je neoceniteľný v prípade dovŕšenia 18. Roku života a začatia darcovskej 
„kariéry“. Výchovné aktivity zastrešuje Klub 25, ktorý pripravuje programy vzdeláva-
cieho a motivačného charakteru pre budúcich darcov krvi (Výročná správa, 2008).

Slovenský červený kríž vytvára priestor a vhodné podmienky pre dobrovoľnícku 
prácu detí a mládeže už od veku 5 do 25 rokov (Výročná správa, 2009).

Záver
Spoločnosť sa musí o rozvoj darcovstva starať jednak získavaním nových darcov 

aktívnej účasti a jednak tým, že si darcov krvi bude vážiť a spoločensky oceňovať.
Moderná transfuziológia sa riadi princípom, aby každý pacient dostal iba tú krv-

nú zložku, ktorá mu chýba, preto odobratá krv sa ďalej komponentovo spracuváva na 
krvné lieky: erytrocyty, trombocyty a plazmu. Pracovníci transfuziologického oddelenia 
sa o krv starajú ako o dar. Odobratá krv, jej zložky a prípravky z nej vyrobené, sú pova-
žované do doby použitia za dar zverený darcom do starostlivosti transfúzneho oddelenia 
(Etický kódex, 1997). 

Darovanie krvi je z etického hľadiska oprávnené na základe zásady solidarity 
a lásky, je to vysoko humánny a mravne hodnotný čin - človek ju daruje na záchranu 
života alebo zdravia druhého človeka. Pre tieto účely sa má podporovať dobrovoľné 
bezplatné darcovstvo krvi a plazmy. Nutné je viac informovať širokú verejnosti o medi-
cínskej potrebe a vysokej mravnej hodnote darcovstva krvi. Dôležitú úlohu má výchova 
k darcovstvu krvi už na stredných a vysokých školách. 

BLOOD DONATION IN ADOLESCENTS 

Abstract: Today, the full rush, and increasing the quantity of life-threatening 
injuries. And then starts decline precious word, blood. Medicine, of course, knows many 
other emergencies, when human blood is needed. Despite the fact that we live in the 
third millennium, yet failed to produce replacement blood. May donate blood every 
healthy man aged 18 who is willing to donate to help a patient who is unable to help 
himself. Either the donor blood given to save or prolong the life of a sick or a patient will 
remain without assistance. It is necessary to give the young man enough information 
on the donation of blood, its contribution to others. Information: donate and save lives 
“and” donate at least 1x a year, and transfused to the station and bring at least 1 friend, 
“one of the most important. 

Why donate: 
1. Overcomes himself. 
2. Find out your health status. 
3. Blood donation is a „training” the body for emergency situations associated 

with major blood loss. 
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4. Donation contributes to the overall regeneration of the organism, it has a 
stimulating effect, says the so-called. juvenescence.

One of the 19 annual student responses to the questionnaire, the question of 
why donate read: „We live in a fast time and any fraction of a second do I need it and 
myself.” 

Keywords: blood donor, adolescent
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Škola a zdraví 21, 2010, Výchova ke zdraví: souvislosti a inspirace

VLIV PSYCHOLOGICKÝCH A SOCIÁLNÍCH 
ASPEKTŮ NA STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ

Jana VESELÁ, Šárka GREBEŇOVÁ

Abstrakt: Příspěvek se snaží poukázat na často opomíjené psychologické a soci-
ální aspekty, které spolu s aspekty fyziologickými ovlivňují vztah dětí a mládeže k jídlu 
a stravování. Zaměřuje se především na vlivy rodiny a sociálního prostředí na potravní 
chování a jeho vývoj. Pozornost je věnována také otázce utváření preferencí, averzí
a postojů k jídlu. Příspěvek se věnuje také otázkám školního stravování a vlivu médií
a reklamy na stravování žáků základních škol.

Klíčová slova: potravní chování, psychologické aspekty, sociální aspekty, stra-
vování, stravovací návyky, jídlo, osobnost, společnost, prostředí, preference, averze, 
rodina, školní jídelna

1. Úvod
Jídlo je nedílnou součástí života člověka. Dnešní hektický způsob života se však 

negativně odráží v přístupu k jídlu a ve způsobu našeho stravování. Čas, který stráví rodi-
na u společných obědů nebo večeří, se zkracuje. Tím ubývá příležitostí, kdy mohou rodiče 
ovlivňovat stravovací návyky svých dětí. Nedostatek výchovného působení v oblasti výži-
vy může u dětí vést k utvoření nesprávných stravovacích návyků a postojů k jídlu.

Do poloviny minulého století bylo jídlo a stravování považováno jen za před-
mět zkoumání přírodních věd. Předmětem zájmu odborné veřejnosti byla především 
fyziologie výživy a potrava jako zdroj energie pro náš organizmus. Toto pojetí většinou 
přetrvává i dnes. Především zdravá výživa je velmi atraktivním tématem pro dnešní 
společnost ovládanou kultem přitažlivého a žádoucího těla.

Fyziologické aspekty jídla jsou však úzce propojeny s aspekty psychologickými 
a sociálními. Právě psychologické a sociální aspekty jídla jsou často opomíjeny. Tato 
oblast je oproti fyziologii výživy velmi málo zmapována, přestože by nám mohla po-
skytnout odpovědi na řadu otázek.

2. Potravní chování a jeho vývoj
Problematika potravního chování je předmětem zájmu přírodních i společen-

ských věd. Poznatky o potravním chování a mechanismech řídících příjem a využití 
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potravy jsou velmi přínosné při dalším zkoumání lidského organismu a jeho interak-
ce s okolním prostředím. Zejména pro pochopení a vysvětlení některých onemocnění, 
mezi něž patří například také poruchy příjmu potravy, hrají poznatky o potravním cho-
vání klíčovou roli.

Fraňková a Dvořáková (2003) popisují potravní chování jako komplex aktivit, 
které slouží k odkrývání potravních zdrojů, k rozpoznání potravy a rozhodování o tom, 
zda tato potrava bude přijata, či zamítnuta; dále pak k získání potravy a její přípravě ke 
konzumaci a konečně k požívání jídla a přípravě živin k metabolickým přeměnám.

Potravní chování, stejně jako jiné druhy lidského chování, je motivované, zamě-
řené především na uspokojení potřeby. Pokud nedojde k narušení průběhu potravního 
chování nepředvídatelnými vnějšími vlivy, probíhá pravidelně v určitých cyklech.

Každé mládě přichází na svět vybaveno mechanismy, které mu umožňují získat 
potravu. Každý savec, mezi něž patří také člověk, se rodí vybaven souborem refl exů – 
pohybů, které ho přivedou k potravě. 

Novorozené dítě začne brzy po porodu provádět refl exní pohyby hlavičkou 
nalevo a napravo a pátrá po prsní bradavce matky. Taková forma chování je vrozená
a vyskytuje se jen v prvních dnech života dítěte. Později jsou tyto instinktivní pohyby 
nahrazeny orientovanými pohyby hlavičky směrem k prsu, dítě přitom zeširoka otevírá 
pusinku.1

Příjem potravy u novorozence začíná sáním, jehož základem je sací refl ex. 
Je dokázáno, že takové pohyby se vyskytují již během nitroděložního života. Plod 
si dokonce cucá ručičky už v průběhu posledních týdnů před porodem. Jde o jakýsi 
trénink pohybů, které narozenému dítěti pomohou přežít v nových životních pod-
mínkách. 

Kojení není jen fyziologickým dějem, při kterém se matka snaží zasytit své 
dítě. S kojením má dítě spojeno také první velmi silné prožitky, kdy získává zkuše-
nosti s vnějším světem a začíná komunikovat s okolím. Především prostřednictvím 
svých smyslů získává mnoho informací: vnímá chuť mateřského mléka, slyší tlukot 
matčina srdce, přijímá něžné dotyky. Důležité jsou také zrakové vjemy. Dítě při ko-
jení sleduje velmi pečlivě pohyby matky, vštěpuje si její fyzický vzhled, vůni jejího 
těla. Toto vše vytváří pocit bezpečí. Příjemné pocity spojené s výživou jsou zdrojem 
a základem emocí.

Mohlo by se zdát, že v prvních týdnech a měsících života je dítě jen pasivním pří-
jemcem, ale není tomu tak. Již brzy po narození dítě komunikuje s okolním prostředím 
a začíná se projevovat jeho individualita. Tu je možné zaznamenat právě při krmení. 
Některé dítě je třeba k pití nutit, často přestává sát a sleduje okolí; jiné dítě poslušně saje 
nebo se křikem dožaduje častějšího kojení.

Mateřské mléko postupně přestává dítěti stačit a je třeba začít kojence přikrmo-
vat, aby byly jeho nutriční potřeby dostatečně uspokojovány. Tento přechod pro dítě 
znamená velikou změnu. Do jídelníčku kojence se začínají zařazovat potraviny hrubší 
konzistence. Dítě zvyklé sát sladké mateřské mléko najednou dostává jídlo, které je 
slané, má jinou barvu, jinak voní. Mění se také poloha dítěte při krmení. Dítě už není 
jen drženo v náruči matky, ale postupně se učí sedět a jíst ve vzpřímené poloze. Musí se 

1  FRAŇKOVÁ, Slávka; DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, Věra. Psychologie výživy a sociální aspekty jídla. 1.vyd. 
Praha: KAROLINUM, 2003. 255 s. ISBN 80-246-0548-1
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naučit žvýkat a polykat měkká jídla. Těmto změnám se musí také přizpůsobit zažívací 
trakt dítěte. Zařazení příkrmů do výživy kojence je spojeno také s nástupem řady no-
vých podnětů, které působí na smysly dítěte. Současně dochází také k rychlému rozvoji 
dětského mozku, Ten musí nové vjemy třídit, zpracovávat informace a ukládat je do 
paměti v takové podobě, aby je bylo možno později kdykoliv použít pro srovnání s no-
vými zkušenostmi.

Dalším úkolem tohoto období vývoje dítěte je zvládnout časový harmonogram 
příjmu jednotlivých jídel. Frekvence krmení se postupně snižuje jen do několika den-
ních dávek. Velikost porce jídla a doba, kdy se jídlo přijímá je závislá na rodinných 
zvyklostech a kulturním prostředí, v němž dítě vyrůstá. 

Při rozšiřování jídelníčku dítěte, je velmi důležité, kdy k němu dochází. Zařazení 
jídel, která pro daný věk nejsou vhodná, stejně tak jako otálení se začleněním nových 
jídel do jídelníčku dítěte, může nepříznivě ovlivnit vývoj potravního chování a také 
postoje dítěte k jídlu.2 

3. Psychologické aspekty jídla
„Psychologické motivy zahrnují prožívání a pocity, jež nás nutí, abychom jedli

a pili. Zahrnují i ty, jež plynou ze samého jídla a pití. Nejdůležitějšími pocitovými prožit-
kovými variacemi jsou přirozeně hlad a žízeň, chuť a sytost, slast a odpor nebo averze
a hnus. Schopnost prožívat a prociťovat je jedinečná a společná lidskému rodu. Obsa-
hová náplň a asociace spojované s určitým jídlem nebo situacemi, jež je refl ektují, jsou 
ovšem výsledkem individuálních zkušeností. Ta je nesdělitelná.“3

OSOBNOST A JÍDLO
Již více než sto let se psychologové, psychiatři a další odborníci snaží osobnost 

defi novat. Drapela uvádí, že veškeré teorie osobnosti by bylo možné rozmístit na jednu 
osu, která spojuje zcela opačné názory. Na jedné straně osy by stáli teoretici „já“, kteří 
osobnost vnímají jako něco, co skutečně existuje a má skutečné účinky na okolní svět. 
Na straně druhé by stáli behavioristé, kteří osobnost pokládají za „pouhou odvozeninu 
z chování, jež je samo jediným přímo pozorovatelným a měřitelným jevem.“4 Drapela 
defi nuje osobnost jako „dynamický zdroj chování, identity a jedinečnosti každé osoby.“5 
Pod pojem chování zahrnuje procesy myšlení, emoce, rozhodování, tělesné činnosti, 
sociální interakci atd.

Lze tedy říci, že každý člověk představuje určitou typickou osobnost, na jejímž 
utváření se podílí především dědičnost a vlivy okolí. Každá osobnost má svou charak-
teristiku, která je dána kombinací určitých rysů. Podle toho je možné rozdělit jednotlivé 
typy osobností. 

Jednou z nejstarších a dodnes užívaných typologií je Hippokratova teorie, podle 
níž jsou lidé rozděleni do čtyř základních typů temperamentu (sangvinik, cholerik, fl eg-
matik, melancholik), a to podle tělní tekutiny, která ho ovlivňuje. Někteří autoři zabýva-
2  FRAŇKOVÁ, Slávka; ODEHNAL, Jiří; PAŘÍZKOVÁ, Jana. Výživa a vývoj osobnosti dítěte. Praha: HZ 

Editio, 2000. 198 s. ISBN 80-86009-32-7
3 DVOŘÁKOVÁ – JANŮ, Věra. Lidé a jídlo. 1.vyd. Praha: ISV nakladatelství, 1999. s. 14 
4 DRAPELA, Viktor. Přehled teorií osobnosti. 3.vyd. Praha: Portál, 2001. s. 14
5 DRAPELA, Viktor. Přehled teorií osobnosti. 3.vyd. Praha: Portál, 2001. s. 14
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jící se výživou k těmto klasickým typům temperamentu přidávají také charakteristické 
postoje k jídlu a stolování.6 

POSTOJE K JÍDLU, RITUÁLY
Postoje k jídlu se formují již od časného věku dítěte a jsou silně ovlivňovány 

tlakem prostředí. Hlavní úlohu zde hraje rodina, ale uplatňuje se tu také individualita 
dítěte, která je dána temperamentem, volními vlastnostmi, emocionalitou a zkušenostmi 
dítěte s jídlem.7 

To jakou pozici zaujímá jídlo v našem hodnotovém žebříčku je dáno zejména 
kulturní a ekonomickou úrovní společnosti, v níž žijeme. O vztahu určité kultury k jídlu 
se můžeme dozvědět zejména studiem jídelníčků, způsobu stolování a technologických 
postupů přípravy jídel.

Postoj k jídlu je důležitý pro některá náboženství a fi losofi cké systémy. Napří-
klad pro taoisty je jídlo součástí duchovní praxe. Pro pochopení a dosažení harmonie 
těla a ducha je nutno přijímat vyváženou stravu a dodržovat správný postup při přípravě 
jídel. Podle buddhistů je nutné jídlo připravovat pozorně a pečlivě, neboť potraviny 
nesou sílou Budhy.

V naší převážně křesťanské společnosti se s dodržováním některých starých 
zvyklostí poukazujících na posvátný charakter jídla setkáváme jen zřídka, a to například 
během půstů před Velikonocemi nebo Vánocemi.

Během života si osvojujeme také řadu rituálů souvisejících s přípravou a sa-
motnou konzumací jídla. Rituály se stávají součástí naší osobnosti a jsou předávány 
tradicí z generace na generaci. Rituálem je například popíjení čaje, podávání chleba se 
solí nebo motlitba před jídlem. Ritualizace je nezbytnou součástí svátků a důležitých 
událostí v roce. 

PREFERENCE A AVERZE
Základem postoje k jídlu jsou podle Fraňkové a kol. preference a averze. Tyto 

dva mechanismy pomáhají všem živým tvorům přijímat potravu, aby přežili, ale také 
vyhnout se škodlivým látkám, které mohou ublížit, nebo dokonce zabít. Část těchto 
vlastností je vrozená, část si jich jedinec vytváří během života. Mechanismus vzniku 
nutričních preferencí popisuje Fraňková a kol. ve své knize.8

6  Např. Faltus defi nuje sangvinika jako dobrého hostitele, labužníka majícího požitek z jídla, vyhovujícího 
s nadšením svým gurmánským choutkám. Cholerik je ve svých činnostech vytrvalý a vznětlivý. Projevuje 
vášnivost až fanatismus. Ve vztahu k jídlu často demonstruje svou nespokojenost. Flegmatik je velmi klidný, 
málo vznětlivý. Ve vztahu k jídlu mu většinou nezáleží na kvalitě jídla. Pokud si může vybrat, dává před-
nost tradiční kuchyni a nají se s požitkem. Přitom si nekazí chuť úvahami o kvalitě stravy a jejím vlivu na 
tělesnou linii. Melancholik si při svém rozjímání často ani neuvědomuje pocit hladu. Pokud už se rozhodne 
najíst, jídlo nevnímá, protože je příliš zaměstnán svými starostmi a problémy.

7  FRAŇKOVÁ, Slávka; DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, Věra. Psychologie výživy a sociální aspekty jídla. 1. vyd. 
Praha: KAROLINUM, 2003. 256 s. ISBN 80-246-0548-1

8 Fraňková a kolektiv (2003) popisují mechanismy vzniku nutričních preferencí následovně:
a) Vystavení pokrmu. Opakovaným podáváním určitého jídla je možné u dítěte vypěstovat jeho oblibu. 
Neplatí to ale vždy. Příliš častým podáváním některých jídel můžeme docílit opačného efektu. Preference 
se sníží, nebo dokonce vymizí.
b) Pavlovovské podmiňování. Tento typ podmiňování je založen na spojování jídla s určitými dalšími 
podněty. Jde hlavně o podněty působící na naše smysly, jako jsou barevnost potravy, vůně, celkový vzhled 
talíře s jídlem.
c) Sociální faktory. Sociální faktory jsou silným faktorem ovlivňujícím vznik preferencí. Děti jsou velmi 
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Bylo zjištěno, že člověk se už od narození vyznačuje vysokou preferencí sladké 
chuti. Převládá názor, že preference sladké chuti u savců je vrozená. Zřejmě to souvisí 
s faktem, že sladká chuť je typická pro mateřské mléko, ale také pro řadu zdrojů ener-
gie, které se nacházejí například v kořenech některých rostlin nebo ovoci. Větší obliba 
sladkého tak živočicha nutí k tomu, aby vyhledával sladké poživatiny.

Podobně je tomu i v případě averze, která má chránit jedince před požitím látek, 
které by ho mohly ohrozit. Také některé averze jsou vrozené. Patří sem například přiro-
zený odpor k hořké chuti.

Většina averzí vzniká zejména na základě nepříjemných zážitků spojených s jíd-
lem. Dítě získá odpor k jídlu, ze kterého mu někdy bylo špatně, nebo které bylo nuceno 
sníst například během docházky do mateřské školy. Takovou averzi si může dítě ucho-
vat až do dospělosti. Silná averze k jídlu může vést až k vážným poruchám stravování.

EMOCE A JÍDLO
Emoce jsou základním psychologickým fenoménem. Každý z nás zná emoce 

z vlastního prožívání. Mluvíme-li o emocích, máme na mysli hněv, radost, lítost nebo 
soucit. Přestože všichni obsahu pojmu emoce rozumíme, neexistuje jejich jednotná 
defi nice. V nejširším pojetí, tak jak je chápe i M. Nekonečný, je možné emoce defi -
novat jako „komplexní jev, který má stránku zážitkovou, fyziologickou a behaviorální, 
zejména výrazovou. Úzké spojení emocí s fyziologií organismu, tj. zejména s útrobními 
změnami a s pohyby, vyjadřuje jejich původní biologickou účelnost: emoce jsou zážitky 
smysluplně organizující chování, (např. strach – útěk), a tak je možné ke každé emoci 
přiřadit určitý účel, např. aby se vyhnul nebezpečí, pociťuje člověk strach, nebo jinak 
řečeno, strach signalizuje nebezpečí a je současně doprovázen fyziologickými změnami 
umožňujícími útěkové pohyby.“9 

Z této defi nice je tedy zřejmé, že emoce souvisejí také s naším trávením. Nut-
riční výchova, postoje k jídlu, příprava jídel i stolování, to vše je neodmyslitelně spjato 
s emocemi. Jídlo nás uklidňuje. Jídlem utěšujeme dítě, když spadlo a odřelo si koleno. 
Jídlem odměňujeme, jídlem obdarováváme. 

Většina společenských událostí v našem životě je také spojena s jídlem. V těchto 
situacích je jídlo spojováno většinou s pozitivními emocemi. Je zcela běžné, že takové 
události jako je křest dítěte, svatba nebo oslava narozenin se bez dobrého jídla a pití 
neobejdou. Jídlo však patří také k méně příjemným událostem v životě člověka. Třeba 
takové pohoštění smutečních hostů po pohřbu není ničím výjimečným. 

Člověk se k jídlu obrací, když je šťastný, aby slavil. Když prožívá smutek, vy-
hledává jídlo, aby negativní emoce „zajedl“. Jídlo totiž zaměstná naši trávící soustavu 
a plný žaludek nám neumožňuje přemýšlet nad tím, co nás trápí. Přejídání však není 
jediným způsobem řešení našich problémů. Někteří lidé se snaží své problémy řešit tím, 
že si jídlo odpírají a hladoví. V obou případech zde hrozí nebezpečí vzniku vážných 
psychosomatických potíží. 

Vědomé omezování příjmu potravy nebo naopak nadměrná konzumace jídla 
může ukazovat na poruchu příjmu potravy, jako je anorexie nebo bulimie. V tomto pří-

vnímavé a všímají si, jak se u jídla chovají členové rodiny a co jedí. Preferují taková jídla, která jsou v ro-
dině nebo skupině vrstevníků oblíbená.

9 NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Praha: ACADEMIA, 1998. s. 415
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padě je nutné hledat příčiny také v oblasti psychické a sociální. Léčba takového psycho-
somatického onemocnění je zdlouhavá a v některých případech téměř nemožná.

4. Sociální aspekty jídla
Nelze pochybovat o tom, že jídlo zaujímá v historii lidstva pevné a důležité mís-

to. Prostřený stůl je jakýmsi zrcadlem doby, ukazatelem civilizační vyspělosti.
Jídlo a přijímání potravy je většinou zmiňováno jen v souvislosti s uspokojo-

váním fyziologických potřeb. Kromě funkce vyživovací plní jídlo i důležitou funkci 
společenskou, kulturní a komunikativní.10 

Zapomínáme na to, že člověk je především tvor společenský, a tudíž všechny 
jeho aktivity, tedy i příjem potravy, jsou ovlivňovány lidskou společností.

Vlivy sociálního prostředí na potravní chování, výživové návyky a zvyklosti je-
dince je možné zařadit do tří kategorií:

1. vlivy rodiny,
2. sociální vlivy prostředí mimo rámec rodiny,
3. vlivy sdělovacích prostředků a kulturního prostředí.11

VLIVY RODINY
Rodina je považována za svébytnou sociální skupinu, jejíž hlavním úkolem je 

zajistit zdravý vývoj osobnosti dítěte. Rodina jako sociální skupina je charakteristická 
intenzivními citovými vztahy mezi svými členy. Ve vztahu ke svým členům plní zejmé-
na funkci reprodukční, socializační, výchovnou a ekonomickou.

Pro dítě je rodina první sociální skupinou, jejíž se stává členem, své postavení 
v této skupině získává již svým narozením. Rodina přestavuje pro dítě první model spo-
lečenského soužití. V rodině postupně dochází k formování osobnosti dítěte a k utváření 
jeho postojů k okolnímu světu.

K formování osobnosti dítěte a jeho „vrůstání“ do společnosti dochází v procesu 
socializace. Během tohoto celoživotního procesu si dítě osvojuje specifi cké formy lid-
ského chování, prožívání, myšlení a seznamuje se se společenskými normami platnými 
pro danou společnost. Patří sem také návyky a postoje vztahující se k jídlu a stravování, 
na jejichž utváření a posilování se podílejí všichni dospělí členové rodiny, kteří se účast-
ní výchovy dítěte.

Zásadní vliv na životní styl rodiny a nutriční výchovu dětí má vzdělání rodičů, 
výchovný styl, materiální zabezpečení rodiny, ale také místo, na kterém rodina žije. To, 
zda rodina žije na venkově, ve městě, v horách či v nížině, ovlivňuje způsob, jakým se 
členové rodiny stravují, oblékají, jak si organizují práci či tráví volný čas. 

Klíčovou roli v problematice vztahů mezi životem rodiny a výživou hrají vztahy 
mezi členy rodiny. Jde jak o vztahy mezi dospělými členy rodiny, kteří se podílejí na 
výchově dětí, tak i vztahy mezi rodiči a dětmi a v neposlední řadě také vztahy mezi 
sourozenci. 
10  Komunikativní funkce jídla je často zmiňována především v souvislosti s poruchami příjmu potravy. Od-

mítáním jídla nebo naopak jeho zvýšenou konzumací může jedinec trpící poruchou příjmu potravy sdělo-
vat svému okolí něco, co neumí nebo nechce říct slovy.

11  FRAŇKOVÁ, Slávka; DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, Věra. Psychologie výživy a sociální aspekty jídla. 1.vyd. 
Praha: KAROLINUM, 2003. 256 s. ISBN 80-246-0548-1
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Společné stolování dětí s rodiči je efektivním způsobem, jak u dětí posilovat 
správné postoje k jídlu. I pro starší děti je důležité, aby se co nejčastěji stravovaly s ro-
diči. Společné večeře a společné stolování alespoň o víkendech by mělo být samozřej-
mostí. Při společném jídle by rodiče měli dětem vštěpovat, že jíst několikrát denně je 
naprosto běžné a normální a že přejídání se a držení diet je zvláštní a nevhodné. 

Nesprávné a nezdravé stravovací návyky, jako je držení diet, přejídání nebo ne-
pravidelné stravování nebo stravování o samotě, které si mnohé děti přinášejí ze svých 
rodin, mohou být velmi nebezpečné. Takové návyky mohou vést až k poruchám příjmu 
potravy. Jestliže rodiče nemají přehled, kdy, kde a co jejich dítě během dne jedlo, mohou 
být tyto poruchy odhaleny velmi pozdě.12

SOCIÁLNÍ VLIVY PROSTŘEDÍ MIMO RÁMEC RODINY
Prvních několik let života dítěte je jeho svět zredukován jen na sociální prostředí, 

které zahrnuje nejbližší rodinu a příbuzné. S přibývajícím věkem se však dítě více osa-
mostatňuje a dostává se i do širšího sociálního prostředí mimo rodinu. Tato prostředí na 
dítě působí a podílejí se na utváření jeho postojů.

Důležitým okamžikem v životě každého dítěte je jeho nástup do mateřské školy 
a základní školy. K velkým změnám dochází také v oblasti stravování. Dítě se musí 
podřídit novému jídelnímu režimu, zvyknout si na nový jídelníček, učí se jak správně 
jíst a stolovat v jídelně s ostatními vrstevníky. Pro dítě, které je z domova zvyklé jíst jen 
za přítomnosti matky nebo sourozenců, může být hluk v jídelně, cinkání příborů a křik 
ostatních dětí nepříjemnou zkušeností, která může mít vliv na vývoj jeho potravního 
chování. 

Návštěva restaurace nebo pozvání ke společnému obědu či večeři u přátel bývá 
obvykle příjemnou změnou v zaběhnutém jídelním režimu rodiny. Tato nová sociální 
situace má velký význam pro vývoj osobnosti dítěte a jeho vztahu k jídlu a stravování

VLIVY SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A KULTURNÍHO PROSTŘEDÍ
Výchovné působení rodičů a blízkého okolí na stravovací návyky dítěte jsou 

v dnešní době bohužel oslabovány silným působením kulturního prostředí, ve kterém 
dítě vyrůstá. Není možné vychovávat dítě a uchránit ho před vlivem tisku, televize nebo 
internetu.

Předmětem mnoha diskuzí je především problematika negativního působení te-
levize na nejmladší členy naší společnosti.

 Stále mladší a mladší dětí tráví většinu svého volného času u televizních obrazo-
vek nebo monitoru počítačů. Tato dvě média se velkou měrou podílejí na utváření před-
stav o normách, způsobech chování, vyjadřování, oblékání i stravování, které jsou naší 
společností akceptována nebo dokonce vyžadována. Jedním z velmi účinných nástrojů 
k ovlivňování postojů k jídlu jsou reklamy.

Reklamy na jídlo a potraviny vychází z poznatků psychologie. Tvůrci reklamních 
kampaní využívají mnoha možností působení na psychiku a chování člověka. Billboar-
dy, letáky nebo krátké fi lmy propagující jídlo působí na smysly člověka především svou 

12  OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ANABELL. Kouzlo stolování [on-line]. Citováno dne 9.4.2008a. Dostupný 
z www: <http://www.anabell.cz/index.php/clanky-a-vase-pribehy/vyziva/19-stravovaci-navyky/256-
kouzlo-stolovani>
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barevností a velikostí. Triků k upoutání pozornosti na reklamu a vzbuzení citového za-
ujetí pro nabízené jídlo je mnoho a jejich vymýšlení zaměstnává celé týmy psychologů. 
Zdůrazňováním zdravotního aspektu, ekonomičnosti, či snadnou a rychlou přípravou 
působí reklamy na racionální stránku. V neposlední řadě se tvůrci reklam snaží zaměřit 
na naše emoce. Nabízené produkty prezentují jako ty, které uspokojí naše potřeby, při-
náší radost dětem, zajistí příjemné prožití svátečních dnů. 13

Taková reklama je velmi rafi novaná a silně ovlivňuje především menší děti, které 
ji přijímají nekriticky a nutí rodiče tyto produkty kupovat. Například televizní reklamy 
jsou mladšími dětmi považovány za součást normálního programu. Děti jim věří stejně 
jako pohádkám. Starší děti jsou již schopny reklamu od příběhu odlišit a zaujmout vůči 
ní kritické stanovisko.

Většina reklamních šotů14 propaguje příliš tučné, slané nebo sladké jídlo. Takové 
jídlo není pro vyvíjející se dětský organizmus zdravé, ale pokud je prezentováno vrstev-
níky, oblíbenými fi lmovými hrdiny nebo animovanými postavičkami z dětských seriálů, 
jen těžko se jim odolává.

V posledních letech se stále častěji setkáváme s novým fenoménem ve stravo-
vání. Jde o sledování televize při jídle. Není nic neobvyklého, že v restauracích nebo 
v tzv. „fast foodech“ je na zdi zavěšena velká plazmová televize, v níž nepřetržitě běží 
animované fi lmy, sportovní utkání nebo hudební pořady. Televize je nám v těchto mís-
tech vnucována jako nezbytnost při našem stolování. 

Ohlédneme-li se o pár let zpět, zjistíme, že předchozí generace provázelo u jídla 
puštěné rádio. Nebylo tomu tak ale ve všech restauracích a rodinách, stejně jako dnes 
televize v čase jídla nehraje ve všech domácnostech.

Obecných znalostí psychologie je hojně využíváno také v obchodní činnosti su-
permarketů. Obchodní řetězce obvykle zaměstnávají velké týmy odborníků. Ti na zákla-
dě podrobných analýz chování nakupujících vytvářejí strategie, kterými doslova přinutí 
nakupující kupovat konkrétní výrobky. 

K nejznámějším strategiím patří například uspořádání zboží v regálech, aran-
žování nápadně drahých věcí vedle věcí za průměrnou cenu nebo vyhlašování časově 
omezených akcí na méně hodnotné potraviny nebo potraviny, u nichž končí jejich zá-
ruční doba. Osvědčenými triky jsou bonbóny a žvýkačky u pokladen, které většinou 
neuniknou pozornosti netrpělivých dětí čekajících s rodiči v řadě.

5. Školní stravování
Podle slov MUDr. Tláskala, CSc., předsedy Společnosti pro výživu, je školní 

stravování „významným nástrojem výživové a potravinové politiky státu.“ 15

První zmínky o organizovaném školním stravování pocházejí z období po druhé 
světové válce. Nejednalo se o podávání obědů, tak jak je známe dnes, ale o jakési pře-

13  FRAŇKOVÁ, Slávka; DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, Věra. Psychologie výživy a sociální aspekty jídla. 1.vyd. 
Praha: KAROLINUM, 2003. 256 s. ISBN 80-246-0548-1

14  Některé země, jako například Velká Británie nebo Skandinávie, se rozhodly bojovat se statistikami doklá-
dajícími nárůst dětské obezity a přijaly zákaz reklamy propagující toto tzv. „junk food“ Přestože negativní 
dopad takové reklamy na stravovací návyky dětí je zřejmý, v naší zemi toto téma zatím není vnímáno jako 
problém a tudíž se žádná legislativní opatření nepřipravují.

15  TLÁSKAL, P. Školní stravování. Výživa a potraviny, 2008, roč. 63, č.5, s.66-67 ISSN 1211-846X
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snídávky, které se podávaly dětem ve všech školách. Tyto přesnídávky byly pořizovány 
ze zásob UNNRA. S rostoucí zaměstnaností žen v 50. letech rostla také potřeba zajistit 
stravování pro jejich děti. Začaly vznikat první školní jídelny. Hlavními iniciátory jejich 
budování byly samotné školy a obce.

V letech 1953 vydalo ministerstvo školství první vyhlášku, která byla věnována 
problematice školního stravování. Tato vyhláška stanovila orgány odpovědné za zřízení 
a provoz školních jídelen, fi nanční normy na nákup potravin a poplatky za stravování. 

V roce 1963 byla tato vyhláška nahrazena vyhláškou novou, která přesně sta-
novila dávky potravin podle věkových skupin dětí. Byli jmenováni krajští inspektoři 
školního stravování a současně byla zřízena krajská a okresní výchovná střediska škol-
ního stravování. Jejich hlavním úkolem bylo dohlížet na plnění úkolu školních jídelen, 
pečovat o rozvoj školního stravování a o zvyšování kvalifi kace pracovníků jídelen.

Poplatky, které se vybíraly za obědy, sloužily výhradně k nákupu potravin a je-
jich výše byla stanovena dle sociální situace rodiny. Ostatní výdaje na provoz jídelny 
byly dotovány ze státního rozpočtu a z rozpočtu obcí. 

V 60. a 70. letech došlo k velkému nárůstu porodnosti. V této době se budovala 
také nová sídliště se školami a školními jídelnami. Postupně bylo vybudováno 10 tisíc 
školních jídelen, ve kterých se stravovalo 100 % dětí mateřských škol, více než 90 % 
žáků základních škol a 65 % studentů středních škol. Zpočátku se školní stravování po-
týkalo s nedostatečnou vybaveností školních kuchyní a nedostatkem fi nancí k zajištění 
dostatečného zásobování kvalitními a rozmanitými surovinami. Zvýšení poplatků za 
stravování, které by do jisté míry zatížilo rodiče, ale pomohlo zlepšit podmínky školní-
ho stravování, nemělo v  této době podporu vládnoucí strany. 

Po roce 2003 zanikají okresy a s nimi také střediska školního stravování. MŠMT 
postupně omezuje svoje působení v oblasti školního stravování. Jídelny se stávají sou-
částí škol. Podařilo se upravit poplatky za stravování tak, aby bylo možné uplatnit do-
poručené výživové dávky.

V devadesátých letech byly vyhlášeny výživové normy, které měly být ukaza-
telem kvality připravované stravy. Později byl pro snadnější orientaci pracovníků škol-
ních jídelen sestaven spotřební koš, který platí dodnes a jehož dodržování je upraveno 
vyhláškou. Spotřební koš je průběžně aktualizovaný soubor výživových norem, který 
musí být dodržován při tvorbě jídelníčku. Jde o průměrnou spotřebu potravin na jedno-
ho strávníka za měsíc. 

Současné školní stravování navazuje na dlouholetou tradici. Metodickou pomoc 
jídelnám poskytuje dnes výhradně Společnost pro výživu. Mnohé školní jídelny prochá-
zejí v posledních letech rozsáhlou konstrukcí a modernizací. Splňují přísná hygienická
a technologická pravidla Evropské unie.16 

Interiéry školních jídelen prošly v posledních letech rozsáhlými změnami. Dneš-
ní školní jídelny připomínají spíše útulné restaurace než závodní jídelny, na které jsme 
byli zvyklý před rokem 1989. Při zařizování jídelen je důraz kladen nejen na funkčnost, 
ale také na pohodlí strávníků.

Za zcela revoluční změnu v uspořádání školních jídelen považuji nahrazení tra-
dičních hranatých jídelních stolů stoly kulatými. S tímto nápadem přišla jedna severo-

16  ŠULCOVÁ, E.; STROSSEROVÁ, A. Školní stravování (historie a aktuálně). Výživa a potraviny, 2008, 
roč. 63, č.5, s. 68-71 ISSN 1211-846X
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moravská fi rma, která se specializuje na výrobu školního nábytku. Tento nápad vychází 
z teorie kulatého stolu, který nemá žádné rohy ani hrany. Všechny osoby, které u něj 
sedí, mají stejné postavení. U kulatého stolu neexistuje žádné privilegované místo. Ve 
školní jídelně, která je sama o sobě místem docela hlučným, by kulaté stoly mohly při-
spět ke zklidnění žáků a ke zpříjemnění celkové atmosféry školní jídelny. 

V současné době existuje v české republice 9 028 školních jídelen, ve kterých se 
pravidelně stravuje 1 610 000 strávníků, tedy více než 10 % obyvatel naší země. Podle 
údajů Společnosti pro výživu využívá školní jídelny 100 % dětí mateřských škol, 78 % 
žáků základních škol a 58 % studentů středních škol.17 

OBĚD JAKO NEZBYTNÁ SOUČÁST ZDRAVÉHO JÍDELNÍČKU DÍTĚTE
Podle informací Poradenského centra Výživa dětí by měl oběd pokrýt cca 30

–35 % denního příjmu energie. Pravdou bohužel je, že většina dětí obědy úplně vyne-
chává nebo si kupuje nevhodná jídla v restauracích typu fast food. Školní oběd se tedy 
zdá být nejlepší variantou.18

Děti, které nechodí do školní jídelny, často tvrdí, že jim školní jídlo nechutná 
apod. Problém není ani tak v pestrosti nabízených jídel, ale v rodinách. Děti mnoho 
pokrmů z domova neznají, a proto je odmítají jíst. Rodina se buď stravuje celkově 
nezdravě, jídelníček není nijak pestrý, nebo se naopak rodiče snaží stravovat podle 
pravidel zdravé výživy, ale své děti nechávají jíst jen taková jídla, která jim chutnají. 
Často jsou to mezi dětmi velmi oblíbené sladkosti, hranolky a jiná tučná jídla, pro dět-
ský organismus nevhodná. Je pak pochopitelné, že takovým dětem ve školní jídelně 
nechutná.

Je v zájmu dítěte, aby si rodiče uvědomili, že chtějí-li dítě vést ke zdravému 
způsobu stravování, musí jim jít příkladem a sami dodržovat určité zásady zdravého 
stravování.

Jakousi alternativou ke školním jídelnám jsou školní kantýny, bufety a prodejní 
automaty. Oproti jídelnám však neposkytují plnohodnotnou stravu.

První školní bufety a kantýny se začaly ve školách objevovat brzy po sametové 
revoluci. Tyto „obchůdky“ provozují většinou školníci nebo jiné fyzické osoby. Hlav-
ním účelem těchto bufetů není zajistit dětem během pobytu ve škole přísun energeticky 
hodnotných a zdravých potravin, ale především vydělat peníze.19

Nabídka těchto bufetů se tedy řídí poptávkou. Snaha vést děti ke zdravému způ-
sobu stravování ustupuje komerčním zájmům. Podobné je to i v případě automatů, které 
kromě nápojů, převážně kolových, a cukrovinek občas nabízejí také bagety, sendviče 
apod.

Kantýny, bufety a automaty ve školách by měly být jen jakýmsi doplňkem stra-
vování dětí během jejich školního dne. Bohužel, stále častěji se setkáváme s tím, že tyto 

17  VÝŽIVA DĚTÍ. [online]. Má školní stravování budoucnost?, poslední revize.2007 [cit.2008-10-22].
Dostupné z www: < http://www.vyzivadeti.cz/data/sharedfi les/tiskove_materialy/TZ_Skolni%20stravo-
vani_fi n.doc

18  VÝŽIVA DĚTÍ. [online]. Školní oběd=součást zdravého jídelníčku dítěte, poslední revize.2007 [cit.2008-
10-22]. Dostupné z www: < http://www.vyzivadeti.cz/data/sharedfi les/tiskove_materialy/TM_Tomeso-
va_fi n.doc>

19  RÁBOVÁ, Marcela. Současné školní stravování se zaměřením na školní bufety a prodejní automaty: diplo-
mová práce. Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, 2008



271

potraviny u dětí suplují plnohodnotný oběd, který nabízí školní jídelna, a mnohdy jsou 
jediným jídlem, které dítě za celý den sní. 

6.  Výsledky výzkumu vlivu vybraných psychologických
a sociáln ích aspektů na stravování žáků

V průběhu měsíce března 2009 jsem v rámci výzkum ke své diplomové práci 
provedla šetření, jehož cílem bylo zjistit míru vlivu psychologických a sociálních 
aspektů na stravovací návyky žáků základních škol. Výzkum byl zaměřen zejména 
na vlivy rodiny a blízkého sociálního prostředí mimo rodinu žáka, dílčím úkolem této 
sondy bylo také zjistit, do jaké míry jsou výživové preference dětí ovlivňovány médii 
a reklamou. 

 Výzkum proběhl formou dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 322 žáků 
ve věku 8 – 16 let. Šetření proběhlo na třech základních školách ve Zlínském kraji. Roz-
dílnost těchto škol byla dána skladbou žáků podle místa bydliště. Nejvíce respondentů 
bylo ze ZŠ Bílovice, což je velká vesnická škola, do níž dojíždějí děti z řady okolních 
vesnic. Další školou byla sídlištní škola ze Zlína, kterou navštěvují převážně děti žijící 
ve městě. Škola má několik tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Třetí školou byla 
ZŠ Napajedla, což je malá městská škola, do níž docházejí nejen děti z města, ale také 
děti z okolních vesnic. 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ – SVAČINY, OBĚDY
V téměř každé škole dnes kromě školní jídelny najdeme také školní bufet, kan-

týnu nebo automaty na sendviče, bagety, sladkosti a nápoje. O vhodnosti těchto po-
travin by se dalo jistě dlouze diskutovat. Bohužel, velmi často se stává, že tato jídla
u žáků suplují plnohodnotnou svačinu, nebo dokonce oběd ze školní jídelny. Z výsledků 
dotazníkové sondy vyplývá, že pro žáky ve věku 14–16 let je tento způsob obstarávání 
svačiny nebo oběda zřejmě přijatelnější než se stravovat ve školní jídelně nebo si no-
sit svačinu z domova. Teenageři se snaží manifestovat svou samostatnost a dospělost
a k tomu patří také snaha ukázat, že jsou schopni nakládat se svěřenými penězi. O tom, 
jak dospívající mládež zachází s penězi určenými na svačiny a obědy, by bylo možné po-
lemizovat. Jisté je, že ne všichni teenageři je utrácejí za výživově hodnotné potraviny.

Naopak mladší školáci ve věku 8–11 let preferují svačiny, které jim připravují 
rodiče doma. Dle mého názoru to může být tím, že přestože jsou tyto děti už na školní 
prostředí dobře adaptované, do jisté míry jsou ještě stále závislé na svých rodičích. Pří-
prava svačiny je pro mnohé z nich poměrně těžký úkol a přidělené peníze na svačinu by 
nejspíš utratily za sladkosti, které by uspokojily jejich chutě, ale nikoliv dobře zasytily, 
čehož jsou si rodiče vědomi. Svačina připravená od rodičů těmto dětem zřejmě více 
vyhovuje. Například pro prvňáčka může být svačina od maminky jakýmsi pojítkem 
s domovem. Maminka své dítě zná, ví, co mu chutná, a co ne.

Není jistě žádným překvapením, že dívky si častěji připravují svačiny samy. Je 
to možné vysvětlit například tím, že dívky, na rozdíl od chlapců, jsou už od útlého věku 
vedeny k domácím pracím, k samostatnosti v přípravě jednoduchých jídel a k drobným 
pracím v kuchyni. Je-li jim svěřen úkol, jako je chystání svačiny pro sebe, případně pro 
své sourozence, rády ho přijímají. 
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VLIV RODINY NA STRAVOVÁNÍ ŽÁKA
Vliv rodiny na stravovací návyky dětí je nepochybný. Ubývá rodin, kde se rodiče 

s dětmi sejdou každý den alespoň ke společné večeři. Je to zapříčiněno zejména velkou 
zaměstnaností dospělých. V dnešní uspěchané době si někteří lidé nenajdou čas ani na 
to, aby se během dne v klidu naobědvali, natož aby se každý večer sešli doma se svými 
dětmi u večeře. Děti takových rodičů jsou většinou zvyklé na to, že každý jí sám; přijde 
domů a vezme si „něco“ z ledničky. Nedostatek pravidel a pravidelnosti ve stravování 
rodiny pak může vést k tomu, že děti snadněji podléhají lákavým reklamám na pochuti-
ny. Samy hledají, snaží se zorientovat ve světě jídla.

Výsledky výzkumu potvrdily, že děti, jejichž rodiny se pravidelně scházejí
u společných obědů a večeří, se nechávají méně ovlivňovat reklamou na jídlo a pochu-
tiny. Tento fakt je možné vysvětlit například tím, že děti v těchto rodinách znají z domu 
řadu tradičních i méně tradičních jídel, jsou zahrnuty do příprav jídla, orientují se ve 
světě potravin. Předpokládejme, že taková rodina má určitá zaběhnutá stravovací pra-
vidla, která jsou dodržována jak dospělými tak dětmi. (Např. rodina se k večeři schází 
denně v 18.00 hod, syn prostře stůl, dcera připraví zeleninovou oblohu, nakrájí pečivo 
atd.). Tito rodičové s dětmi více mluví o jídle a mají možnost ovlivňovat jejich výživové 
preference. Během společného stolování mohou rodiče ovlivňovat stravovací návyky 
svých dětí hlavně tím, že jim jdou příkladem. 

VLIV VRSTEVNÍKŮ NA STRAVOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ
Rodinní příslušníci však nejsou jediní, kteří mohou ovlivňovat stravování 

dětí. Většinu dne tráví děti ve škole nebo ve školní družině, kde se setkávají se svými 
vrstevníky a kamarády. Vzájemně se mezi sebou ovlivňují. Zajímalo mne, nakolik 
se žáci nechávají ovlivňovat svými spolužáky také ve výběru jídla. Vycházela jsem 
z vlastní zkušenosti. Domnívám se, že každé dítě se snaží najít a upevnit své posta-
vení ve skupině vrstevníků. Chce zapadnout. Ve snaze získat si přízeň kamarádů jsou 
děti často nuceni přijmout pravidla dané skupiny, snaží se nevybočovat, dělat to, co 
dělají jiní. V případě výživy to může být podobné. Dovedu si představit skupinku dí-
vek, kamarádek, které si k obědu zvolí stejné jídlo právě jen proto, že jsou kamarád-
ky. Mají stejné idoly, poslouchají stejnou hudbu, nosí stejné účesy, jedí stejná jídla. 
Má domněnka se však nepotvrdila. Z odpovědí získaných dotazníkovou sondou je 
zřejmé, že děti se při výběru jídla řídí především tím, co mají rádi. Svými vrstevníky 
se téměř nenechávají ovlivňovat. Dnešní děti jsou sebevědomé a nebojí se vyjádřit 
svůj názor. Jsou zvyklé se stravovat v restauracích, vybírat si jídla z jídelního lístku, 
dle svého uvážení. 

FASTFOODY A POTŘEBA (NE)KLIDU VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Poměrně mladým fenoménem v českém stravování je stále rostoucí obli-

ba restaurací s rychlým občerstvením, tzv. fastfoodů. Dnešní generace školáků je 
téměř odkojena jídly z restaurací stravovacích řetězců, jako jsou KFC nebo třeba 
McDonald’s. Tato stravovací zařízení jsou koncipována tak, aby se zde v poměrně 
krátkém čase najedlo pokud možno co nejvíce lidí. Hluk, křik a neustálý pohyb 
lidí tady není ničím neobvyklým. Najíst se v klidu např. u McDonalda je téměř 
nemožné. 
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Zatímco my dospělí preferujeme oběd či večeři v klidném příjemném prostředí 
a nejsme schopni si naše jídlo vychutnat v atmosféře závodní jídelny, naše děti, které 
jsou zvyklé se ve fastfoodech stravovat od nejútlejšího věku, nevnímají hluk a neustá-
lý pohyb ve školní jídelně jako něco rušivého. Tento fakt potvrdily výsledky získané 
dotazníkem. 75 % všech dotázaných školáků vypovědělo, že hluk, štěbetání a neustálý 
pohyb ve školní jídelně jim nevadí. Téměř 10 % školáků odpovědělo, že jim ruch v jí-
delně vyhovuje a mají ho rádi.

DĚTI Z MĚSTA, DĚTI Z VESNICE
Děti pocházející z vesnice častěji dojíždějí do školy mimo své bydliště a je u nich 

pravděpodobnější, že se budou stravovat v dopravních prostředcích nebo si koupí něco 
k jídlu v rychlém občerstvení nebo nádražním bufetu. Děti, které dojíždějí, totiž často 
neobědvají ve škole právě proto, že by nestihly autobus domů. Výzkumné šetření však 
neprokázalo, že by bydliště mělo vliv na to, zda se děti častěji stravují ve školní jídelně 
nebo mimo ni. Počty městských dětí stravujících se ve školní jídelně se příliš neliší od 
počtu vesnických dětí, které se stravují ve škole.

Dříve možná děti pocházející z vesnice častěji obědvaly doma. Maminka při-
pravila oběd den dopředu, nebo tady byla babička, ke které děti chodily denně na oběd. 
Dnes je však situace jiná. Život na vesnici se příliš neliší od života ve městě. Většina 
rodičů dětí pocházejících z vesnice jsou stejně pracovně vytížení jako městští rodiče. 
Matky nemají na každodenní vaření čas. Rodinné vztahy se také uvolnily. Nezbývá tedy 
jiná možnost než zajistit dítěti obědy ve škole.

7. Závěr
Z výzkumu vyplynulo, že žáci základních škol se nejvíce stravují doma a ve 

škole. Během týdne se většina žáků, kteří se zúčastnili šetření, stravuje ve společnosti 
svých rodičů. Toto zjištění je velmi pozitivní, neboť v dnešní uspěchané době je spo-
lečné stravování dětí s rodiči spíše výjimkou. Výchovný vliv rodičů na utváření postojů 
k jídlu je však v dnešní době oslaben. Šetření mezi žáky vybraných škol ukázalo, že 
pravidelné stolování rodiny, kdy mají rodiče možnost ovlivňovat postoje dětí k zavádění 
nových jídel do jídelníčku, nesnižuje míru vlivu reklamy a médií na stravování žáků. 
Překvapivým zjištěním bylo také to, že dnešní děti a mládež ve svých výživových pre-
ferencích nepodléhají vlivu svých vrstevníků a že mezi stravovacími návyky městských 
dětí a dětí z vesnice nejsou žádné rozdíly. Život na vesnici se dnes zřejmě příliš neliší 
od života ve městě. 

Jídlo nás provází naším životem a je nezbytnou součástí každodenní reality. Ač-
koliv je jedním z nejdůležitějších faktorů udržujících náš organizmus zdravý, neplní 
pouze funkci vyživovací, ale také důležitou funkci sociální a komunikativní. Vzhledem 
k narůstajícímu počtu psychosomatických poruch souvisejících s příjmem potravy, by 
neměly být přeceňovány fyziologické aspekty výživy, ale pozornost by měla být věno-
vána také aspektům psychologickým a sociálním.
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THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL 
ASPECTS ON THE EATING HABITS
OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN

Abstract: The article is focused on rarely mentioned psychological and social 
aspects, that along with physiological aspects infl uence children‘s and teenageres‘ ea-
ting habits. The article deals mainly with the infl uence of family and social environment 
on the feeding behavior and its evolution. Attention is also paid on the formation of 
preferences, attitudes, and aversions to food. The contribution introduces the issue of 
school meals and the impact of media and advertising on primary schoolchildren‘s atti-
tudes to food and eating habits.

 
Keywords: feeding behavior, psychological aspects, social aspects, diet, eating 

habits, personality, society, environment, preferences, aversions, family, school canteen, 
food,
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NUTRIČNÍ ZNALOSTI A POSTOJE
DVANÁCTILETÉ A TŘINÁCTILETÉ ŠKOLNÍ 

MLÁDEŽE KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ
VE SLOVINSKU 

Verena KOCH, Mateja KAVČIČ

Abstrakt: Ve zprávě prezentujeme názory žáků na zdravou výživu a jejich znalos-
ti o ní. Výzkumu se zúčastnilo 242 žáků. Pro získání informací o postojích a názorech 
žáků jsme použili dotazník, který byl složen ze dvou částí. V první části měli žáci vyjá-
dřit svůj kladný nebo záporný postoj související se zdravou stravou. V druhé části jsou 
uvedena jejich písemná vyjádření, ve kterých museli vyznačit, jestli byly jejich postoje 
správné nebo nesprávné. Chtěli jsme zjistit úroveň znalostí, postojů a vztahů k výživě na 
základních školách, zda jsou v tomto smyslu mezi dětmi rozdíly v závislosti na pohlaví, 
věku nebo konkrétní třídě. Většina žáků, kteří mají pozitivní vztahy a názory na zdravou 
výživu, je si vědoma, že to, co jedí, má vliv na jejich zdraví nyní i v budoucnu. Výsledky 
také ukazují, že existují rozdíly v nutričních znalostech mezi pohlavími, kde děvčata mají 
o něco lepší znalosti a další pozitivní výsledky jsou mezi žáky vyšších ročníků.

Klíčová slova: nutriční znalosti, postoje, dospívající mládež, Slovinsko

Úvod 
Dobré zdraví je důležitým ukazatelem kvality života a souvisí s širším prostředím 

lidského života, ve kterém hraje důležitou roli zdravá výživa. Ukazatele zdravé výživy 
podle směrnic Světové zdravotnické organizace jsou úzce spojeny s nižší obecnou a spe-
cifi ckou úmrtností na srdeční a koronární choroby a rakovinu. Tyto dvě choroby jsou také 
hlavními příčinami úmrtnosti (WHO, 1990; Ferro Luzzi, Gibney, Sjostrom , 2001).

Slovinské statistiky ukazují, že 66,4% všech příčin smrti představují koronární 
choroby srdeční a rakovina. Na čtvrtém místě (6,6%) jsou choroby trávicího traktu. Ně-
které z nich jsou způsobovány nezdravou výživou a špatnými jídelními návyky. 

Vzdělání o zdravém životním stylu a zdravé výživě je důležitým faktorem, kte-
rý ovlivňuje tvorbu zdravého životního stylu a formování zdravých jídelních návyků 
jednotlivce. Brzké zařazení učebních programů o zdravé výživě do povinného základ-
ního vzdělání a na další úrovně formálního i neformálního vzdělávání může zlepšit 
znalosti a chování dětí v souvislosti s jídelními návyky. 
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Samotné nutriční znalosti chování neovlivní, ale poskytnou jednotlivcům znalos-
ti o tom, jak si zvolit správnou stranu. Nutriční znalosti a dovednosti se musí člověk na-
učit v dětství, kdy si zvyká na pevný jídelní pořádek (Birch, 1987; Shepherd, Dennison, 
1996). Proto je škola hlavní zdroj nutričních znalostí a dovedností mládeže. 

Ve Slovinsku, podobně jako v jiných zemích, získaly výživa a strategie výživy 
významné místo v systému vzdělávání na všech stupních. Tato záležitost byla zařazena 
do ofi ciálního Usnesení o státním programu z roku 2005. Vychází z potřeby udržování 
zdraví populace a snížení výskytu takzvaných moderních civilizačních chorob, které 
způsobují předčasná úmrtí v lidské populaci. Z tohoto důvodu je vzdělání důležitým 
prvkem dosahování tohoto cíle. 

Usnesení o státní nutriční strategii a sportovní činnosti pro zdravější život pro 
léta 2005-2010 bylo schváleno v roce 2005 a zdůrazňuje strategie pro rozvoj odborného 
vzdělání v oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu. 

Většina populace získává znalosti o výživě v rámci povinného školního vzdělání. 
Z tohoto důvodu musí učitelé vyzývat studenty, aby jedli zdravě a pravidelně, a zdůraz-
ňovat jim následky nezdravé výživy a jejího dopadu na lidské zdraví. 

Ve slovinských vzdělávacích programech jsou témata výživy součástí jiných 
předmětů, s výjimkou středoškolských programů technologie výroby potravin a pohos-
tinství, zdravotnických škol a vzdělávacích programů domácího hospodaření. Výživa 
jako speciální didaktický program je „skryta“ v osnovách výuky domácího hospoda-
ření v pátém a šestém ročníku základní školy, kde je tento předmět povinný. Výživa je 
také vyučována v rámci nepovinného předmětu během posledních tří let základní školy, 
avšak toto vyučování není povinné (Koch, Kostanjevec, 2005).

Výživa v předškolním vzdělávání 
Na této úrovni hovoříme o „nepřímém“ vyučování. Děti jsou zapojovány do nej-

různějších forem komunikace a interaktivních činností, kde se metodou pokusů, omylů 
a odměn učí pravidlům, jak řídit svůj čas a prostor. Prostřednictvím těchto činností se 
jim může dostávat nepřímého vzdělávání. Osnovy tohoto vzdělávání nejsou přesně de-
fi novány, ale umožňují vnášet vzdělávací prvky, které mohou být účinnější než cílené 
vzdělání. 

Výživa v osnovách základních škol (devítiletých)
Povinné základní školní vzdělání trvá 9 let a začíná po dosažení věku šesti let. 

Končí po úspěšném dokončení tohoto vzdělávacího programu nebo po devíti letech 
školní docházky. 

V prvním cyklu (1.–3. stupeň) učí všechny předměty (nebo většinu předmětů) 
jeden učitel. Při polovině výuky v první třídě pomáhá učitel předškolních dětí. Během 
druhého cyklu (4.–6. třída ZŠ) se stále více do výuky zapojují specializovaní učitelé jed-
notlivých předmětů. Ve třetím cyklu (7.–9. třída) učí každý předmět jen specializovaný 
učitel tohoto předmětu. 

Povinné základní vzdělání je řízeno několika národními osnovami, které byly 
sestaveny a schváleny Státním výborem pro školské osnovy a Výborem expertů pro 
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všeobecné vzdělání ve Slovinské republice (1998-2006) a vyhlášeny ministerskou vy-
hláškou a publikovány podle Zákona o základním školství. Tento zákon určuje, které 
předměty jsou ve školách povinné. 

Škola je základní instituce formálního vzdělání, kde žáci a studenti získávají zna-
losti o výživě prostřednictvím povinných i volitelných předmětů a odborných předmětů. 
Tím jsou témata výživy zahrnuta do všech tří stupňů základní školy. Na prvním stupni 
je výživa součástí předmětu Ochrana životního prostředí (1., 2. a 3. třída), na druhém 
v předmětu Věda a technika (4. a 5. třída) a Domácí hospodaření (5. a 6. třída). Na 
třetím stupni základního vzdělání se témata výživy objevují v těchto předmětech: do-
mácí hospodaření, vlastivěda, biologie, chemie a volitelné předměty (moderní metody 
přípravy jídla a výživa). Hlavním povinným předmětem, který obsahuje nejvíce témat 
týkajících se výživy a potravin, je domácí hospodaření vyučované v 6. třídě základní 
devítileté školy. Podle osnov mají studenti po absolvování šesté třídy mít určité znalosti 
o potravinách a výživě. 

Součástí základního vzdělání jsou také dva nepovinné předměty o výživě: Moder-
ní metody přípravy jídel a Metody výživy. Tyto dva předměty poskytují hlubší znalosti 
o tématu, které jsou užitečné pro pozdější praktický odborný výcvik i pro každodenní 
život. Předměty jsou nepovinné a žáci si je mohou zvolit na třetím stupni základního 
vzdělání (v 7., 8. nebo 9. třídě). Předmět Moderní metody přípravy jídel zahrnuje témata 
významná pro správnou výživu pro udržení zdraví, jako je bezpečná, ochranná a zdravá 
výživa a vaření. Osnovy zahrnují témata jako jsou výživné látky a zdraví, kvalita potra-
vin a zdravá jídla a nutriční zvyklosti. Předmět nutriční metody se zaměřuje na aspekty 
výživy jako na prostředky ochrany a udržení zdraví, jako je například význam zdravých 
jídelních návyků, zdravé potraviny v různých obdobích života a výživa za zvláštních 
okolností. Osnovy zahrnují témata jako přejídání, tradiční a jiné nutriční zvyklosti, vý-
živa v různém věku a za zvláštních okolností. Kromě toho získávají studenti relevantní 
znalosti také ve vlastivědě v 6. třídě a v biologii v 9. třídě. 

 
Školní jídla jako součást osnov

Podle zákona je každá základní škola ve Slovinsku povinna poskytnout žákům ve 
škole alespoň jedno jídlo (čl. 57 Zákona o základním vzdělání, Úřední věstník č. 12–29 
II. 1996:884). Proto i školní jídla představují nepřímou formu nutričního vzdělávání.

Cíle výuky jsou formulovány tak, aby žáci:
 Pochopili význam školních jídel a poučili se o jídelním rytmu
 Pochopili smysl dobrých jídelních návyků a jejich význam pro zdraví 
 Poučili se o základní hygieně stravování 
 Naučili se dobrým mravům u jídla
 Naučili se hodnotit školní jídla a sestavovat jídelníčky 
 Uměli posoudit školní jídla z hlediska jejich senzorické hodnoty 

 (Simčič, 1999)

Studie ukázaly, že dospívající si nedělají starosti s následky jejich současné vý-
živy pro budoucnost. Vědí sice, co by měli jíst, aby se stravovali zdravě, ale jejich 
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teoretické znalosti se neodrážejí v praxi jejich jídelních návyků (Story, Resnick, 1986; 
Gracey, Stanley, Burke a kol. 1996).

Metody
SUBJEKTY

Subjekty byly vybrány ze slovinských škol. Bylo mezi nimi zhruba stejně hochů 
jako dívek. 

Tabulka 1. Děti ve věku 12-13 let podle pohlaví
pohlaví počet %

hoši 118 48.8

dívky 124 51.2

Dotazník
Byl použit dotazník, který byl navržen a úspěšně použit pro děti ve věku 11

a 12 let v předchozích výzkumech (Frobisher, Maxwell, 2001). Subjekty byly požádá-
ny, aby dotazník vyplnily samostatně. První část dotazníku zkoumala postoje subjektů 
k různým aspektům výživy a zdravé stravy. Subjekty byly požádány, aby uvedly míru 
souhlasu nebo nesouhlasu s uvedenými tvrzeními na základě Likertovy pětibodové 
stupnice. Druhá část dotazníku zkoumala znalosti subjektů týkající se výživy a zdravého 
stravování. Uvedená tvrzení zkoumala buď teoretické nebo praktické znalosti subjektů. 
Subjekty odpovídaly na otázky formulacemi „pravda“, „nepravda“ nebo „nevím“. Za 
správné odpovědi se přičítaly body a za nesprávné se body odečítaly. 

STATISTICKÁ ANALÝZA
Pomocí údajů z dotazníku se pro celou skupinu počítaly tabulky a četnost. Skó-

re znalostí z druhé části dotazníku byla podrobována nezávislému t-testu pro zjištění 
případných významných rozdílů mezi jednotlivými věkovými skupinami a pohlavími 
žáků. Použitá úroveň významnosti byla 0,05. 

HYPOTÉZY
 Žáci základní školy mají pozitivní postoj ke zdravé výživě
 Postoje ke zdravé výživě se liší podle věku a pohlaví 
 Děti vědí, že stravování má vliv na jejich zdraví 
 Děti mají dobré (středně dobré) znalosti o výživě, avšak tyto znalosti se liší 

podle věku a pohlaví dětí 

Výsledky:
POSTOJE DĚTÍ KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ 

Při analýze dat jsme použili Likertovu stupnici, která se běžně používá v peda-
gogickém výzkumu. Dotazník používá pět kategorií odpovědí, kterým jsou přiřazeny 
číselné hodnoty (počet bodů). Pro pozitivní tvrzení jsme přiřadili kategorii »Souhlasím« 
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5 bodů, a 4, 3, 2 a 1 bod pro ostatní kategorie. Pro negativní tvrzení (popisující nežá-
doucí postoje) měla kategorie »Souhlasím« hodnotu 1 bodu a zbývající kategorie 2, 3, 
4 a 5 bodů. 

Tabulka 2: Postoje dětí ke zdravé výživě 
Aritmetický 
průměr (M)

Standardní 
odchylka Variance

Rád/a vařím. 2,20 0,95 0,91

Nikdy jsem nedržel/a redukční dietu. 2,74 1,48 2,18

Mám rád/a chuť zdravých potravin. 2,13 1,03 1,07
Jsou příliš mladý/á, abych přemýšlel/a o zdravé 
výživě a vyvážené stravě. 3,58 1,24 1,53

Vím, co je to zdravá výživa a co bych měl/a jíst. 1,86 0,80 0,65
Jídlo, které teď jím, bude mít možná v budoucnu 
dopad na mé zdraví. 2,17 0,96 0,92

Znám energetickou hodnotu různých potravin 
(kalorickou hodnotu). 2,89 0,99 0,98

Naše školní jídla nejsou zdravá. 3,28 1,19 1,41

Myslím si, že moje strava je vyvážená. 2,45 0,89 0,79

Doma jíme zdravě. 2,20 0,92 0,85

Moji kamarádi nejí zdravě. 3,11 0,92 0,85

Nevím, co mám jíst, abych jedl/a zdravě. 3,48 1,13 1,27

Moji kamarádi se bojí, že budou tlustí. 2,60 1,06 1,13

Zdravá výživa je ztráta času. 4,13 1,15 1,32

U většiny potravin vím, kolik obsahují tuku. 2,82 1,06 1,12

Jím to, co moji kamarádi. 3,61 1,11 1,24

Vím, jak připravit zdravé jídlo. 2,22 0,83 0,68
Vždycky si čtu informace o potravinářských 
výrobcích. 2,78 1,07 1,14

Zdravé potraviny mi nechutnají. 3,77 0,998 0,996

Údaje v tabulkách ukazují průměr odpovědí všech dětí. 
Děti mají kladný postoj k vlastní výživě; vědí, jaké jídlo je pro ně dobré. Většina 

z nich souhlasí s tím, že zdravé potraviny chutnají dobře, což je pozitivní ukazatel, pře-
devším pokud je dětem předkládán nový druh jídla. 

Do našeho přehledu jsme zahrnuli dvě protikladná tvrzení: Mám rád/a chuť zdra-
vých potravin a Zdravé potraviny mi nechutnají. Na obě tvrzení jsme dostali řadu klad-
ných reakcí: s prvním tvrzením souhlasilo (M = 2,13) dětí a s druhým (M = 3,77).

Děti také souhlasily s tvrzením, že dostávají zdravou stravu ve škole (M = 
3,28) a doma (2,20), což je také povzbuzující, protože v tomto věku se formují jídelní 
návyky, u kterých je pravděpodobnost, že zůstanou trvalé. Tento postoj byl dále posí-
len odpovědí na tvrzení, že to, co teď jedí, bude mít dopad na jejich zdraví v budouc-
nu. Děti rovněž nesouhlasily s tvrzením, že zdravá a vyvážená strava nejsou důležité, 
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protože jsou na to ještě příliš mladé (M = 3,58). Ukázalo se rovněž, že děti vědí, jak 
je důležité si číst informace o potravinářských výrobcích. 

Nutriční znalosti žáků základní školy 
Část dotazníku obsahovala test o 17 položkách, tj. prohlášení, u kterých muse-

ly děti rozhodnout, zda jsou správná nebo nesprávná. Pokud si nebyly jisty odpovědí, 
mohly rovněž zvolit možnost nerozhodnout to. 

Jednotlivé položky testu obsahovaly otázky vztahující se na roli živin pro lid-
ské tělo, znalosti o živinách a výživné hodnotě konkrétních potravin, a obecné zásady
a doporučení pro zdravou výživu. 

Výsledky byly uspořádány podle těchto kritérií: nedostatečný (1), dostatečný (2), 
dobrý (3), velmi dobrý (4) a výborný (5). Maximální počet bodů byl 17. Celkové bodo-
vé hodnocení bylo klasifi kováno podle těchto kritérií: 

 0 – 8 bodů = 1 (neúspěšné složení testu)
 9 – 10 bodů = 2 (dostatečný výsledek testu)
11 – 13 bodů = 3 (dobrý výsledek testu)
14 – 15 bodů = 4 (velmi dobrý výsledek testu)
16 – 17 bodů = 5 (výborný výsledek testu)

Tabulka 3: Stupnice hodnocení s výsledky

Stupnice Známka Počet studentů Rozdělení dosaženého 
skóre v % 

 0 – 8 bodů 1 (nedostatečná) 110 45,4

 9 – 10 bodů 2 (dostatečná) 66 27,3

11 – 13 bodů 3 (dobrá) 59 24,4

14 – 15 bodů 4 (velmi dobrá) 7 2,9

16 – 17 bodů 5 (výborná) 0 0

  N=242 100%

PRŮMĚRNÝ POČET BODŮ DOSAŽENÝCH V TESTU ZNALOSTÍ
Děti v průměru dosáhly 8,87 bodů, což je negativní výsledek, tj. 1,87 (aritme-

tický průměr).
Výsledky ukazují, že znalosti dětí jsou špatné; 110 dětí (tj. 45,4%) písemný test 

nesložilo, dalších 66 dětí (27,3%) dosáhlo výsledku dostatečně, 59 dětí dosáhlo známky 
dobře, a jen 7 (2,9%) dosáhlo velmi dobrého výsledku. Žádné z 242 zúčastněných dětí 
nedosáhlo plného počtu bodů a hodnocení výborně. Tři děti však nezískaly ani jeden bod. 
Všechny tři zakroužkovaly odpověď nevím, a proto jsme jejich odpovědi nemohli počítat. 

Děti znají do určité míry obecné zásady správné výživy. Problém vznikne, jak-
mile mají odpovídat na otázku vyžadující vyšší úroveň znalostí, a když musí dříve zís-
kané znalosti uplatnit. Očekávali, jsme, že jejich znalosti obecných zásad zdravé výživy 
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budou na dobré (střední) úrovni. Bylo by samozřejmě potřeba najít důvody těchto špat-
ných znalostí získaných formálním vzděláním, analyzovat učební metody, které se ve 
školách používají, a prověřit osnovy předmětu domácího hospodaření a souvisejících 
témat v rámci jiných předmětů. Bylo by také potřeba pečlivě analyzovat motivaci dětí. 

Tabulka 4: Nutriční znalosti žáků základní školy podle pohlaví 

Pohlaví Průměrný počet 
dosažených bodů

Průměrná známka 
z testu

 (aritmetický průměr) (aritmetický průměr)

Hoši 8,81 1,82

Dívky 8,75 1,87

Nutriční znalosti žáků základní školy podle pohlaví 
Data jsme analyzovali i podle věku žáků: naše hypotéza zněla, že znalosti star-

ších dětí budou lepší, především proto, že starší děti se již učí komplexnější témata v 
rámci předmětu domácího hospodaření a kromě toho mají i další předměty, a proto víc 
možností dávat si do souvislostí znalosti o zdravé výživě získané v jiných  předmětech. 

Známky dosažené v testu dvanáctiletými 
Tabulka 5: Stupnice hodnocení a známky dvanáctiletých žáků 

Stupnice Známka Počet dětí Rozdělení dosaženého 
skóre v % 

 0 – 8 bodů 1 (nedostatečná) 69 51,9

 9 – 10 bodů 2 (dostatečná) 31 23,3

11 – 13 bodů 3 (dobrá) 31 23,3

14 – 15 bodů 4 (velmi dobrá) 2 1,5

16 – 17 bodů 5 (výborná) 0 0

  N=133 100%

Tabulka ukazuje známky získané dvanáctiletými dětmi v testu znalostí. Jak je 
z tabulky vidět, téměř 48 % dosáhlo kladného hodnocení, a 51,9 % test nesložilo. 

Známky dosažené v testu třináctiletými: 
Tabulka 6: Stupnice hodnocení a známky třináctiletých žáků

Stupnice Známka Počet dětí
Rozdělení dosaženého 
skóre v % 

 0 – 8 bodů 1 (nedostatečná) 41 37,6

 9 – 10 bodů 2 (dostatečná) 35 32,1

11 – 13 bodů 3 (dobrá) 28 25,7

14 – 15 bodů 4 (velmi dobrá) 5 4,6
16 – 17 bodů 5 (výborná) 0 0

  N=109 100%
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Je třeba si uvědomit, že třináctileté děti chodí do 7. nebo 8. třídy základní školy. 
 

Tabulka 7: Průměrný počet získaných bodů a průměrná známka z testu podle věku žáků 

Věk Průměrný počet 
získaných bodů

Známka dosažená 
v testu znalostí

 (aritmetický průměr) (aritmetický průměr)

12 8,48 1,76

13 9,29 2,07

Tabulka ukazuje, že počet získaných bodů a výsledná známka jsou u starších dětí 
lepší. Může to být proto, že třináctileté děti už mají předmět domácího hospodaření za 
sebou a mají také další volitelné předměty, kde se tyto informace dozvídají. 

Studie ukazuje, že děti nejsou schopny uplatňovat teoretické znalosti získané ve 
škole v každodenním životě. Například znají některé základní živiny, ale nevědí, ve kte-
rých potravinách jsou obsaženy a v jakém množství. To znamená, že děti znají některé 
obecné zásady zdravé výživy, ale nemají hlubší znalosti ani neumějí teoretické znalosti 
uplatnit při praktickém řešení problémů. 

Příčiny špatných nutričních znalostí dětí bychom měli hledat v metodách pou-
žívaných ve formálním vzdělávání, a zjistit, zda děti dostávají všechny potřebné vědo-
mosti požadované osnovami. 

Důležitým faktorem získání nutričních znalostí je také zájem studenta. Některé 
děti se o některé předměty zajímají víc než jiné děti, a jejich znalosti v těchto předmětech 
jsou proto lepší. Například dívky mají lepší nutriční znalosti než hoši, protože v tomto 
věku kladou větší důraz na vzhled svého těla než hoši. Nutriční znalosti se také zlepšují 
s věkem, protože žáci mají ve starším věku již za sebou proces formálního vzdělání
a absolvovali již předmět domácího hospodaření a další předměty na toto téma. 

Závěry
Dobré jídelní návyky, zdravé postoje a dobré znalosti výživy a zdraví muse-

jí pocházet z dětství a dospívání. Údaje této studie naznačují, že je tato témata potře-
ba více zařazovat do školní výuky. Tato studie podporuje názor, že výživa by měla mít 
ve školních osnovách pevné místo. Děti před obdobím dospívání by měly být poučeny
o výživě a zdravém stravování, aby si dokázaly vybírat, připravovat a konzumovat zdravá 
jídla teď i v budoucnu. Tím by se měl zpomalit rostoucí trend výskytu mnoha chorob. 

NUTRITION KNOWLEDGE AND ATTITUDES
OF 12–13 YEAR OLDS TOWARDS HEALTHY NUTRITION 
IN SLOVENIA 

Abstract: In the report we present the views of pupils on healthy nutrition, and 
knowledge of pupils about healthy diet. In the research 242 students participated. To get 
the answers about the knowledge and views of pupils we administered a questionnaire 
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which was composed of two parts. In the fi rst part the pupils had to express a positive 
or negative position related to a healthy diet. In the second part they were given written 
statements to which they had to decide whether they were correct or incorrect. We wan-
ted to determine whether the knowledge of primary school children varies according to 
the gender and age, or class. The majority of pupils have positive attitudes to healthy 
diet; they are aware that what they eat has effects on their health now and in the future. 
The results also show, that there are differences in nutritional knowledge between sexes, 
where girls have slightly better knowledge, and more positive result are among pupils 
who attend higher classes.

Keywords: nutritional knowledge, attitudes, pre-adolescents, Slovenia
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POSÚDENIE BMI VO VYBRANEJ VZORKE 
ŠTUDENTOV TRNAVSKEJ UNIVERZITY 

V TRNAVE

Viera PETERKOVÁ, Ivona PAVELEKOVÁ

Abstrakt: V štúdii prinášame výsledky analýzy hodnôt BMI študentov Trnavskej 
univerzity v Trnave vo vzťahu k veku, pohlaviu a spôsobu stravovania, ktorí študenti 
uplatňujú.  Analýzu BMI sme realizovali na základe hodnôt výšky a hmotnosti jednot-
livých respondentov, ktoré sme zisťovali  ich priamym meraním a vážením. Výskumnú 
vzorku tvorilo 1386 respondentov štyroch vybraných fakúlt Trnavskej univerzity v Trna-
ve (pedagogickej,  právnickej, fi lozofi ckej a fakulty zdravotníctva a sociálnej práce).  

Na základe výpočtu BMI a jeho posúdenia  vzhľadom na vek a pohlavie respon-
dentov sme zistili, že nadpolovičná väčšina respondentov mala normálnu hmotnosť. Vý-
skyt nadváhy a obezity sa vyskytoval najmä u respodnentov mužov, u žien bol prekvapu-
júcim zistením výrazný výskyt podváhy. Je potrebné zdôrazniť, že podváha predstavuje 
podobné riziko ako nadváha, resp. obezita. Výskyt oboch je nežiadúci. Riziko nadmerné-
ho zdôrazňovania významu telesného vzhľadu a módnosť nadmernej štíhlosti prinášajú 
nežiadúce správanie mládeže, nesprávne stravovacie návyky, zlé stravovací preferencie 
a nepravidelnosť stravovania.

Kľúčové slová: BMI, nadváha, obezita, podváha, univerzitní študenti

Teoretické východiská
Vysokoškolskí študenti patria z vývojového hľadiska do kategórie mladých do-

spelých 18–25 ročných, t.j. do veku, ktorý je všeobecne charakterizovaný dovŕšením 
zrelosti v oblasti somatickej, psychickej a sociálnej. Aj keď sa jedná o zdravých a vzde-
laných mladých ľudí, predsa nie sú uchránení od pôsobenia rôznych vplyvov, ktoré 
úzko súvisia so spôsobom života a najmä štúdiom na vysokej škole. Preto je univerzitné 
štúdium dôležitým obdobím v živote každého študenta. 

Zmena prostredia mení jeho životný štýl, je odkázaný na samostatný život, čo 
ovplyvňuje aj jeho spôsob stravovania (Colic´ Baric´et al., 2003). Výživou a stravo-
vacími návykmi študentov rôznych univerzít sa zaoberajú viaceré publikované štúdie 
(Racette et al., 2005; Steptoe et al., 2002, Biro, L. et al., 2005, Papadaki, A. et al., 2007). 
Stravovacie návyky a stravovacie preferencie potravín, úprava jedál sú ovplyvnené 
zmenenými životnými podmienkami a fi nančnými možnosťami študentov (Papadaki 
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- Scott, 2002), pričom sa zvyšuje preferencia príjmu potravy vo forme rýchleho občer-
stvenia (Nicklas et al., 2001).

Zmenené životné podmienky a fi nančné možnosti ovplyvňujú stravovacie návy-
ky a stravovacie preferencie potravín a úpravu jedál, pričom sa zvyšuje nepravidelnosť 
a preferencia príjmu potravy vo forme rýchleho občerstvenia, čo sa môže negatívne od-
zrkadliť na celkovom zdravotnom stave a najmä na výskyte nevyrovnanej hmotnosti.

Hypotézy výskumu
Pomocou dotazníka sme sa snažili verifi kovať niekoľko hypotéz. 
Hypotéza H1:
Predpokladáme, že mladší študenti budú mať lepšie hodnoty BMI ako starší. 
Hypotéza H2:
Predpokladáme, že ženy budú mať vyrovnanejšie hodnoty BMI ako muži. 
Hypotéza H3:
Predpokladáme, že respondenti so správnymi stravovacími návykmi budú mať vyrovna-
nejšie hodnoty BMI ako respondenti s nesprávnymi stravovacími návykmi. 
Hypotéza H4:
Predpokladáme, že respondenti so správnymi stravovacími preferenciami budú mať vy-
rovnanejšie hodnoty BMI ako respondenti s nesprávnymi stravovacími preferenciami. 

Výskumná vzorka
Výskumnú vzorku tvorilo spolu 1386 študentov TU. Počty respondentov rozdelených 
podľa fakúlt a pohlavia uvádzame v nasledujúcej tabuľke č.1.

Tabuľka č.1: Počet a pohlavie respondentov zúčastnených výskumu z jednotlivých 
fakúlt TU 

ŠTUDENTI
Fakulta Celkový počet Pohlavie
Pedagogická
fakulta 399

36 študentov
363 študentiek

Filozofi cká
fakulta 401

89 študentov
312 študentiek

Právnická
fakulta 300

92 študentov
208 študentiek

Fakulta zdravotníctva 
a sociálnej práce 286

66 študentov
220 študentiek

Spolu 1386

Metódy výskumu
Na základe štúdie venovanej stravovacím návykom a preferenciám potravín študent-

mi gréckych univerzít publikovanej Papadaki, A. et al. (2007) bol použitý modifi kovaný 
dotazník venovaný zisťovaniu stravovacích návykov a preferencií študentov jednotlivých 
fakúlt Trnavskej univerzity. Dotazník bol anonymný a návratnosť bola 93 %. Reliabilita 
dotazníka bola zisťovaná výpočtom Cronbachovho alfa, jeho hodnota bola 0,8764.
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Ďalšiu časť výskumu tvorila séria otázok orientovaných na zistenie frekvencie 
príjmu  jednotlivých druhov potravín. Jedna z otázok, ktorá bola zameraná na stravo-
vacie preferencie pozostávala zo zoznamu 33 potravín. V tabuľke pri každej potravi-
ne respondenti označili jednu z 8 možností, ktorá vyjadrovala ich preferenciu k danej 
potravine. Odpovediam v dotazníku boli priradené číselné hodnoty, aby získané údaje 
bolo možné štatisticky vyhodnotiť a porovnať, pričom sme použili pozítívne skórovanie 
odpovedí. 

Z nameraných údajov (výšky a hmotnosti) sme osobitne každému študentovi 
vypočítali jeho BMI (Body mass index):

BMI (kg/m2) = hmotnosť tela (kg) : výška (m2).

Tabuľka 2 – Hodnotenie body mass indexu 
hodnoty BMI(kg.m-2 ) klasifi kácia
pod    18,5 podváha
18,5 - 24,9 normálna hmotnosť
25,0 - 29,9 nadváha
30,0 - 39,9 obezita
nad    40,0 silná obezita

Údaje získané dotazníkom sme spracovali do tabuľky v programe EXCEL, ktorú 
sme vyhodnotili viacnásobnou analýzou rozptylu v programe STATISTICA. Získané 
údaje sme grafi cky znázornili v podobe grafov.

Výsledky a diskusia
V grafe 1 vyhodnocujeme vplyv pohlavia a veku na BMI respondentov. Zisti-

li sme štatisticky významný vplyv pohlavia a veku na BMI u  študentov TU, pričom 
hodnoty preukaznosti boli u študentov nižšie (p=0,0377) ako u študentiek, kde sa tento 
faktor prejavil vysoko štatisticky významne (p=0,000000004) (graf 1). Na základe uve-
deného môžeme skonštatovať, že hypotéza 1 sa potvrdila.

Zo získaných a spracovaných údajov sme zistili, že ženám-študentkám so stúpa-
júcim vekom stúpajú aj hodnoty BMI. U žien-študentiek vo veku 18 rokov sme zazna-
menali podváhu, ktorej výskyt pretrváva až do veku 24 rokov, v neskoršom veku sa ob-
javuje aj nadváha, prípadne obezita. Najviac respondentiek- študeniek vo veku 19 až 23 
rokov má však normálnu hodnotu BMI. Mužom stúpajú hodnoty BMI s pribúdajúcim 
vekom menej výrazne, ale výskyt obezity u tohto pohlavia je vyšší (7,7 %). Percentuál-
ne zastúpenie mužov s normálnou hmotnosťou (76,9 %) je vyššie ako percentuálne za-
stúpenie žien (61,2 %), kde sme vo výraznejšej miere zaznamenali skôr výskyt podváhy 
(28,4 %). Z týchto zistení vyplýva, že hypotéza 2 sa nepotvrdila.
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Graf 1 Vplyv veku a pohlavia na BMI študentov TU

Graf 2 Vplyv stravovacích návykov žien a mužov (študentov)na ich BMI 
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Predpoklad stanovený hypotézou 3 že stravovacie návyky budú ovplyvňovať 
hodnoty BMI sa potvrdil u oboch pohlaví študentov TU. Z grafu 2 je zrejmé, že čím 
lepšie sa respondenti stravujú, tým sú aj ich hodnoty BMI  vyrovnanejšie, čiže sa po-
hybujú v normálnych hodnotách. Tento vplyv sa prejavil výraznejšie u žien (p=0,0045) 
ako u mužov (p=0,01969). 

V ďalšej časti sme sa zaoberali stravovacími preferenciami respondentov. Každý 
z nich mal možnosť určiť si frekvenciu príjmu daného typu potraviny, pričom v tabuľke 
boli zahrnuté potraviny, ktoré môžeme defi novať ako zdraviu prospešné, resp. s nega-
tívnym dopadom na zdravie. 

Na vyhodnotenie tejto otázky sme použili skórovanie od 1 do 8, resp. od 8 do 
1, pričom hodnoty skóre boli pridelené na základe zdravotnej prospešnosti potraviny. 
Vlastné porovnanie správania sa respondentov, vzhľadom k výberu potravín sme reali-
zovali z priemerných hodnôt dosiahnutých za všetkých 33 potravín. 

Výber, z hľadiska zdravej výživy neprijateľných, jedál zásadne odporuje cieľom 
Národného programu boja proti obezite, pretože ich konzumácia môže priamo viesť 
k zvýšeniu výskytu nadváhy a obezity, čo celkovo negatívne vplýva na zdravotný stav 
ich konzumentov.

Pri hodnotení sme zistili, že rozdiely v stravovacích preferenciách vzhľadom 
na BMI respondentov sú výraznejšie u žien (p=0,00000002), u ktorých sme zistili, že 
s výberom kvalitnejších potravín sa hodnoty BMI pohybujú v hraniciach normy, čím 
nekvalitnejšie, resp. menej divergentné je zloženie potravinového spektra, tým viac re-
spondentkám hrozí podváha, resp. obezita. K podobnému záveru sme dospeli aj u mu-
žov (študentov), u ktorých bol však tento prejav menej výrazný (p=0,05301) (graf 3). 
Čiže hypotéza 4 sa potvrdila.

 

Graf 3 Vplyv stravovacích preferencií žien a mužov (študentov) na ich BMI 
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Zistilo sa, že priberanie a zlé stravovacie návyky počas vysokoškolského štúdia 
môžu spôsobiť nadváhu a obezitu v dospelosti (Raccet et al., 2005). Je dokázané, že 
správnou výživou a životným štýlom je možné ovplyvniť genetickú predispozíciu pre 
obezitu (Niklas et al., 2001).

Záver
V predkladanej štúdii sme sa zamerali na posúdenie BMI študentov TU v Tr-

nave. Analýzu hodnôt BMI sme realizovali na základe výšky a hmotnosti jednotlivých 
respondentov, ktoré sme zisťovali  ich priamym meraním a vážením. Zistené hodnoty 
BMI posudzujeme vo vzťahu k veku, pohlaviu, ako aj stravovacím návykom a stravo-
vacím preferenciám respondentov. Zistili sme, že aj univerzitné prostredie, organizácia 
výučby a zabezpečenia stravy zohrávajú významnú úlohu pre výživu študentov. 

V tomto kontexte a na základe uvedených výsledkov navrhujeme tieto odporú-
čania:

povzbudzovať študentov k väčšej zodpovednosti v prístupe k svojmu zdraviu  -
a tak posilniť pozitívny prístup k zdravému životnému štýlu, prostredníctvom 
organizovania besied s odborníkmi, dní zdravia a pod., 
podporovať zmenu zlých stravovacích návykov študentov, navrhujeme vytvoriť  -
podmienky podporujúce zdravšie stravovanie študentov, školským stravovaním 
prispieť k zlepšeniu stravovacích návykov študentov a tým i k zásadným zme-
nám v postoji k zdravej výžive a tak podporiť aktívny prístup k zmene životného 
štýlu,
zvýšiť počet študentov stravujúcich sa v zariadeniach školského stravovania, re- -
alizovaním nových výživových trendov v stravovaní a tak vytvoriť záujem u štu-
dentov o zdravé stravovanie,
zlepšiť pitný režim z hľadiska kvality i kvantity konzumácie nápojov, -
rozšíriť sortiment v školskom bufete o skupiny potravín podľa požiadaviek štu- -
dentov ako ovocie, zeleninové šaláty, celozrné pečivo a mliečne výrobky a tak 
im dať možnosť zvoliť si zdravšie potraviny.

EVALUATION OF  BMI  IN THE SELECTED SAMPLE OF 
TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS

Abstract: The study results bring analysis BMI values of students Trnava Uni-
versity in relation to age, gender and nutrition. BMI analysis was carried out based on 
height and weight of individual respondents, what we measured the direct measurement 
and weighing. The research sample consisted of 1386 respondents selected the four 
faculties of Trnava University (educational, law, philosophical, and Faculty of Health 
and Social Work). 

Based on the calculation of BMI and its assessment in relation to age and gen-
der of respondents, we found that a majority of respondents had a normal weight. The 
incidence of overweight and obesity occurred mainly in respodnentov men, in women 
were surprising fi nding of a signifi cant incidence of underweight. It should be noted 
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that a similar risk of underweight than overweight, respectively obesity. The incidence 
of both is undesirable. Risk of the importance of physical appearance and smartness 
brings undesirable behavior of youth, wrong eating habits, poor diet and irregular eating 
preferences. 

Keywords: BMI, overweight, obesity, underweight, university students
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VÝZNAM PÔSTU PRE MODERNÉHO
ČLOVEKA

Tatiana KIMÁKOVÁ, Petr KACHLÍK

Abstrakt: Pojem ozdravná hladovka alebo pôst sa v  odbornej a populárnej lite-
ratúre nepoužíva príliš často. Dokonca mnohí lekári a iní medicínsky vzdelaní odborníci 
sa k tejto problematike vyjadrujú zriedkakedy alebo vôbec nie. Pôst alebo dlhodobé 
hladovanie je ako dobrovoľné odmietnutie akejkoľvek stravy, teda i štiav jedným z na-
jdôležitejších, ale súčasne najmenej chápaných spôsobov uchovania a obnovy zdravia. 
Pôst doporučujú a praktizujú všetky veľké náboženstvá: kresťanstvo, islam i budhizmus. 
Hladovku sami praktizovali a ňou i svojich pacientov liečili  mnohí významní liečitelia 
či osobnosti vedeckého života v minulosti. Môžeme spomenúť napríklad Hippokrata, za-
kladateľa racionálneho a dynamického lekárstva, nazývaného „otec medicíny“, Abú Alí 
al-Husayn ibn Abdalláh ibn Sína (Avicenna), Pythagora, Sokratesa, Platóna, ďalej za-
kladateľa racionálnej hygieny Christopha Wilhelma Hufelanda, či  amerického spisova-
teľa, nositeľa Pulitzerovej ceny Upton Beall Sinclaira. Súčasná západná lekárska veda 
stratila pôst, pretože podľa nej sleduje čiste náboženské účely očisty duše, ale neprináša 
žiadny úžitok telu. Fakty však dokazujú opak. V literatúre nájdeme opísané prípady, 
kedy sa pôstom vyliečili i niektoré nevyliečiteľné ochorenia. Je na samotnej súčasnej 
medicíne, aby opäť objavila blahodárny vplyv hladovky na organizmus človeka a začala 
sa seriózne zaoberať výskumom vhodnosti jej indikácie pri rôznych ochoreniach. 

Kľúčové slová: pôst, slávne osobnosti medicíny 

Úvod
Ihneď na úvod je potrebné odlíšiť ozdravnú hladovku od tzv. protestnej hladovky 

ako spôsobu nenásilného protestu proti nejakej skutočnosti, proti rozhodnutiu vyššej 
autority, či na dosiahnutie presadenia svojich požiadaviek. Politickú hladovku prvýkrát 
pravdepodobne použil Móhandás Karamčand Gándhí. Dôležité je tiež vnímať rozdiel 
medzi núteným a dobrovoľným hladovaním. Nútené hladovanie vyvolané živelnými 
pohromami, vojnami, neúrodou či inými katastrofami súvisí s neuveriteľnými útrapami. 
Je príčinou mnohých ťažkých chronických ochorení a smrti. 

V našom príspevku sa venujeme dobrovoľnému, ozdravnému hladovaniu. 
Jedným z najdôležitejších, ale súčasne najmenej chápaných spôsobov uchováva-

nia a obnovy zdravia je dobrovoľné hladovanie nazývané hladovka. Ozdravná hladovka 



294

je téma, s ktorou sa v odbornej i populárnej literatúre nestretávame príliš často. Skôr 
naopak. Dokonca ani mnohí medicínsky vzdelaní odborníci sa k tejto téme nevyjadrujú 
často, lepšie povedané, takmer vôbec. 

Hladovka
Dlhodobé hladovanie, hladovka, je jedným z najdôležitejších, ale súčasne na-

jmenej chápaných spôsobov uchovania a obnovy zdravia. 
Pôst, obmedzenie v stravovaní a príjme potravy, a súčasne duchovnú obnovu 

vychádzajúcu zo sebazaprenia doporučujú a praktizujú všetky veľké náboženstvá: kres-
ťanstvo, islam i budhizmus. 

V prípade zdravej stravy je možné hovoriť o istej súvislosti s pôstom, hoci pôst je 
privilegovaným spôsobom vyjadrenia náboženskej viery s cieľom priblíženia sa k Bohu 
či božstvu. Telesný pôst či očistná kúra sú spôsobom dobrovoľného sebaobmedzovania 
a majú moc očistiť človeku telo i myseľ. Pôst v tomto ponímaní nemá veľa spoločného 
s dnešnými trendami odtučňovacích diét, ktorých cieľom je „štíhla postava“. 

Západná lekárska veda liečebné hladovanie ako terapeutickú metódu nepoužíva 
takmer vôbec a i pôst podľa nej sleduje čiste náboženské účely očisty duše, ale nepriná-
ša žiadny úžitok telu. Fakty však dokazujú opak. V literatúre nájdeme opísané prípady, 
kedy sa liečebným hladovaním vyliečili i niektoré nevyliečiteľné ochorenia (Nikolajev 
a Nilov, 1996). Je na samotnej súčasnej medicíne, aby opäť objavila blahodárny vplyv 
hladovky na organizmus človeka a začala sa seriózne zaoberať výskumom vhodnosti jej 
indikácie pri rôznych ochoreniach. 

Známe osobnosti z minulosti a hladovka
Historicky najznámejšou osobou, so svojou 40 dňovou hladovkou, bol Ježiš 

Kristus (Sväté písmo, 1996). V literatúre faktu o  histórii medicíny sa dočítame, že 
mnoho slávnych osobností, liečiteľov i lekárov sa stotožňovalo s myšlienkou hladova-
nia pri liečení rôznych ochorení a úspešne ju aplikovalo nielen na svojich pacientoch ale 
i na vlastnom organizme.

Egypťania v 15. storočí pre naším letopočtom sa podľa svedectva Herodota 
domnievali, že základom zdravia a zachovania mladosti je systematické hladovanie (tri 
dni v mesiaci) a očistenie žalúdka za pomoci dávivých prostriedkov a klystýru. „Egyp-
ťania,“ napísal Herodot, „sú najzdravší zo všetkých smrtelníkov. 

V starovekom Grécku sám Pythagoras hladoval 40 dní. Bol presvedčený, týmto 
spôsobom si zvyšuje rozumové chápanie. I svojich žiakov nútil hladovať. Tento názor zdieľa-
li aj ďalší grécki fi lozofi  Sokrates a Platón. Obaja systematicky držali 10 dňovú hladovku, 
ktorá podľa ich názorov prispievala k dosiahnutiu vyššieho stupňa rozumovej bystrosti.

Súvislosť výživy a choroby bola dobre známa napríklad jednému z najslávnej-
ších lekárov staroveku Hippokratovi (5. stor. pred n. l.), ktorý odporúča na začiatku 
ochorenia pôst. Hippokrates, zakladateľ racionálneho a dynamického lekárstva, 
nazývaný „otec medicíny“, hovorieval, že: „zvyšovať prísun potravy je nutné len zri-
edka. Častejšie je užitočnejšie ju celkom odobrať. Pokiaľ ochorenie nedosiahne vrchol, 
pacient to vydrží. 
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Človek v sebe nosí lekára. Je potrebné mu v jeho práci pomôcť. Ak nie je telo vy-
čistené a budeme ho viac živiť, uškodíme mu. Ak sa chorý kŕmi výdatne, výdatne kŕmi 
i svoju chorobu. Každý prebytok je proti prírode.“ Asklépios zdieľal podobný názor, 
navyše, súčasne s hladovkou chorým predpisoval kúpele, cvičenia, masti (Nikolajev
a Nilov, 1996; Junas a Bokesová-Uherova; 1985).

Počas okupácie Egypta Napoleonom boli zaznamenané mnohé prípady, kedy sa 
v arabských nemocniciach vyliečili pacienti postihnutí syfi lisom pôstom. 

Priekopníkom hladovky bol Dr. Heinrich Tanier, ktorý hladoval dvakrát po 40 
dní, aby dokázal, že človek môže ľahko vydržať dlho bez jedla bez toho, aby došlo 
k poškodeniu jeho organizmu. 

Zakladateľ radu cesterciánov Robert Molem sa pod vplyvom smrti priateľa roz-
hodol skoncovať so životom hladovkou. Odišiel ku svojim známym do hôr, prestal jesť 
a čakal na smrť. Po 70 dňoch dospel k názoru, že osud nechce jeho smrť. Začal jesť 
a dožil sa vysokého veku. S pozitívnymi účinkami hladovania sa stotožňoval i americký 
spisovateľ Upton Beall Sinclair (1878-1968), nositeľ Pulitzerovej ceny, prestížneho 
amerického žurnalistického a umeleckého ocenenia. Svoje zdravotné problémy si vyri-
ešil 12 dňovým hladovaním (Upton Sinclair; Nikolajev a Nilov, 1996). 

Defi nícia hladovky
Je to dobrovoľné odmietnutie akejkoľvek stravy, teda i štiav. Pitie vody, mine-

rálnej či destilovanej, je nutné. Dobrovoľné hladovanie má pozitívny účinok na ľudský 
organizmus. Môže pôsobiť preventívne i priamo pri liečení rôznych chorôb. Pre člove-
ka, ktorý je rozhodnutý hladovku praktizovať, je dôležité, aby si predtým naštudoval in-
formácie z dostupnej literatúry, alebo najlepšie, skonzultoval problematiku s človekom, 
ktorý hladovku sám praktizoval. Samozrejme, najideálnejšie je poradiť sa pred prvou 
hladovkou s medicínskym odborníkom - s lekárom, odborníkom na otázky výživy či 
iným špecialistom, najlepšie s  takým, ktorý má s hladovaním vlastnú praktickú skúse-
nosť (Cingoš, 1998). 

Hladovka nie je prostriedkom na schudnutie. Hladovanie je nástroj fyzickej a du-
ševnej očisty a cesta k liečeniu chronických a zhubných ochorení. Pri hladovaní orga-
nizmus nedoplňuje energetické výdaje zvonku a je nútený existovať na úkor svojich 
vnútorných zásob. Počas hladovky nastane proces zvýšenej fyziologickej regenerácie, 
ozdravenie a obnovenie buniek, stabilizácia molekulárnej a chemickej sústavy organiz-
mu. Ďalej počas hladovky dochádza k rozpadu neužitočných a škodlivých látok – hli-
enov a usadenín rôzneho druhu. Výsledným efektom hladovania sú okrem očistenia aj 
normalizácia telesnej mikrofl óry a obranných funkcií organizmu a zlepšenie látkovej 
výmeny a absorpčných schopností tela, ktoré vyúsťujú až do omladnutia organizmu 
(Partyková, 2006).

Dľžka hladovky
Človek môže bez jedla existovať niekoľko desiatok dní, najviac 40 dní. Sú zná-

me i extrémne prípady, kedy ľudia hladovali i dlhšie, až 60 dní. Avšak pre bezpečnosť 
jedinca sa odporúča, aby dobrovoľná, liečebná hladovka netrvala dlhšie ako maximálne 
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40 dní. Po prekročení tejto hranice môže v organizme dôjsť k nezvratným zmenám, 
a teda, následne i k smrti. Hladovka môže byť krátkodobá (do 7 dní), strednodobá (7–14 
dní) a dlhodobá – maximálne do 40 dní. Pre organizmus je blahodárny i 1 dňový pôst 
raz v týždni. 

Pôsobenie hladu na organizmus
Hlad je jedným z najstarších praktických javov v živote človeka a jeho použitie 

ako metódy liečenia je staré ako ľudstvo samo. Pritom liečenie hladom nie je typické 
len pre človeka. Zvieratá, riadené inštinktom, využívajú hlad ako liečebný prostrie-
dok. Choré psy, mačky, kone prestávajú prijímať potravu (Horáková, 2008; Cingoš, 
1998).

Ľudský organizmus je možné prirovnať k zariadeniu na spaľovanie kyslíka. Za 
24 hodín sa v ňom spáli palivo ekvivalentné pol kilogramu tuku. Akonáhle zastavíme 
prísun paliva, telo ihneď mení spôsob svojho zásobovania. Palivo je dodávané z vnútor-
ných rezerv. Pritom sa spotrebúva najprv to, čo najmenej potrebuje: zbytočné tkanivo, 
rôzne výrastky, zrasty, ktoré len bránia práci organizmu. Preto tiež v mnohých prípad-
och viedlo dlhodobé hladovanie k vyliečeniu rakovinových nádorov. 

Je známe, že pri hladovaní sa organizmus zbavuje najprv nepotrebných častíc. 
Pri hladovaní spaľujeme denne cca pol kilogramu tkaniva, škodlivín, tuku, nádorov, 
hlienu a iných zbytočností a okrem toho šetríme veľké množstvo energie nevyhnutnej 
ku tráveniu. Telo sa musí zbaviť všetkých odpadových jedovatých látok a zbytkov po-
travy. Usilovne pracuje srdce, črevá, pečeň, slezina, koža a mnohé žľazy. Všetky tieto 
orgány sa zúčastňujú procesu využitia potravy (Horáková, 2008; Cingoš, 1998; Niko-
lajev a Nilov, 1996). Pri hladovaní dochádza k zvyšovaniu červených krviniek. Po 12 
dňovom hladovaní došlo k zvýšeniu o 100 % množstva hemoglobínu. Tiež sa zlepšila 
kvalita krvi. Počas dlhodobého hladovania dochádza k zníženiu objemu svalov. Stra-
ta tuku a svalov nie je zdraviu škodlivá. Krátkotrvajúca hladovka neznižuje množstvo 
svalových buniek. Súčasne sa zlepšuje aj krvný obeh. Organizmus je nútený využívať 
proteíny rozptýlené v tepnách, čo má omladzujúci účinok na organizmus a podporuje 
odvápňovanie tepien a zvýšenie jeho priechodnosti. 

Po ukončení hladovky v  žalúdku nastáva zvýšené vylučovanie štiav a zlepšuje 
sa ich tráviaca schopnosť. Sú vyliečené vredy, stráca sa enormná chuť do jedla a neprí-
jemné pocity. Hlad tiež najrýchlejšie a najprirodzenejšie čistí tráviaci trakt. 

Viditeľný je efekt omladenia pokožky. Ostré línie a vrásky sa zmierňujú, škvrny, 
bezfarebné miesta a vyrážky sa postupne strácajú. Koža získava lepšiu farbu a zlepšuje 
sa štruktúra tkaniva. 

Hladovka zlepšuje duševný a telesný stav človeka. V literatúre sa popisuje skú-
senosť, že liečebné hladovanie blahodárne pôsobí na psychicky chorých, hlavne na pa-
cientov trpiacich depresiami, strachom. Hlad pôsobí blahodárne na všetky zmysly. Zrak 
sa zostruje. Boli popísané prípady, kedy sa katarakta počas pôstu úplne stratila. Tiež 
zmizli mnohé prípady hluchoty. Možno je to spôsobené tým, že Eustachová trubica 
spájajúca vnútorné ucho s oblasťou nosa, sa zbavuje nečistôt a katarálnych usadenín. 
Mnohí pacienti hovorili aj o zvýšenej citlivosti čuchu a chuti (Cingoš, 1998; Nikolajev 
a Nilov, 1996).
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Pitie a hygiena počas hladovky

Doporučuje sa piť podľa potreby, najlepšie čistú vodu. Pri hladovke sa v žiad-
nom prípade neodporúča mlieko, ovocné či zeleninové šťavy. Mlieko je potrava (ko-
jenci). Ovocné a zeleninové šťavy patria medzi zvláštnu diétu, ňou sa hladovanie pre 
zdravie začína. 

Počas hladovky je potrebné udržiavať zvýšenú hygienu. V priebehu hladovania 
je potrebné často sa sprchovať, umývať si zuby, čistiť jazyk (hranou otočenej kávovej 
lyžičky), prechádzať sa na čerstvom vzduchu a dostatočne dlho spať. 

Orgány tela počas hladovania 
Ak organizmus nemá čo tráviť, dáva do obehu vlastné orgány. Práve tu sa ob-

javujú dôležité fakty. Čerpanie zásob rôznymi orgánmi a tkanivami je nerovnomerné. 
Najmenšie straty má tkanivo nervových centier a srdce. 

Graf.1 – Strata váhy jednotlivých orgánov a tkanív v percentách (Nikolajev a Nilov, 
1996)

Najdôležitejšie fakty o hladovke:
1. Hladovka, pôst nie je len záležitosť náboženstiev, pôsobí preventívne pri pred-

chádzaní rôznych ochorení, dokonca lieči. 
2. Má omladzujúci účinok.
3. Pri prvom hladovaní je potrebné sa poradiť s lekárom, najlepšie s takým, ktorý 

má vlastnú skúsenosť s hladovkou.
4. Preštudovať si príslušnú literatúru. 
5. Nebáť sa! Dôležité je dobrovoľné rozhodnutie hladovať. 
6. Pôst sa odporúča praktizovať počas víkendu alebo dovolenky, kedy má osoba 

dostatok času na očistu tela, na dostatok spánku a pohybu na čerstvom vzdu-
chu. 

7. Nohy udržiavať v teple! Nebezpečenstvo prechladnutia. 
8. Zapamätať si! Koľko dní sa hladuje, toľko dní musí trvať návratná fáza.
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Počas návratnej fázy sa nesmie do jedál pridávať soľ, jesť mäso, mäsové výrob-
ky, huby a vajíčka. Prísne je zakázaný alkohol a fajčenie. Porušenie týchto zákazov je 
pre organizmus nebezpečné (Horáková, 2008; Cingoš, 1998; Nikolajev a Nilov, 1996).

Kto hladovať nesmie:
– dojčiace matky, 
– pacienti s nasledujúcimi ochoreniami - pľúcna tuberkulóza, Basedowova cho-

roba, adinizmus, ochorenia centrálnej nervovej sústavy, akútne ochorenia, pri 
ktorých je nuný chirurgický zákrok – akútny zápal slepého čreva, zauzlenie 
čriev, cysty, novotvary vnútorných orgánov, hlboký stupeň vyčerpania najmä 
u starších osôb,

– HIV pozitívni pacienti (Nikolajev a Nilov, 1996).

Záver
Je na samotnej súčasnej medicíne, aby opäť objavila blahodarný vplyv hladovky 

na organizmus človeka a začala sa seriózne zaoberať výskumom vhodnosti jej indikácie 
pri rôznych ochoreniach. Okrem zlepšenia fyzickej kondície a zdravia prináša pôst ne-
čakaný prílev energie a optimizmu. Dokáže prinavrátiť stratené zdravie. Pri hladovke sa 
odporúča najmä trpezlivosť a vnútorná sila, ale pocit, že sme pre svoje zdravie urobili 
niečo prospešné, stojí za to.

THE IMPORTANCE OF FAST FOR 
A MODERN INDIVIDUAL

Abstract: Term benefi cial starvation or fasting is not used in the expert or 
popular literature very frequently. Even many doctors and other medically educated 
professionals don’t comment on the issue very often. Fast or a long-term starvation, 
perceived as a voluntary rejection of any meals, even the juices is one of the most 
important, but at the same time currently the least accepted way of retaining and 
restoring health. Fast is recommended and practiced by all widely spread religions, 
such as Christianity, Islam and Buddhism. Starvation was practiced and used to 
treat patients, by various infl uential physicians or personages of scientifi c fi eld in 
the past. We can refer to, for example, Hippocrates, the founder of a rational and 
dynamic medicine, dubbed “the father of medicine”,Abú Alí al-Husayn ibn Abdal-
láh ibn Sína (Avicenna), Pythagorus, Socrates, Plato, then the founder of a rational 
hygiene Christoph Wilhelm Hufeland, or an American writer and the Pulitzer prize 
laureate Upton Beall Sinclair. Contemporary western medicine has lost the idea of 
fasting, because in its opinion it only observes purely religious purposes of a soul 
absolution, but doesn’t deliver any benefi ts to the body. The facts, however, prove 
this idea wrong. In the published writings, we can even fi nd the cases, in which 
some fatal diseases were cured by the means of fast. It is up to the contemporary 
medicine itself to rediscover the benefi cial infl uence of fast on human organism and 
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to begin seriously setting up a research of relevancy of its indications regarding 
various diseases.

Keywords:  starvation, the famous people of medicine 
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BIOETIKA A ENVIRONMENTÁLNÍ ETIKA 
V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ

OV A ZSV

Petr JEMELKA

Abstrakt: Příspěvek ukazuje potřebu rozšířit obsah „tradiční“ etiky o témata 
bioetická a o etiku environmentální. Obě tyto dílčí disciplíny sledují závažné otázky 
současného světa související s environmentální krizí, chápáním hodnot zdraví a života. 
Zdůrazňování významu bioetiky a environmentální etiky není jen „módním trendem“, 
jejich témata se zabývají závažnými problémy budoucnosti civilizace, stávají se sou-
částí politických dokumentů. Péče o zdraví, populační politika i ochrana životního pro-
středí hrají důležitou úlohu v programu politických stran a ve volebních kampaních 
na regionální i celostátní úrovni. Bioetická a environmentální etika má důležité místo 
nejen v předmětech přírodovědných, ale také v předmětech společenských, především 
v občanské výchově na základních školách a v základech společenských věd na školách 
středních. Ani biotika, ani environmentální etika by tedy neměly chybět ve vzdělávacích 
programech budoucích učitelů těchto předmětů.

Klíčová slova: etika, biotika, environmentální etika, ochrana životního prostředí, 
zdraví, vzdělávání učitelů, vzdělávací programy

Brněnský fi losof Josef Šmajs ve své Nájemní smlouvě se Zemí píše: „Globali-
zovaná kultura znehodnocuje i tradiční strukturu a obsah školního vzdělání. Škola nám
i dnes předává mnoho užitečných poznatků, ale v senzitivní fázi lidské ontogeneze, 
v níž se poznání relativně snadno spojuje s hodnotami, nerozvíjí k přírodě uctivé myšle-
ní. Ze školy nevíme, co je příroda a přirozená evoluce...“1

Právě vědomí či intuitivní vnímání této situace je podnětem a inspirací všech 
tvořivých a zapálených učitelů, metodiků či pracovníků ekocenter, usilujících o překo-
nání tohoto kognitivního i emocionálního defi citu ve výchově a vzdělávání.

Důležitou a nezbytnou součástí tohoto úsilí je jistě rozvíjení přírodovědné stránky 
výchovně vzdělávacího úsilí. Společenskovědní potenciál je však také nemalý; jednou 
z  významných  oblastí,  které  poskytují   uvedené   problematice  prostor  ve  svém  rámci,

1  Šmajs, J., Nájemní smlouva se Zemí. In: Jemelka, P., Lesňák, S., Environmentální etika. Prešov 2008, s. 
90.
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je i občanská výchova na základních školách a základy společenských věd na školách 
středních. Z tohoto důvodu považujeme environmentální tématiku za důležitou stránku 
přípravy budoucích učitelů uvedených předmětů, neboť daný tématický okruh se dotýká 
prakticky všech stránek či součástí obsahu tohoto studia (fi losofi e, etika, politologie, 
estetika, kulturologie, ekonomie atd.).

V této souvislosti je vhodné si také uvědomit, že bioetická a environmentální té-
mata se v současnosti stávají velmi významnou oblastí reálné politiky. Otázky zdravotní 
péče, populační politiky nebo problematiky ochrany životního prostředí tak tvoří pod-
statnou složku volebních programů většiny politických subjektů – od úrovně komunální 
až po celostátní (včetně zahraničně politické) – viz např. koncepce trvalé udržitelnosti 
jako standardní politická doktrína celé řady států.

Probíhající společenský diskurs tak vyžaduje kultivaci žáků a studentů nejen ve 
směru informovanosti, ale i schopnosti vést dialog (rozvíjení tolerantnosti, umění argu-
mentace atd.). Uvedená témata proto úzce souvisejí s kultivací hodnotové a postojové 
složky osobnostního vývoje.

Předmětem našeho zájmu v tomto příspěvku je oblast, která představuje rozšiřo-
vání obsahu a oboru působnosti tradiční etiky – tedy tzv. etika environmentální a bioeti-
ka. Obě nesporně refl ektují velmi aktuální otázky současnosti (globální krize prostředí, 
hodnota zdraví a života atd.). Tyto otázky nejsou pouze módním trendem, ale dotýkají 
se významně perspektiv naší civilizace.

Ani příprava kvalifi kovaných učitelů se proto neobejde bez tohoto k životní pra-
xi výrazně směřujícího aspektu fi losofi e a etiky. Učitelé OV a ZSV budou ve svém 
výchovně-vzdělávacím působení i tyto otázky nutně otevírat. Z tohoto důvodu vznikl 
(v rámci uvedeného rozvojového projektu) na naší katedře nový kurs (Bioetika), který 
má právě v této části odborné přípravy budoucích učitelů pomoci při základní orientaci 
v problematice značně vnitřně tematicky členité a náročné, nesporně však také velmi 
atraktivní.

Cílem tohoto příspěvku není uvedení podrobnější informace o obsahové podobě 
onoho nově zavedeného kursu.2 Chceme zde nastínit jisté koncepční pojetí uvedených 
oborů (bioetiky a environmentální etiky), které se stalo konkrétním metodickým výcho-
diskem při jeho koncipování.

Začněme však nejprve odkazem na dokument s mezinárodní platností – na Vše-
obecnou deklaraci o bioetice a lidských právech z roku 2005.3 Tento text je reakcí na 
soudobý vědeckotechnologický rozvoj a ústí do požadavku přijetí globální odpovědnos-
ti i za jeho morální stránku. Ona odpovědnost se týká jak zachování kulturní diverzity 
a zájmů budoucích generací, tak i biodiverzity - ochrany všech forem života. Zde se 
vychází z toho, že člověk je integrální částí biosféry, jako jediný tvor je však také za své 
jednání zodpovědný a je schopen si tuto odpovědnost uvědomovat.

Odkazem na tento klíčový dokument chceme argumentačně podpořit přístup, 
který jsme zvolili při tvorbě naší koncepce kursu bioetiky. Jde totiž o to, že v součas-
nosti se můžeme setkat s dvojím pojetím tohoto oboru. Jeho obvyklé (z našeho hlediska 
však zúžené) chápání redukuje bioetiku víceméně na refl exi otázek etiky medicínské
a ošetřovatelské. V obecném smyslu se tento pohled dopouští antropické redukce re-
2 V příloze nabízíme sylabus tohoto nového kursu.
3 Viz Universal Declaration on Bioethics and Human Rights. UNESCO, Paris 2005.
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fl ektované problematiky, kdy se zabývá především morálními aspekty lidského zdraví
a nemoci, umírání a smrti či lidské reprodukce.

Širší pojetí chápe však bioetiku jako specifi ckou refl exi fenomenu života (ne tedy 
jen lidského života). Život je zde pojímán jako univerzální hodnota – což ostatně odpo-
vídá původnímu vymezení bioetiky v době jejího vzniku v 70. letech minulého století. 
Z tohoto důvodu pak do oboru působnosti takto pojaté bioetiky lze včlenit a smysluplně 
rozvíjet i etiku environmentální.

Lze to vyjádřit i tak, že ono zúžené obvyklé pojetí bioetiky vede až k paradoxu, 
kdy etika života věnuje nejvíce zájmu smrti a utrpení a celek života redukuje ve své 
pozornosti jen na život lidský. Druhým zásadním problémem je pak i to, že se jedná
o redukci také v tom smyslu, že jde vesměs o etiku aplikovanou (typicky profesní etika 
pracovníků ve zdravotnictví atp.).4

Námi preferované širší pojetí bioetiky se opírá o ústřední hodnotu – život –
a proto v sobě zahrnuje jak onu refl exi specifi cky antropickou, tak i pozornost hodno-
tové a morální dimenzi existence mimolidských životních forem. Zahrnuje tedy v sobě
i onu relativně autonomní oblast etiky environmentální.

Bioetika je tak rozvíjena s vědomím potřebnosti propojení refl exe biologické 
(včetně ekologické) a sociální – antropologické i kulturologické. Také propojuje přístup 
systematický (vymezení základních problémových okruhů, defi nování klíčových poj-
mů) s rovinou historiografi ckou, zabývající se vývojem refl exe dané problematiky jako 
podstatné a důležité součásti celku etické teorie.

***
V prosazování takového pojetí bioetiky a jejího základního tématického vymezení 

současně můžeme spatřovat i jistou možnost smysluplného inovování společenskovědní 
výuky. Jedná se totiž o zcela konkrétní vazbu na okruhy problémů, které jsou velmi atrak-
tivní (i díky působení médií). Proto se právě bioetické otázky mohou stále více stávat prá-
vě v horizontu výuky společenskovědních předmětů výrazně konkrétnější podobou toho, 
jak se žáci a studenti setkávají s aktuálními tématy a problémy soudobého světa.

Jak již bylo uvedeno, tato situace si ovšem vyžádá další prohloubení odborné 
přípravy učitelů, kteří budou potřebovat konkrétní informace o situaci v souvisejících 
vědních oblastech, o realizačních technologických možnostech i o stavu legislativy
a základních platných právních norem, dotýkajících se ve své působnosti např. výzku-
mu, medicínských oborů, oblasti lidské reprodukce, hygieny, ale i zacházení se zvířaty 
a právního zakotvení ochrany prostředí.

Důležitá je i propojenost této „informační báze“ se znalostí konkrétní politické
a ekonomické situace – jako aktuální příklady tu můžeme uvést rozličné aspekty zdra-
votnické reformy, podpory programu biopaliv, ale i některé stránky problematiky men-
šin (zdroje rasismu a xenofobie) aj.

Bioetickou problematiku lze z těchto důvodů zřejmě považovat za cestu, která 
může úspěšně dokázat opřít výchovné a vzdělávací aspekty (nejen) v nauce o společnos-
ti o konkrétní, zajímavá a důležitá témata, do nichž lze převést původně mnohdy značně 
nezáživnou všeobecnou podobu vyučování.

4  Aplikovaná etika nedisponuje vlastním autentickým hodnotovým základem, ale opírá se obvykle o velmi 
obecnou formulaci hodnot s vysokou mírou abstrakce, která poskytuje možnost jejich univerzalistické 
aplikovatelnosti.
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Takto lze budovat významnou vazbu např. na oblast působnosti multikulturní vý-
chovy (viz např. uvedená problematika xenofobie a rasismu) nebo na výchovu globální 
(environmentální tématika z hlediska globální krize životního prostředí, problematika 
humanitární pomoci či medicínské etiky v rozvojových zemích atp.).

Díky této obsahové atraktivitě a různorodosti můžeme současně poukázat i na to, 
že ona pestrost poskytuje také významnou inspiraci didaktickou. Myslíme tím zejmé-
na možnosti rozvoje využití méně tradičních vyučovacích metod – právě v souvislosti 
s výrazně diskursivním charakterem samotné bioetiky.5 Vhodné metody přitom mohou 
výrazně zlepšit úroveň výuky nejen v nauce o společnosti – projekty, případové studie, 
simulační hry, brainstorming aj. Jsou tedy významným faktorem vytváření tak žádou-
cích mezioborových vazeb. Bioetická problematika tedy může nabízet významné pro-
pojení s dalšími předměty přes průřezová témata. V neúplném výčtu si takto lze předsta-
vit např. možnosti v oblasti problematiky volby povolání (věda, medicína, kosmetika, 
zemědělství), rodinné výchovy (zdraví, reprodukce, péče o handicapované), estetické 
výchovy (neopakovatelnost a krása živé přírody, esteticky tvořivý aspekt projektové 
výuky), otázek zdravého životního stylu (hygiena, výživa, péče o zdraví) atd.

Přes bioetická témata tak vede jedna z cest ke skutečně tvořivé škole, neboť se jed-
ná o oblast, která nestojí jen na vágních a všeobecných motivech či tématech, ale disponu-
je velmi hutnou konkrétní informační bází. Ta je aktuální a atraktivní (viz např. klonování) 
a přitom vcelku dobře dostupná pro základní orientaci; nabízí tedy významný tematický
(a současně životně důležitý) potenciál pro smysluplné výchovně vzdělávací aktivity.

Příloha:
BIOETIKA

(sylabus pro Katedru občanské výchovy PdF MU Brno)

I. Úvod do studia bioetiky
1. Bioetika jako součást etické teorie; antropocentrický a biocentrický obor pů-

sobnosti bioetiky; aplikační (normativní) a deskriptivní pojetí bioetiky.
2. Věda a technika jako přímé zdroje bioetických témat (výzkum na biologickém 

materiálu, možnosti medicínských technologií, antropogenní změny biosféry).

II. Bioetická refl exe hodnoty živé přírody
1. „Život“ – ústřední kategorie bioetiky (od biologického k axiologickému vymezení).
2. Otázka práv živých organismů v soudobém kontextu (klonování a genetické 

inženýrství).
3. Environmentální etika (vznik a vývoj etické refl exe problémů životního prostředí).

III. Antropologické otázky bioetiky
1. Lidský život jako specifi cká hodnota; hledání lidské přirozenosti; otázka opráv-

něnosti ovlivňování lidského života (zásahy do lidského chování, výzkum na 
člověku, etické aspekty legislativy – absolutní trest, eugenika, problém rasis-
mu).

5  Pro tento obor je totiž charakteristické, že není doménou pouze expertní, ale zahrnuje i celospolečenský 
veřejný diskurs nad citlivě vnímanými tématy (typicky např. interrupce, euthanasie ap.).
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2. Počátky lidského života (etické aspekty lidské reprodukce, asistovaná repro-
dukce; prenatální diagnostika a její morální důsledky, interrupce).

3. Lidský život ve zdraví a nemoci; tělesné a duševní zdraví jako hodnota; délka 
a kvalita života; otázky lékařské a ošetřovatelské etiky (práva pacientů, etické 
aspekty transplantací).

4. Bioetická refl exe umírání a smrti (smrt jako součást života, lidské zásahy do 
přirozeného konce života - euthanasie, sebevražda).

IV. Bioetika a výchova k občanství
1. Bioetické otázky jako důležitá součást výchovy a vzdělávání (rozvoj znalostí, 

dovedností a postojů); občan a péče o zdraví (význam dobrovolného dárcovství 
krve a kostní dřeně; prevence; zdravý životní styl)

2. Nároky na učitele.
3. Hlavní doporučené metody.

BIOETHICS AND ENVIRONMENTAL ETHICS AS PART 
OF THE TRAINING OF FUTURE CIVICS AND SOCIAL 
SCIENCES BASICS TEACHERS

Abstract: This paper focuses on the area of extending the contents and scope 
of traditional ethics by bioethics and environmental ethics. They undoubtedly refl ect 
very serious issues of the contemporary world (global environmental crisis, the value 
of health and life etc.). These issues are not a simple fashionable trend, but they signifi -
cantly touch upon the future prospects of our civilization. Bioethics and environmental 
topics thus currently become a substantive part of real politics. The issues of health care, 
population policy or protection of the environment therefore make an important part of 
campaign platforms of most political entities – from local to national levels.

Training of qualifi ed Civics teachers thus cannot leave out this aspect of philoso-
phy and ethics which has such strong ties to practical life issues.

Bioethical issues are thus a way to a really creative school education. They are 
based upon a concrete information basis, which is up-to-date and attractive (e.g. the 
question of cloning) and yet easily available to get oriented in the subject. They there-
fore have an important potential for meaningful educational/instructive activities.

Keywords: bioethics, environmental ethics, environmental crisis, health, protec-
tion of the environment, training of teachers, educational programms
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STARONOVÉ ÚKOLY ERGONOMIE
NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Petr KACHLÍK, Marie HAVELKOVÁ

Abstrakt: Růst a vývoj dítěte s sebou přinášejí nutnost vhodného typu a dáv-
kování pohybové aktivity. K hlavním rizikům školní docházky patří mimo infekcí
a přetěžování též riziko nedostatku pohybu (imobilizace). Byla realizována sonda na 
10 brněnských základních školách, kdy bylo pomocí anonymního dotazníku osloveno 
50 pedagogů. Otázky byly zaměřeny na vady pohybového systému s důrazem na pro-
blémy se zády (výskyt, typy, diagnostika, prevence). Pětina učitelů má ve svých třídách 
děti s ortopedickými vadami zad. Úkolem rodičů by mělo být vedení dítěte k pravidel-
ným a pestrým pohybovým aktivitám, podpora správných životních návyků a radosti
z pohybu, k úloze školy patří vhodné využívání tělovýchovných chvilek ve výuce, moti-
vace k pohybu o přestávkách, v kroužcích, na mimoškolních akcích, omezení výkonové-
ho hodnocení v tělesné výchově, podpora správného držení těla.

Klíčová slova: cvičení, dotazník, páteř, pohyb, prevence, škola, učitel, vada, 
záda, žák

Úvod
Ergonomie je nová mezioborová vědní disciplína, její název pochází z řeckých 

slov ergon = práce, nomos = zákony. V některých zemích je tento obor označován jako 
„Human engineering“ (USA), „Biotechnology“ (USA) nebo „Inženýrská psychologie“ 
(Rusko). Ergonomie se týká úsilí široce a účelně využít poznatků biologických věd jako 
faktoru při navrhování, plánování, projekci a konstrukci technických prostředků slouží-
cích člověku, způsobů manipulace s nimi i z hlediska prostředí, kde k jejich užívání do-
chází. Biologické faktory nástrojů, strojů, pomůcek, pracovních metod i prostředí jsou 
rovnocenným, ne-li dominujícím hlediskem vedle kriterií technických, technologických 
a ekonomických (Hrubá, 1995).

V praxi ergonomie zasahuje zejména do těchto oblastí (Hrubá, 1995):
 pracovní prostředky (stroje, nástroje);
 pracovní technologie a stanoviště;
 organizace režimu práce a odpočinku;
 formy a způsoby výcviku, výuky;
 ochrana pracovníků;
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 výběr pracovníků.

Aplikováno na školu to znamená, že se ergonomie promítá do (Hrubá, 1995):
 vybavení tříd, odborných učeben, pracoven, zázemí;
 pracovních postupů, uspořádání pracovišť;
 organizace režimu dne učitele a žáka (hodiny, přestávky, práce, odpočinek, 

volný čas);
 obsahů a forem působení na žáky, učně, studenty;
 prevence poškození zdraví ve škole;
 kritérií pro výběr pedagogů i žáků.

V tomto příspěvku se autoři zaměřili na problematiku vad páteře a jejich 
prevenci.

Páteř
Páteř je složena ze 33–34 obratlů: 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 kří-

žových sekundárně splývajících v kost křížovou a 4–5 obratlů kostrčních, tvořící kost 
kostrční. Pracuje jako funkční celek. Každý obratel je složen ze tří, mechanicky odlišně 
fungujících složek: těla, oblouku a výběžků obratlových. Obratle jsou navzájem spojeny 
klouby, vazy a svaly. Obratle udržují za pomoci těchto struktur stabilitu těla a zároveň 
jsou natolik pohyblivé, že umožňují realizovat žádaný pohyb. Mezi jednotlivými obratli 
se nacházejí meziobratlové ploténky, které působí jako tlumič nárazů na páteř a ovliv-
ňují rozsah pohybu jejich jednotlivých úseků. Pohyblivost páteře je tedy dána souč-
tem pohybů mezi jednotlivými obratli, rozsah pohybu určuje tvar kloubních ploch, tvar
a sklon obratlových trnů a relativní výška meziobratlových plotének (Dobeš, Michková, 
1997; Zelená, 2004).

Páteř je spojena v hrudní části s žebry a v křížové oblasti s pánví. Upíná se na ni 
velké množství vazů a svalů, které uskutečňují pohyb jednotlivých obratlů proti sobě,
a tím i pohyb celé páteře a těla.

Páteř je z bočního pohledu vícenásobně zakřivená, což zlepšuje její stabilitu. 
Daná zakřivení musejí být přiměřená, jedná se o lordosu v oblasti krční a bederní 
a kyfosu v oblasti hrudní. Nadměrné zvětšení lordosy se označuje jako hyperlor-
dosa, nadměrné zvětšení kyfosy jako hyperkyfosa. Z předozadního pohledu existuje 
fyziologické minimální zakřivení ve smyslu skoliosy, větší zakřivení již znamená 
patologii. 

Základní pohyby, které může páteř vykonávat, jsou předklony a záklony, úklony, 
rotace a pérovací pohyby (Dobeš, Michková, 1997; Zelená, 2004).

Páteř má funkci podpůrně-pohybovou – slouží jako opora vzpřímeného stoje 
a pohybová osa těla, chrání nervové struktury, které se zde nacházejí (mícha, nervy), 
působí jako orgán hluboké citlivosti (účast na udržení rovnováhy v prostoru) a také jako 
orgán vyjadřující duševní pochody. Správná funkce pohybové osy těla má vliv nejen na 
struktury nacházející se v páteřním kanálu, ale i na správnou funkci celého pohybového 
systému, tedy končetin s jejich klouby, na svaly i na funkci vnitřních orgánů. V důsled-
ku těchto složitých funkčních vztahů je třeba páteř hodnotit vždy v souvislosti s funkcí 
pánve, dolních končetin a svalstva (Gúth et al., 2000; Zelená, 2004). 
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Význam páteře pro udržení rovnováhy je jasně prokázán. Za velmi důležitou se 
považuje oblast kraniocervikálního skloubení, kde vznikají hluboké šíjové refl exy. Pro 
udržení rovnováhy je správná propriocepce z této oblasti nezbytná, kdežto funkce labyrin-
tu vnitřního ucha nutná není. Páteř, jako pohybová osa těla i jako orgán rovnováhy, pracuje 
jako refl exně řízená funkční jednotka. Dojde-li k určité změně postavení nebo funkce na 
jednom konci páteře, projeví se to okamžitě na jejím druhém konci (Lewit, 1990).

Funkčně nejvýznamnějšími částmi páteře jsou tzv. „klíčové oblasti“ nebo také 
„klíčové segmenty“. Jedná se o přechodové oblasti, kde se funkce páteře prudce mění. 
Je to spojení kraniocervikální, cervikothorakální, thorakolumbální a lumbosakrální 
(Lewit, 1990).

Cervikokraniální spojení (hlavové klouby) umožňuje velký pohyb všemi smě-
ry v prostoru, a přitom nese těžkou hlavu na křehké krční páteři. Funkční poruchy 
omezují pohyblivost tohoto úseku, působí zvýšený tonus posturálních svalů a poruchy 
rovnováhy. 

Cervikothorakální přechod je část, ve které přechází velmi pohyblivá krční páteř 
v nejméně pohyblivou páteř hrudní (pohyb omezuje připojení žeber a pletence ramenní-
ho s mohutnými svaly). Velká zátěž na páteř potom vzniká v oblasti thorakolumbálního 
přechodu, kde se mění pohybový mechanismus hrudní páteře v mechanismus bederní, 
v místě posledního hrudního obratle. Funkční porucha v této oblasti má za následek 
spasmy řady svalů páteřních, břišních i pánevních. 

Lumbosakroiliakální spojení tvoří bázi páteře, má tedy rozhodující vliv na 
statiku. Přenáší pohyb z dolních končetin na páteř a působí jako tlumič nárazů. Páteř
a pánev tvoří funkční jednotku. Pánev spojuje páteř s dolními končetinami, přenáší po-
hyb z dolních končetin na páteř a působí jako tlumič nárazů. V oblasti pánve se nachází 
mohutné svaly a vazy, které zaručují dostatečnou pevnost. Pánev vzniká srůstem tří 
kostí – os illium, os ischii a os pubis. Linie srůstu kostí má přibližně tvar písmene Y
a prochází jamkou kyčelního kloubu. Obě poloviny pánve jsou vpředu spojeny s discus 
interpubicus a vzadu s kostí křížovou. Kost pánevní a křížová zde vytváří sakroiliakál-
ní skloubení, které umožňuje určitou pohyblivost pánve. Funkce pánve a její vliv na 
statiku závisejí do značné míry na typu pánve. Různé typy pánve vznikají na podkladě 
značné variability posledního bederního obratle, který bývá označován jako „přechod-
ný“ (Lewit, 1990; Zelená, 2004).

Klíčové oblasti bývají místem primární funkční poruchy páteře, což lze pozoro-
vat zejména u dětí. Působí na funkci celé páteře a vznikají sekundární poruchy - blokády 
(Lewit, 1990).

Zádové svaly
Zádové svaly rozdělujeme do tří vrstev – hluboké, střední a povrchové. Hluboké 

zádové svaly se táhnou podél páteře. Čím hlouběji jsou uloženy, tím kratší je průběh 
jednotlivých snopců. Nejkratší snopce potom spojují jen dva nejbližší segmenty.

Nejhlubší vrstvy svalů ovlivňují vzájemnou polohu jednotlivých obratlů. Aktivu-
jí se již při pouhé myšlence na pohyb. Působí ve smyslu extenze a některé svojí aktivitou 
snižují tlak na meziobratlové ploténky. Střední vrstvy spojují více segmentů a ovládají 
jednotlivé dílčí úseky páteře. Povrchové svaly se příliš nepodílejí na udržení přímého 
stoje, uplatňují se při nestabilitě. 
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Jako celek zádové svaly při oboustranné aktivaci umožňují extenzi páteře při 
fi xaci pánve. Zvětšují bederní lordózu a zapojují se při výdechu. Při úklonu, tedy jedno-
stranné aktivaci, působí rotaci obratle na druhou stranu (Véle, 1997).

Svalové syndromy
Jedná se o funkční vady pohybového systému, kdy se postupně vyvíjí nerov-

nováha mezi oslabujícím se systémem fyzickým a systémem tonickým, který získává 
převahu a zkracuje se. Tato nerovnováha je nejzřetelnější v oblasti pánve a pletence 
ramenního. 

Dysbalance v oblasti pánve se nazývá dolní zkřížený syndrom, vede ke změně 
statických a dynamických poměrů v oblasti pánve a příslušné části páteře. Vzniká ante-
verze pánve (překlopení vpřed) se zvýšenou lordosou v lumbosakroiliakálním přechodu, 
následně změna rozložení tlaků na kyčelní klouby a segmenty páteře v oblasti bederní 
a křížové (hlavně ploténky). V důsledku toho dochází při chůzi k nedostatečné extenzi 
v kyčelním kloubu a dalšímu prohloubení anteverze pánve, což způsobuje trvalé pře-
těžování lumbosakroiliakální části páteře. Takto vytvořená anteverze je následně kom-
penzována bederní hyperlordosou, která je způsobena fl exí v kyčelních kloubech. Kyčel 
je nerovnoměrně zatěžována a reaguje na situaci adaptační přestavbou kosti. Rovněž 
dochází k nerovnoměrnému zatěžování meziobratlových plotének v postiženém úseku, 
které způsobuje jejich postupnou degeneraci. Postiženy jsou i meziobratlové klouby. 
Vznikají kontraktury paravertebrálního svalstva jako reakce na bolestivé dráždění. Ten-
to stav má následně vliv i na chůzi (Dobeš, Michková, 1997; Zelená, 2004).

V oblasti pletence ramenního dochází k rozvoji tzv. horního zkříženého syn-
dromu. Jako projev těchto změn můžeme pozorovat předsunuté držení hlavy s přetí-
žením krční páteře, zvětšení krční lordosy, kulatá, předsunutá ramena a změnu posta-
vení lopatek. Objevují se mechanické změny v oblasti pletence ramenního, abdukce 
lopatky, přetížení závěsného aparátu, což má za následek změnu postavení ramenního 
kloubu a degenerativní změny. Postižením krční části páteře mohou vzniknout i změ-
ny v krčním sympatiku, jehož pleteň se zde nachází a mohou být ovlivněny rovněž 
přítomné nervové struktury, mající souvislost s vnitřními orgány (Dobeš, Michková, 
1997; Zelená, 2004). 

Třetím svalovým syndromem je syndrom vrstvový. Jedná se o střídání hyper-
trofi ckých a hypotrofi ckých svalových vrstev. Na dorsální straně těla nacházíme ve 
vrstvách hypertrofi cké a zkrácené svaly v oblasti kyčle, bérce a hýždí, hypertrofi cké 
vzpřimovače trupu v oblasti hrudní a bederní páteře, vrstvu oslabených mezilopatko-
vých svalů a vrstvu hypertrofi ckých a zkrácených horních vláken trapézového svalu. Na 
přední části těla dominuje oslabené břišní svalstvo, zkrácený kývač hlavy a velký prsní 
sval, oslabené hluboké ohýbače šíje a hypertrofi cký a zkrácený m. iliopsoas a přímý sval 
stehenní (Dobeš, Michková, 1997; Zelená, 2004). 

Hodnocení držení těla
Lidská páteř je v sagitální rovině fysiologicky dvakrát viditelně zakřivena. Mů-

žeme na ní rozeznat (Lewit, 1990): 
 krční (cervikální, C) lordosu (páteř je vyklenuta konvexitou dopředu),
 hrudní (thorakální, Th) kyfosu (vyklenutí konvexitou dozadu),
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 bederní (lumbální, L) lordosu,
 křížově-kostrní (sakrokokcygeální, S-Co) kyfosu.

Tato zakřivení činí páteř pružnější a spolu s meziobratlovými ploténkami umož-
ňují tlumit vertikální nárazy, zvláště při chůzi. 

Páteř novorozence je rovná, její tvar se mění podle podložky, na které dítě leží. 
V prvních měsících, když začne dítě zvedat hlavu, se jako první vyvíjí krční lordosa. 
Při posazování je hrudní a bederní páteř v jednom kyfotickém oblouku - dorzolumbální 
kyfose, a teprve ve stoji se dotváří bederní lordosa. Konečná formace páteře je však 
ukončena až kolem dvacátého roku věku člověka. 

Vzpřímený postoj je složitá záležitost. Podílejí se na něm vrozené nepodmíněné 
i získané podmíněné refl exy, které zajišťují tzv. stereotyp držení těla. Držení těla je 
čistě individuální a lze velmi těžce defi novat odchylky, které je možné považovat za 
patologické. Přesto byl vymezen tzv. posturální standard, podle kterého se pokoušíme 
posuzovat a defi novat odchylky držení těla. Jejich prohlášení za patologické je však 
problematické (Lewit, 1990). 

Postojový (posturální) standard (Janda, 2001): 
 pohled z boku: kolmice spuštěná ze zevního zvukovodu prochází středem ra-

menních kloubů a středem kyčelních kloubů a končí v loďkovité kosti (os na-
viculare) na dolní končetině,

 pohled zezadu: kolmice spuštěná z týlní krajiny se dotýká vrcholu hrudní kyfo-
sy a probíhá intergluteální rýhou.

Tímto způsobem vyšetřujeme především děti. Pokud dítě tomuto standardu vy-
hovuje, hovoříme o správném držení těla. Každá odchylka od správného držení těla, 
která však není způsobena strukturální změnou (onemocnění páteře, její vrozené mal-
formace apod.) se nazývá vadné držení těla (Janda, 2001).

Dalším jednoduchým a spolehlivým vyšetřením VDT u dětí je test držení podle 
Matthiase. Dítě ve stoji předpaží do 90º a je takto ponecháno 30 sekund. Jestliže se po-
stoj podstatně nezmění, jde o správné držení těla. Jestliže se hlava a horní část hrudníku 
zaklání, ramena jdou dopředu, bříško je vystrčené, jde o vadné držení těla (Haladová, 
Nechvátalová, 1997).

Za správné držení těla pokládáme takové, které bychom mohli označit jako dr-
žení klidové. Toho lze dosáhnout tím, že ze stoje v pozoru necháme svalstvo uvolnit, 
nikoliv však ochabnout (Haladová, Nechvátalová, 1997).

Jiným ze způsobů hodnocení držení u dětí jsou siluetografy podle Kleina, Tho-
mase a Mayera, kteří rozlišují podle určitých znaků čtyři typy držení těla: výtečné, dob-
ré, chabé a špatné. Hodnotí se přitom pět základních znaků: postavení hlavy; hrudníku 
a břicha; zakřivení páteře; postavení lopatek, boků, thorakobrachiálních trojúhelníků
a obrysů ramen (Haladová, Nechvátalová, 1997).

Příčiny vzniku vadného držení těla
Vadné držení těla patří k diagnózám, které zahrnujeme pod širší pojem „po-

sturální vady“. Tato problematika je velmi frekventovaná, postihuje podstatnou část 
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populace, ať už jde o změny funkční nebo později i strukturální, často spojené s bo-
lestí. Medicína se jí seriózně zabývá od konce 18. století. Existuje řada studií, které 
ukazují, že funkční změny u dětí a mládeže se vyskytují nejméně u 80 % populace 
(Janda, 2001).

Na vývoji vadného držení těla se rozhodujícím způsobem podílí svalový sys-
tém. Není rozhodující pouze svalová síla, ale především rovnováha mezi jednotlivými 
svalovými skupinami. Odchylky od správného držení těla jsou nejčastěji způsobeny 
svalovými dysbalancemi (nerovnováhou) mezi svaly, které jsou na přední a zadní 
straně těla. V takové dvojici je jeden ze svalů posturální, který má sklon k tuhnutí,
a druhý fázický se sklonem k ochabování. Vítězstvím posturálního svalu nad fyzickým 
při přetahování se o páteř dojde k vadnému držení těla (Tichý, 2000; Zelená, 2004).

Vadné držení těla vzniká z mnoha příčin. Jsou to vlivy endogenní, které se 
dosud nepodařilo plně objasnit, a exogenní, které úzce souvisejí se změněným ži-
votním stylem. Mezi nejčastější patří nedostatek pohybové aktivity a cvičení. Tento 
civilizační faktor se objevuje nejen u dospělých lidí v důsledku sedavého zaměstnání, 
ale i u dětí. Postiženy jsou děti již předškolního věku a v období školní docházky 
se tato vada dále prohlubuje, pokud není včas odhalena. Kromě nedostatku pohybu, 
způsobeného např. vysedáváním dětí u televize nebo počítače, se na vzniku svalo-
vé nerovnováhy podílejí také nesprávná výživa a následná obezita. Dalším faktorem
s negativním účinkem je stres. Svalová nerovnováha může vzniknout i u dětí spor-
tujících, a to v důsledku jednostranné zátěže vyvolané určitým sportem, která není 
dostatečně kompenzována jiným cvičením nebo technikami (Janda, 2001; Zelená, 
2004; Mužík, Krejčí, 1997).

Typické vadné držení těla u dětí a mladistvých je charakterizováno chabým sval-
stvem a uvolněním vazivového aparátu. Ve stoji se projevuje především překlopením 
pánve dopředu, vyvýšením břišní stěny, zvětšenou bederní lordosou a hrudní kyfosou, 
v horní části těla pak odstávajícími lopatkami s prodloužením ramen a předsunutým 
držením hlavy. Dolní končetiny jsou často ohnuté.

U dospělých se většinou setkáváme s určitým typem vadného držení těla ve spo-
jitosti s výskytem strukturálních změn páteře či degenerativním onemocněním.

Vadné držení těla ve velké většině případů není výrazem izolované lokální po-
ruchy, ale reakcí na poruchu funkce celého hybného aparátu. Nejcitlivější strukturou 
jsou pak svaly, které považujeme za křižovatku, kde se zrcadlí změny jak v periferních 
částech hybného systému, tak v centrálním nervovém systému. Proto podle reakce svalů 
můžeme usuzovat na poruchy jak na periferii, tak v centru, které řídí motoriku (Janda, 
2001; Zelená, 2004).

Obecně shrnuto: vadné držení těla představuje soubor odchylek od normy, jež lze 
ještě záměrně vyrovnat činností svalů. Jsou to funkční vady, bez zjevných strukturálních 
změn, např. chabé držení těla, plochá záda, dětská kulatá záda, odstávající lopatky, sko-
liotické držení páteře. Vzniká při svalové nerovnováze v důsledku nedostatku pohybu, 
cvičení, při jednostranné zátěži, vadách zraku, sluchu, poruchách duševního vývoje. 
Objevuje se zkracování fl exorů kyčlí, kolen, oslabení svalů břicha, zad, prsou, zvýraz-
nění bederní lordózy, fl exe hlavy. V případě dlouhotrvajících, nerozpoznaných a/nebo 
neřešených problémů se popsaný stav trvale fi xuje, může progredovat, hrozí organická 
poškození (Janda, 2001; Zelená, 2004).
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Pohybové stereotypy
Dynamický pohybový stereotyp představuje dočasně neměnnou soustavu pod-

míněných a nepodmíněných refl exů, která vzniká na podkladě stereotypně se opakují-
cích podnětů. Stereotypy podléhají vývoji v průběhu času, ovlivňují je vnitřní faktory
a jsou reakcí na změny zevního prostředí (Janda, 2001).

Hlavní součástí léčení funkčních poruch pohybové soustavy, a tedy i vadného 
držení těla, je náprava chybných pohybových vzorců. Jde o poruchy svalové koordinace 
následkem poruchy centrálního řízení. Pohybový stereotyp je však velmi individuální 
a pro každého jedince charakteristický. Vytváří se během ontogeneze člověka jako ře-
těz podmíněných a nepodmíněných refl exů, nelze tedy snadno stanovit hranici normy. 
V ideálním případě by měly pohybové stereotypy umožnit co nejekonomičtější pohyb, 
který by při určitém výkonu spotřeboval minimum energie (Lewit, 1990).

Při posuzování pohybových stereotypů je důležitý stupeň aktivace a koordinace 
svalů účastnících se stereotypu. Cílem je zjistit, zda je přítomný patologický stereotyp 
a do jaké míry je fi xován. Nejčastěji se posuzuje stereotyp extenze v kyčelním klou-
bu, fl exe trupu, abdukce v kyčelním kloubu ramenním kloubu a fl exe krku. U každého 
stereotypu je stanovena ideální časová posloupnost zapojení svalů (Dobeš, Michko-
vá,1997).

Svalová dysbalance, tedy utlumení fyzických svalů a hyperaktivita posturálních 
svalů, výrazně narušuje koordinaci motoriky a správné pohybové vzorce. Přebudování 
patologických pohybových vzorců je velmi složité a dlouhodobé a vyžaduje aktivní, 
vědomé zapojení pacienta (Lewit, 1990).

Sed
Podíl sezení v činnostech člověka se v průběhu vývoje společnosti mnohonásob-

ně zvýšil. Za přetěžování pohybového aparátu nelze pokládat pouze zvýšenou fyzickou 
námahu, ale také sedavé zaměstnání nebo činnosti, při kterých dochází k nepřetržitému 
a opakovanému zatížení určitého pohybového segmentu. Za určité přetěžování pohybo-
vého systému bychom tedy mohli považovat i každodenní sezení žáků ve škole po dobu 
vyučování. Nejen bolesti zad, ale častěji obtíže vzdálené – bolesti hlavy, závratě, pocity 
mravenčení až silné bolesti v končetinách jsou nejčastějším důsledkem onemocnění 
moderní doby, která mají původ v páteři a pohybové soustavě. 

Držení těla a všechny pohyby mohou být provedeny tzv. fyziologicky tak, že se 
struktury šetří vhodným zatěžováním, nebo je držení těla „chabé“ a pohyby prováděny 
nefyziologicky, a tím je vyvoláno přetěžování. Každou polohu vsedě bychom měli posu-
zovat individuálně a s přihlédnutím k účelu sedu. V závislosti na tom je důležité, jak se 
případná prodělaná onemocnění, úrazy a poškození hybného aparátu odrážejí na kloubně 
svalovém systému a mění pohyblivost nejen páteře, ale i kloubů končetin (Rašev, 1992).

Rašev (1992) užívá pojem „škola zad“, kdy jde o osvojení znalostí o vhodném 
chování k vlastnímu tělu a principů šetrného zatěžování organismu pohybovou aktivitou 
v uceleném metodickém systému. Toto optimální chování k vlastnímu tělu je ve škole 
zad trénováno a má za cíl změnu dlouhodobých životních návyků, kterými jsme se pří-
padně řadu let poškozovali. 

Nejekonomičtější zatížení všech struktur páteře, nalézajících se v přibližně 
normálním stavu (svaly bez zkrácení, ploténky přiměřeně vysoké, klouby pohyblivé 
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volně v plném rozsahu) je poloha, kterou musíme vybalancovat v rovnováze. Rovno-
váhu zajistí vyvážené svalstvo. Jde o nejvýhodnější zátěžovou polohu, která umožní 
osové zatěžování nosných struktur přesto, že z ní můžeme lehce vychýlit. Je to labilní 
poloha, která ovšem umožňuje optimální rozdělení tlaků působících na meziobratlo-
vou ploténku.

Vsedě se naše tělo vlivem působení gravitace propadá do uvolněného sedu, při 
kterém jsou záda zakulacená, pánev sklopená dozadu a objevuje se neekonomické roz-
ložení tlaků na ploténku, která se klínovitě deformuje, vazy spojující obratle jsou neú-
měrně napínány. Krátkodobé působení velkého ohybového napětí působí vždy negativ-
ně, ale u mladých nepoškozených struktur dlouhou dobu subjektivně nevadí. Častější 
působení dlouhodobě nevýhodné zátěžové polohy (sed s kulatými zády a předsunutým 
držením hlavy) má velký vliv na vznik adaptačních změn, kterými se páteř a její kloub-
ně svalový systém přizpůsobují vnějším vlivům, a tím oddalují nebezpečí hrozící z pře-
tížení.

Chceme-li se posadit vzpřímeně, aby byly ploténky rovnoměrně zatíženy v celé 
ploše, musí nám to umožnit náš svalový a kloubní systém. V případě, že máme nezkrá-
cené svaly, normální struktury a síly, bez následků poškození, pak je vzpřímený sed 
ekonomickým zatěžováním svalových skupin trupu a končetin. Mnohem častěji uží-
vaný je však tzv. chabý sed, neboť svaly jsou v nerovnováze, zkrácené a oslabené. Sed 
s kulatými zády má sice deformační vliv na meziobratlové ploténky, je však krátkodobě 
velmi dobře snášen, je-li ploténka bez většího poškození (Rašev, 1992; Zelená, 2004).

U dětí se velmi často setkáváme s tzv. kyfotickým sedem, při němž dochází 
k přetěžování meziobratlových plotének, stlačování hrudní kosti a symfýzy stydké kos-
ti, k předsunutému držení hlavy a krku a k hyperlordose v kraniocervikálním přechodu. 
Výsledkem bývá zvýšené napětí ve většině posturálních svalů. Funkci celé páteře lze 
přirovnat k systému navzájem spojených ozubených kol: jedním je krční páteř, druhým 
hrudní a třetím bederní páteř. Z toho vyplývá, že i nejspodnější část páteře může ovlivnit 
ten nejvýše položený úsek, a tedy i jakékoli přetížení bederní páteře, vzniklé např. při 
dlouhodobém špatném sedu, se projeví patologií v kterékoli jiné části páteře. 

Pro maximální úlevu se doporučuje tzv. Brüggerův sed, kdy pacient sedí na sa-
mém okraji stoličky, drží kolena a nohy od sebe, opírá se o dolní končetiny a zcela 
povoluje břišní a hýžďové svaly. Tím se klopí pánev dopředu, dochází k lumbosakrální 
hyperlordose a břicho se klene dopředu. Jakmile člověk zaujme tuto polohu, vyrovná-
vá se horní bederní, hrudní i krční páteř a dostává se do statické rovnováhy. Tento sed 
může být určitou kompenzací běžného kyfotického sedu, který je nejčastější pracovní 
polohou při tzv. sedavém zaměstnání, ve chvíli, kdy se svaly bez opory uvolní (Rašev, 
1992; Zelená, 2004).

Správný stoj a držení těla
Držení těla má být takové, aby svaly zajišťovaly s vynaložením minimální ener-

gie určité držení těla delší dobu a aby přitom nevznikalo ohybové napětí, v jehož dů-
sledku by byly přetěžovány některé struktury. Současně je optimální poloha labilní, 
poněvadž je z ní možno organismus snadno vychýlit.

Při vzpřímeném stoji se musíme celý život bránit gravitaci. Aby přitom svalovina 
pracovala co nejekonomičtěji, je nutné při průměrných zakřiveních páteře zaujmout po-
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lohu ve stoji tak, aby pánev byla mírně překlopena dopředu a hlava držena vzpřímeně. 
Ramena mají být držena přirozeně, nikoliv násilím tlačena dozadu. 

Vzdálenost bederní páteře od kolmice spuštěné ze záhlaví by měla být v maxi-
mu 3-3,5 cm, vzdálenost krční páteře 2-2,5 cm. Hlava s tělem svírá úhel 90º. Chodidla 
svírají úhel 30-40º a při delším stoji se doporučuje přenášet váhu střídavě ze špiček na 
paty, aby nedošlo k přetížení zádového svalstva. Bederní páteř je ve středním postavení 
(Rašev, 1992;Zelená, 2004).

Metodika
 Byla realizována sonda do segmentu pedagogické veřejnosti ve městě Brně. 

Pomocí nestandardizovaného anonymního dotazníku (Ševčíková, 2004) o 14 položkách 
(5 s uzavřenou, 6 s polootevřenou a 3 s volnou nabídkou odpovědí) zaměřeného na eti-
ologii, diagnostiku, výskyt, vybavení tříd, terapii a prevenci vad páteře bylo osloveno
50 učitelů z 10 náhodně vybraných brněnských škol. Výzkumu se zúčastnilo 15 mužů 
a 35 žen s průměrnou délkou praxe 14 let. Na 1. stupni ZŠ učí 43 % respondentů, na 
2. stupni ZŠ 57 %. Sebraná data byla vzhledem k malému vzorku zpracována pomocí 
univariační analýzy. 

Výsledky
Všichni respondenti znají nějaký typ vady páteře u dětí. Učitelé nejčastěji uvádě-

li tyto odpovědí: pouze skolióza (68 %), skolióza, kyfóza a lordóza současně (29 %). U 
2 % respondentů se vyskytly možnosti „vychýlený obratel“, „stlačený obratel“, „kulatá 
a plochá záda“.

Žáka s vadou páteře ve své třídě učí 17 % dotazovaných. Informace o této pro-
blematice byly v 82 % případů získány od žáka či od jeho rodičů, v 18 % byla skutečnost 
zjištěna samotným pedagogem.

Metody ke zjišťování vad páteře zná 22 % oslovených (pouze ženy). S metodami 
byly respondentky seznámeny u lékaře či v lékařských poradnách, při studiu na peda-
gogické fakultě nebo v tisku. Mezi pedagogy zastává 68 % vzorku názor, že není nutné, 
aby učitel diagnostické metody ke zjišťování páteřních vad znal.. 

Polovina dotazovaných (52 %) by se ráda o problematice ortopedických vad 
dozvěděla více, 60 % z nich by volilo formu brožury, 40 % vzdělávací seminář (zvláště 
ženy). 

Respondenti na dotaz vztahující se k příčinám vad zad nejčastěji zmiňovali:
 nedostatek pohybu (52 %),
 špatný způsob sezení (57 %),
 nošení těžkých břemen (52 %),
 nevhodný školní nábytek (21 %),
 rychlý růst (21 %).

Většina respondentů nemá přesnou představu o frekvenci výskytu vadného drže-
ní těla, svalových dysbalancí či vad páteře u dětí (uvádí se 80 %). Nejvíce se literárnímu 
údaji přiblížila odpověď „50 %“.
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Pokud se žáci s vadami páteře vyskytují ve třídách, kde respondenti učí, pak je ve 
47 % případů praktikováno zvýhodnění pomocí dvou sad učebnic (jedné ve škole, druhé 
doma) a zařazování zdravotních tělovýchovných chvilek.

Více než tři čtvrtiny pedagogů (84 %) se snaží vést děti ve svých hodinách ke 
správnému držení těla, v 52 % případů uvádějí jako způsob ústní upozorňování na 
nesprávné sezení a následnou opravu. Téměř třetina dotazovaných (28 %) umožňuje 
žákům relaxační chvilky se zařazením protahovacích cviků ke kompenzaci strnulého 
sezení v lavicích, a to ve všech vyučovacích hodinách.

Všechny školy, v nichž byl výzkum realizován, nabízejí svým žákům možnost 
návštěvy zájmových kroužků. Nejčastěji byly uváděny:

 fl oorbal (36 %),
 sportovní hry (36 %),
 cvičení na míčích (15 %),
 zdravotní tělesná výchova (31 %),
 aerobik a plavání (8 %).

Vybavení tříd považuje 69 % respondentů za vyhovující i pro žáky s vadami 
páteře, a věří rovněž v jeho preventivní působení.

Učitelé nejčastěji navrhovali tyto změny týkající se výuky:
 vybavení školních tříd výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi, které by se 

přizpůsobovaly růstovým požadavkům žáků (69 %),
 zařazení cíleného kompenzačního či relaxačního cvičení do každé vyučovací 

hodiny, nebo alespoň možnost protažení (63 %),
 zařazení zdravotní tělesné výchovy v rozsahu alespoň 1 hodiny denně (58 %),
 možnost pořízení dvou sad učebnic nejen pro žáky s vadami páteře (47 %),
 pořízení zdravotních míčů jako doplňku klasických židlí (42 %),
 rozvíjení zájmová pohybová činnost ve školních klubech a sportovních krouž-

cích při škole (37 %),
 možnost využití sportovních ploch školy dětmi během vyučování, ale i mimo 

ně (37 %).

Tato sonda do prostředí základních škol ukázala, že pedagogové nemají vždy 
přesnou představu o mechanismech vzniku a diagnostiky, možnostech léčby a prevence 
nemocí zad. Vzhledem k frekvenci výskytu zmíněných potíží u dětí a dospívajících
i k zájmu samotných učitelů kolektiv pracovníků Katedry rodinné výchovy a výcho-
vy ke zdraví, Speciální pedagogiky a dalších pracovišť Pedagogické fakulty MU Brno 
sestavil informační brožuru. Zájemci v ní naleznou základní pojednání o vývojových 
vadách páteře u dětí, metody ke zjištění problémů, soubor základních protahovacích 
či nápravných cviků. K získání rámcového přehledu uvádíme několik vybraných partií 
z jejího obsahu.

Obecné možnosti obnovení svalové rovnováhy
Prvním krokem při obnovení svalové rovnováhy je normalizace poměrů v pe-

riferních strukturách pohybového aparátu. Důležitou součástí nápravy je uvolnění
a protažení zkrácených a posílení oslabených svalů. Správnému provedení pohybu 
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se prakticky nelze naučit, pokud je ztěžováno přítomností zkrácených či oslabených 
svalů.

Odstranění svalové dysbalance je předpokladem a podmínkou reedukace fyzio-
logického provádění složitějších pohybů, a to zejména pohybů prováděných v každo-
denním životě. Zdravotně zaměřená tělesná výchova se uplatňuje nejen při obnovení 
svalové rovnováhy, ale zvláště při nápravě správného způsobu provádění pohybu.

Svalovou rovnováhu je třeba cvičením trvale upevňovat, neboť vlivy působící 
její narušení v našem životě často přetrvávají (Kabelíková, Vávrová, 1997; Mužík, Krej-
čí, 1997). 

Postup při obnovení svalové rovnováhy:
 vyšetříme stupeň zkrácení posturálních svalů, sílu převážně fázických svalů 

a pohybové stereotypy,
 naučíme děti správnému stereotypu dýchání, jak uvolňovat svalové napětí

a jak správně provádět řízené pohyby (pohyby prováděné pomalu, tahem, v ko-
ordinaci s dechem) při protahování zkrácených svalů i při posilování svalů 
s tendencí k ochabování,

 uvolníme a protáhneme zkrácené svaly,
 naučíme správně zapojovat určité svaly do pohybových vzorců s cílem vytvořit 

správný pohybový návyk,
 nakonec posílíme svaly oslabené (Kopřivová, 2001).

Vhodnost školní židle k sezení
Pro lidské tělo je přirozené často měnit polohu, nesetrvávat delší dobu na jednom 

místě. Abychom však mohli vykonávat práci, která vyžaduje soustředění, musí naše tělo 
zaujmout relativně stabilní polohu. Takové řešení není však výhodné pro náš pohybový 
aparát, poněvadž se určité svalové skupiny zatěžují více a delší dobu staticky, zatímco 
jiné méně. 

Žáci na základní škole tráví sezením ve školní lavici několik hodin denně a vyu-
čování vyžaduje jejich plné soustředění. Struktura hodin často neumožňuje příliš velký 
pohyb žáků po třídě během vyučování, takže jejich pohybový systém je sezením vý-
razně staticky namáhán. Jedním ze způsobů, jak tento problém vyřešit, je dynamický 
systém sezení a správný výběr sedacího nábytku do školních tříd.

Dynamické systémy sezení umožňují dynamicky zatěžovat posturální i fázické 
svalové skupiny. Napětí a uvolnění svalů se střídá, ale přitom neovlivňuje koncentraci 
ani funkci zrakového vnímání. Lze toho docílit například použitím nestabilní sedací 
plochy - kmitáním sedátka, které způsobuje nejen střídání napětí a uvolnění, ale vy-
volává snahu o ustálení polohy, aniž by svalovina musela na tomto ustálení výrazně 
jednostranně pracovat.

Dobrá židle by měla být vybavena tímto dynamickým systémem, což však v pod-
mínkách školního prostředí a z ekonomických důvodů není příliš možné. Je tedy účelné 
alespoň dynamicky sedět a při sedu střídat různé polohy (Rašev, 1992).

Každá židle by měla splňovat následující podmínky:
 nastavitelná výška sedací plochy,
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 prostorná a pohodlná plocha sedadla,
 zaoblená přední hrana sedadla,
 opěradlo nastavitelné napevno i schopné pohybu v předozadním směru,
 výše opěradla by neměla přesahovat oblast lopatek,
 v oblasti bederní páteře zabudovaný nastavitelný bederní polštářek.

 
Určitou alternativou židle s dynamickým systémem sezení je gym-ball. Před-

stavuje balanční plochu, která vyvolává podobné reakce pohybového systému jako při 
použití této židle. Gym-ball je fi nančně dostupný a snadno uskladnitelný. V tělocvičně 
či školní třídě lze tyto míče umístit např. do sítí zavěšených ke stropu, kde nepřekážejí, 
ani neomezují žáky v pohybu. Gym-ball lze využít nejen k samotnému cvičení, které se 
tak stává pro žáky zábavnějším, ale i k sezení ve školní lavici během některých vyučo-
vacích hodin. Může tak částečně nahradit nevhodnou školní židličku a pozitivně působit 
na pohybový systém žáků během vyučování. Gym-ball můžeme s výhodou využít i při 
provozování tělovýchovných chvilek ve školních třídách.

Další pomůckou podporující správný sed jsou sedací klíny. Umožňují přirozené 
zaujetí polohy s pánví klopenou dopředu, zároveň jsou dost měkké, aby tato poloha ne-
byla strnulá a mohla se plynule přizpůsobit činnosti vsedě. Také tuto pomůcku můžeme 
úspěšně využít u dětí při sezení ve školních lavicích (Rašev, 1992). 

Nácvik správného sedu
Východiskem je poloha vsedě na rovné až mírně vpřed skloněné sedací ploše. 

Rovina, která prochází kyčelními klouby, je o několik centimetrů výše než rovina pro-
cházející klouby kolenními. Paty jsou na zemi pod klouby kolenními, nohy svírají úhel 
přibližně 45º a chodidla jsou v prodloužení stehen. Úhly, které svírají kolena a nárty, 
jsou tupé (Rašev, 1992).

Pro správné sezení jsou důležité tyto manévry:
 pánev sklopíme dopředu,
 zdvihneme hrudník,
 hlavu držíme v ose těla,
 dýcháme do břicha,
 ramena držíme volně, v zevní rotaci, s přitisknutými lopatkami,
 stehna jsou v úhlu 45º, nohy pod koleny, v mírné zevní rotaci.

Přítomnost některých zkrácených svalů zabraňuje dosažení správné polohy při 
sedu. Při nácviku se proto zaměřujeme na zaujetí určité polohy až po protažení zkrá-
cených svalů. Jedná se zejména o prsní svaly, šíjové svaly, čtyřhranný sval bederní, 
vzpřimovače bederní páteře, stehenní svaly, fl exory kyčelního kloubu a svaly lýtkové 
(Rašev, 1992).

Správné držení těla 
Správnou polohu těla při stoji můžeme dobře nacvičit, opíráme-li se ve stoji leh-

ce zády o zeď. Takto se můžeme snadno přesvědčit, zda jsou zakřivení páteře přibližně 
v souladu s teorií. Jestliže přitiskneme trup volně ke zdi, měla by se naše ruka vejít mezi 
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stěnu a bederní páteř (3 -3,5 cm). S výhodou můžeme při korekci stoje využít olovnici. 
Olovnice spuštěná ze zevního zvukovodu by měla procházet ramenem, středem ky-
čelního kloubu, kolenem a končit v přední části chodidla. Spustíme-li olovnici z týla 
v čelní rovině, měla by procházet páteří, mezi hýžděmi a končit ve středu, mezi chodidly 
(Rašev, 1992). 

Nácvik správného držení těla (upraveno podle Dohnalové, 2002)
 hlava je vzpřímena, šíje zatažena vzad a vzhůru, brada mírně přitažena k hrud-

níku a s osou krku svírá pravý úhel,
 hrudník je mírně vyklenut dopředu,
 páteř je plynule fyziologicky zakřivena,
 ramena jsou volně spuštěna dolů a dozadu,
 lopatky jsou celou plochou přiloženy k zadní straně hrudníku,
 břišní a hýžďové svalstvo je staženo,
 dolní končetiny jsou v kolenou nenásilně nataženy,
 váha těla spočívá na vnější straně přední části chodidel. 

Diskuse
Příspěvek si nenárokuje obecnou platnost údajů z průzkumu, jde o sondu, která 

by si zasloužila širší ověření na větším vzorku respondentů i ve školách různého charak-
teru (velkoměsto, městys, vesnice).

Získané údaje poukazují na rozpor mezi přáním pedagogů dozvědět se o proble-
matice vad páteře a obecně pohybového aparátu u dětí více informací a mezi znalostmi 
a možnosti, jež mají v současnosti k dispozici.

Existují návrhy školního nábytku, v nichž je v maximální možné míře respekto-
vána ergonomická stránka. Vyšší výrobní náklady a kvalitní materiály se však promítají 
do vyšší prodejní ceny, což je v resortu školství značně limitujícím faktorem. I když 
různé organizace (zdravotní ústavy, hygienické stanice, Státní zdravotní ústav aj.), pe-
diatři a odborná veřejnost již delší dobu poukazují na problém vhodného a dostupného 
školního nábytku, zatím se nenabízí jeho jednoduché a plošné řešení.

Držení těla je velmi frekventovaným pojmem, který je užíván v různých souvis-
lostech s odbornou praxí i praktickým životem, dotýká se mnoha odvětví. Ze zdravot-
nického hlediska chápeme pojem „držení těla“ jako výraz vyzrálosti neuromotorických 
funkcí i jako příznak nejrůznějších onemocnění a patologických procesů, zejména po-
hybového aparátu. 

Držení těla se během života mění. Jedná se o dynamický děj, na který působí 
řada vnitřních i vnějších vlivů, a to jak pozitivně, tak i negativně. Člověk může držení 
těla výrazně ovlivnit svým jednáním a životním stylem.

Pro každou profesi je typické určité držení těla, které je způsobeno dlouhodobým 
a jednostranným zatěžováním pohybového aparátu. Velké rozdíly pozorujeme např. 
u povolání, jejichž základem je fyzická nebo manuální práce, oproti povoláním, u nichž 
převažuje sedavý způsob práce. V obou případech však není zatížení pohybového apa-
rátu v rovnováze, takže vyžaduje vhodnou kompenzaci ve formě jiné pohybové aktivity 
a relaxace. Podobná situace nastává i u dětí v období povinné školní docházky, kdy tráví 
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velkou část dne ve školních lavicích, volný čas pak obvykle u počítače, televize nebo 
jinou sedavou činností. Takový životní styl a nedostatečná motivace k pohybu mají za 
následek trvalé přetěžování pohybového aparátu, vadné držení těla, funkční poruchy
a v pozdějším věku následné strukturální poruchy.

Držení těla je velmi individuální, do jisté míry i subjektivní. Není jednoduché 
stanovit normu nebo měřítko, podle kterého lze hodnotit, zda je držení těla správné nebo 
špatné. Řada autorů, ať už ze zdravotnictví nebo tělovýchovy, řeší ve svých odborných 
publikacích problematiku držení těla a jeho hodnocení (srov. např. Janda, 2001; Rych-
líková, 1994; Dvořák a Vařeka, 1999). Ačkoli je samotné vymezení vadného držení těla
a jeho hodnocení složité, většina autorů se shoduje v prevenci jeho vzniku a nápravě. Za 
hlavní je považováno odstranění svalové dysbalance, špatných pohybových stereotypů, 
motivace k provádění vhodných pohybových aktivit a dlouhodobě uplatňování zásad 
školy zad.

Nejčastěji se vadné držení těla u dětí projeví ve věku, kdy navštěvují základ-
ní školu. V té době se často mění jejich životní styl a klesá pohybová aktivita. Právě 
škola se v této době může výrazně podílet na tom, jak zdravá a pohybově zdatná bude 
populace žáků, která ji absolvovala. V tomto směru velmi záleží na informovanosti
a přístupu pedagogů, jak se jim podaří motivovat žáky ke správnému provádění pohybu 
a k pravidelné fyzické aktivitě. 

Existuje řada možností a postupů, jak vzniku vadného držení těla předejít a na-
učit děti správnému provedení pohybu. Za efektivní a pro žáky atraktivní je možné 
považovat využití cvičebních a zdravotních pomůcek (např. gym-bally), jichž je nyní 
velký výběr. Slouží jednak jako motivační prvek pro žáky, hlavně ale zvyšují účinek 
samotného cvičení.

Problematika držení těla má bio-psycho-sociální charakter a týká se každého člo-
věka. Aby byly snahy o nápravu ze strany zdravotníků, pedagogů a dalších odborníků 
korunovány úspěchem, je třeba přijmout odpovědnost za vlastní zdraví a začít je chápat 
jako hodnotu, o niž je třeba se aktivně starat.

Závěr
Dětská populace je ovlivněna řadou rizikových momentů životního stylu, k nimž 

patří i nevhodná pracovní poloha, pohybový stereotyp a nízká motivace k pohybu. Je 
velmi důležité, aby pedagogové znali základní fakta o problematice ortopedických vad, 
o jejich výskytu, diagnostice, terapii a prevenci. Škola představuje vzor, který může 
silně a žádoucím způsobem zasahovat do života žáků.

Byl realizována pilotní sonda do prostředí 10 základních škol zaměřená na vady 
páteře. Ze šetření vyplynulo, že existuje rozpor mezi znalostmi respondentů a mezi je-
jich ochotou dozvědět se hlubší a aktuální informace. Učitelé využívají různých metod, 
jak děti aktivizovat, navodit u nich motivaci k pohybu a radost z něj. Důležitou pre-
ventivní, ale též patologickou roli ve výskytu vad páteře hraje školní nábytek. Vhodně 
zvolený musí respektovat ergonomické požadavky dítěte a umožňovat nejen pohodlné, 
ale též zdravé sezení a nerušenou školní práci. 

Úkolem rodičů by mělo být vedení dítěte k pravidelným a pestrým pohybovým 
aktivitám, podpora správných životních návyků a radosti z pohybu, k úloze školy patří 
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vhodné využívání tělovýchovných chvilek ve výuce, motivace k pohybu o přestávkách, 
v kroužcích, na mimoškolních akcích, omezení výkonového hodnocení v tělesné výcho-
vě, podpora správného držení těla.

Kolektiv autorů několika pracovišť Pedagogické fakulty MU Brno sestavil me-
todický materiál obsahující informace o základních relaxačních a posilovacích cvicích, 
návody k sebetestování fyzické zdatnosti, možnosti nápravy v případě zjištěných nedo-
statků. Uvažuje se o publikaci textů na webových stránkách, sestavení e-learningového 
kursu či vydání publikace na CD nosiči. 

Včasně zahájená prevence a nápravná opatření (v rodině, v mateřské škole) ještě 
před organickým poškozením pohybového systému navracejí harmonii v systému kvalit 
zdraví, zlepšují kvalitu života, dovolují vyšší pohodu při učení i v práci. Zanedbatelné 
nejsou ani ekonomické důsledky, jako např. nižší spotřeba léků u pracujících, výdaje na 
nemocenskou, méně prostonaných dnů, rychlejší návrat do aktivního života, atp.

NEW AND OLD TASKS OF ERGONOMICS
AT BASIC SCHOOL 
Abstract: Child growth and development need suitable types and dosing of movement 
activities. Risk of insuffi cient movement activities (immobilization) belongs to signifi -
cant risks of school attendance, besides infections and overloading. In the city of Brno 
50 pedagogues have been inquired by means of anonymous questionnaires in 10 basic 
schools. Questions were focused on defects of the movement system with emphasising 
disorders of back (the incidence, diagnostics, prevention). In classrooms of one-fi fth of 
the teachers there are children with orthopaedic disorders of back. Just parents should 
bring their children to regular and various movement activities,  encourage them in pro-
per life habits, motivate them by joy of movement; the school should use short exercise 
during lessons, motivation to movement in breaks, in interest groups and in out-of-scho-
ol activities, reduced performance evaluations in physical training lessons and care of 
proper body posture.

Keywords: exercise, questionnaire, spinal column, motion, prevention, school, teacher, 
defect, back, pupil
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DVOJFAKTOROVÁ TEÓRIA UČENIA: 
APLIKÁCIA NA MALADAPTÍVNE SPRÁVANIE

Michaella BUCK

Abstrakt: Dvojfaktorová teória naďalej zostáva jednou z najvplyvnejších 
teórií učenia. Adresuje otázku, čo posilňuje odpoveď vyhnutím, a odpovedá na ňu 
tvrdením, že sú to dva procesy: 1. organizmus asociuje podnety z prostredia s aver-
zívnymi podnetmi, čo umožňuje týmto podnetom vyvolať strach, 2. odpoveď vyhnu-
tím sa posilní oslabením týchto výstražných podnetov alebo útekom od nich, čím sa 
zníži strach. Teória zdôrazňuje interakciu medzi podnetom (klasické podmieňovanie 
strachu) a odpoveďou (operačné posilnenie cez redukciu strachu). V príspevku sa 
zameriavame na objasnenie niektorých klinických problémov prostredníctvom dvoj-
faktorovej teórie.

Kľúčové slová: klasické podmieňovanie, operačné podmieňovanie, dvojfakto-
rová teória, psychopatológia, prirodzene sa vyskytujúce fóbie

V polovici 20. storočia to vyzeralo, že behavioristi sú tak pripútaní k teóriám uče-
nia, že Pavlovove a Skinnerove zákony považujú za všeplatné rovnako ako Newtonov 
zákon gravitácie. Z pozícií militantných environmentalistov (Seligman, 1993) tvrdili, že 
všetko správanie sa utvára pod vplyvom prostredia, a dvere, ktoré pootvorili ich mlad-
ší nasledovníci, chceli zabuchnúť. Lenže, dvere zostali pootvorené, a tak sa môžeme
z perspektívy tretieho typu učenia pozrieť na to, ako sa učíme, ako aj zodpovedať otáz-
ku, či je podmieňovanie zložitejšie, ako sa zdá.

Jedna línia kritiky teórií učenia upozorňuje, že ani klasické podmieňovanie 
(KP), a ani operačné podmieňovanie (OP) nestačia na to, aby zo svojej pozície plne 
objasnili proces podmieňovania, predovšetkým podmieňovanie vyhýbania. Predsta-
vitelia OP sa pri objasňovaní tohto procesu spoliehajú na úlohu negatívneho posilne-
nia, ktoré študujú pri podmieňovaní úteku a vyhýbania. V laboratórnych výskumoch 
potvrdili, že podmieňovanie úteku je relatívne jednoduché. Zviera sa naučí stlačiť 
páčku a tým vypnúť elektrický šok. Podmieňovanie vyhýbania je značne zložitej-
šie,a z mnohých dôvodov významnejšie, pretože je „relevantné aj pre určité aspekty 
ľudského správania“ (Gross, 1992, s. 145). Lenže, ak OP neprekročí svoje hranice, 
a bude sa sústrediť len na pozorovateľné správanie, zablúdi do slepej uličky. Viaceré 
teórie zvažovali, ako sa toho vyvarovať. Podľa Walkera (1984) v tejto súvislosti stojí 
za zmienku len jediná teória, ktorej sa tým, že do procesu podmieňovania zasadila aj 
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vnútorné správanie, podarilo nielen objasniť proces vyhýbania, ale aj úlohu vyhýba-
nia pri ľudskej psychopatológii. Je to dvojfaktorová teória. 

Dvojfaktorová teória
Pozorujeme kohosi druhého, a okamžite sa objaví zmena aj v našom správaní. 

Na osvojenie nového prejavu nepotrebujeme žiadne precvičovanie, žiadne vonkajšie 
odpovede, ani posilnenie. Vieme to skôr, ako to predvedieme. K tomuto záveru nedospel 
len Albert Bandura v teórii modelovania, ale aj Hobard Mowrer (1960), ktorý uviedol na 
scénu dvojfaktorovú teóriu. Dvojfaktorovú preto, že si všíma súhru klasického a ope-
račného podmieňovania, a na tomto základe vysvetľuje, ako dochádza k podmieňovaniu 
vyhýbania. 

Bez toho, aby sa rozlúčil s behaviorizmom, H. Mowrer na margo klasických 
teórií učenia dodal, že za určitých okolností treba prekročiť hranice pozorovateľné-
ho, a skúmať dáta, ktoré nie sú priamo pozorovateľné, pretože podnety z vonkajšieho 
prostredia nevyvolávajú vonkajšie správanie priamo, ale cez sprostredkujúce procesy, 
alebo mediátory, ktorými sú myslenie a emócie. Na rozdiel od vonkajšieho správa-
nia myslenie a emócie nemožno priamo ani pozorovať, ani merať. Možno o nich len 
uvažovať z pozorovania vonkajšieho správania. Preto sa myslenie a emócie nazývajú
vnútorným správaním alebo vnútornou odpoveďou. Fungujú na tých istých princí-
poch podmieňovania ako vonkajšie správanie. 

Pochopenie Mowrerovej teórie uľahčujú pokusy so zvieratami, pretože ponúkajú 
výbornú analógiu ľudskej psychopatológie (Stampfl , 1987). V známom pokuse potkany 
dostali šok vždy, keď zazvonil zvonček. Zvonček sa stal výstražným signálom (nepod-
mienený podnet, NP) a spustil bolesť a emocionálnu odpoveď strachu alebo úzkosti 
(nepodmienená reakcia, NR). Po niekoľkých spojeniach sa strach pôvodne vyvolaný 
šokom objavil iba po zvuku zvončeka. I keď šoky prestali, potkan naďalej reagoval stra-
chom i na pôvodne neutrálny podnet (zvonček). Zvonček, tento raz už ako podmienený 
podnet (PP), vyvolával emocionálnu odpoveď strachu. Zatiaľ všetko prebiehalo v hra-
niciach KP. V tomto bode ich H. Mowrer prekročil a vošiel na teritórium OP. Zviera sa 
naučilo reagovať po novom. Aby sa vyhlo šoku a zredukovalo strach, preskočilo bari-
éru a utieklo. Toto správanie bolo negatívne posilnené cez vyhnutie sa šoku skôr, ako 
zapôsobil. Zviera sa na základe OP naučilo vyhýbať neškodnému PP, zvončeku. Došlo 
k podmienenému vyhýbaniu. Zhrňme si, o čo tu ide.

1. Na základe princípov KP sa zviera naučí báť zvončeka, lebo sa spája so šokom. 
Tento podmienený strach sa volá úzkosť.

2. Na základe OP sa zviera naučí vyhýbať zdroju strachu. Aby sa vyhlo šoku, 
utečie. Pretože sa zvonček spája so šokom, zviera bude utekať aj od neškodné-
ho podnetu, od zvončeka. Dôjde k podmienenému vyhýbaniu. Útekom oslabí 
strach a odpoveď posilní dôsledkami.
Mowrerova dvojfaktorová teória spočiatku výrazne ovplyvnila pohľad behavi-

oristov na proces učenia. Neskôr sa začala uplatňovať aj pri objasňovaní psychopato-
lógie a stala sa základom viacerých terapeutických intervencií a H. Mowrer sa stal aj 
v týchto oblastiach popredným výskumníkom a teoretikom. Predtým, ako sa zamyslíme 
nad aplikáciou dvojfaktorovej teórie na klinické problémy, musíme spomenúť tradič-
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né behaviorálne modely psychologickej poruchy. Pomôže nám to postihnúť, v čom sa 
dvojfaktorový model od nich odkláňa. 

Behaviorálne modely psychologických porúch
Behavioristi považujú všetko správanie, adaptívne aj maladaptívne, za osvojené 

podľa tých istých princípov KP a OP. Kompletne odmietajú medicínsky model psy-
chologických porúch, vrátane odlíšenia symptómov a pod nimi ležiacej patológie. Na 
rozdiel od psychoanylytikov, ktorí kladú dôraz na minulosť, sa sústredia na súčasný 
vzťah správania a prostredia. Psychologické problémy považujú za problémové správa-
nie, ktoré treba najprv operacionalizovať, čiže defi novať v termínoch pozorovateľného 
správania, a až potom ho začať meniť.

Podľa nich sú všetky druhy abnormálneho strachu naučené a získavajú sa cez 
KP. Akýkoľvek neutrálny podnet, ktorý pôsobí zároveň s navodením reakcie strachu, 
nadobudne schopnosť následne evokovať strach (Wolpe, 1962). Aby strach prerástol 
vo fóbiu, musí dôjsť k zovšeobecneniu. Cez zovšeobecnenie sa strach prenesie aj na 
podnety pripomínajúce PP. Človek sa naučí báť a vyhýbať nielen špecifi ckým objektom 
spájajúcim sa s NP (napríklad jednej výškovej budove), ale skupine podnetov (výškam 
vo všeobecnosti). Teórie učenia ponúkajú na podporu tohto tvrdenia početné dôkazy. 
Napríklad tento: Viacerí fobici trpiaci fóbiou zo psa si spomínajú, že ich pred prepuk-
nutím fóbie napadol pes. Laboratórne pokusy so zvieratami aj s ľuďmi preukázali, že 
ak je NP vysoko traumatizujúci, skutočne stačí učenie sa jedným pokusom (napadnutie 
psom), a spojenie NP a PP navodí dlhotrvajúcu NR. Napriek mnohým podporným dôka-
zom však existuje aj mnoho protidôkazov. KP nemožno aplikovať na všetky fóbie. Silný 
strach z hadov, baktérií či lietadiel sa objaví aj u ľudí, ktorí nikdy nemali negatívnu skú-
senosť s objektom strachu. Na druhej strane nie u všetkých ľudí, ktorí prežili traumati-
zujúci zážitok, prepukla fóbia. Je možné, argumentujú niektorí teoretici (Ohman, 2000), 
že proces učenia cez KP je súčasťou etiológie určitých fóbií, a úlohu pri ňom zrejme 
zohrávajú aj iné procesy, predovšetkým pripravenosť na učenie. 

A. Ohman svoje názory dokumentuje výskumom, v ktorom potvrdil, že v la-
boratóriu sa ľahšie navodia niektoré fóbie ako iné. Fóbie, ktoré sa navodia ľahšie, sú 
prirodzené a sú aj bežnejšie. Príkladom sú fóbie z potkanov a hadov, ktoré sa vyskytujú 
častejšie ako, povedzme, fóbie z lienok, kozliatok či králikov. Zdá sa, že základnými 
percepčnými kvalitami objektov týchto prirodzených fóbií sú škaredosť, rýchlosť, prud-
ký pohyb. Tieto a podobné zistenia sú konzistentné s pripravenosťou učenia (Ohman, 
2000). 

Podobne A. Rachman (1984) verí, že priame podmieňovanie hrá úlohu len pri li-
mitovanom počte fóbií. Na rozdiel od Ohmana však prípravu na priame podmieňovanie 
nepovažuje za relevantnú, ale za možnú považuje prípravu na pozorovanie a učenie sa 
z informácií a inštrukcií. Súhlasí s ním Baddely (1990), podľa ktorého sa fóbie neosvo-
jujú cez náhodnú asociáciu medzi podnetom a obávanou situáciou, ale sa môžu osvojiť 
cez imitáciu, a majú tendenciu asociovať sa s určitými objektami, ale nie s inými. 

KP teda naráža na ťažkosti pri objasňovaní vzniku fóbií. Ale azda ešte väčšie ťaž-
kosti má pri objasňovaní pretrvávania prirodzene sa vyskytujúcich fóbií (hady, výšky) 
a zlyháva aj pri objasňovaní ich vyhasínania. Práve tento problém neunikol pozornosti 



326

H. Mowrera a upriamol naň ďaší výskum. Dnes možno právom označiť jeho dvojfak-
torový model za hlavnú teoretickú snahu pri vysvetľovaní procesu pretrvávania a vyha-
sínania fóbií. 

Objasnenie fóbií z pozícií dvojfaktorovej teórie
Podľa H. Mowrera sa strach môže utvoriť buď ako vnútorná odpoveď, ktorá sa 

osvojí podľa rovnakých princípov ako vonkajšie odpovede, cez pozorovanie, alebo ako 
vnútorný stav, ktorý navodí vyhýbavé správanie. Takýmto poňatím sa strach, podobne 
ako vonkajšie správanie, stane prístupným emocionálnej analýze. 

H. Mowrer považoval symptómy strachu za naučené odpovede vyhnutia, slúži-
ace na zníženie úzkosti. Fobik sa vyhýba podnetom ako sú mačky, tunely, tma. Osoba 
trpiaca obsesívno-kompulzívnou poruchou sa vyhýva špine, neporiadku, hnevu. Schi-
zofrenik sa vyhýba blízkym kontaktom s ľuďmi, hypochonder chorobám. Ak sa im ne-
vyhnú, čelia strachu. Ak sa im vyhnú, znížia strach.

Dvojfaktorový model odhaľuje aj proces, ktorým sa ľudia učia vyhýbať určitým 
podnetom. Ilustrujme si to na príklade, ktorý nám prinesie dva poznatky (Prochazka, 
2000): na jednej strane ukáže, že pokusy so zvieratami pomáhajú pochopiť, ako sa ľudia 
naučili vyhýbať určitým podnetom, a na druhej strane potvrdí, že podmieňovanie poru-
chy je u človeka zložitejšie ako naznačujú pokusy so zvieratami. 

Dospievajúci chlapec bol ako dieťa často trestaný. Keď s nadšením a plnými 
ústami rozprával pri obede, ako jeho futbalové družstvo vyhralo, mama ho vyťahala 
za uši, lebo pri jedle sa nerozpráva. Keď vykladal o svojich nápadoch, otec ho zos-
miešňoval. Keď vyjadril nesúhlas, otec ho napomenul a mama mu dala facku. Začal 
sa báť rozprávať pred rodičmi. V jazyku podmieňovania sa podnetom, ktorý vyvolával 
jeho strach, stali rodičia a cez proces zovšeobecnenia všetci ľudia, s ktorými sa rozprá-
val. Neskôr, keď mal v škole odpovedať pred lavicou, vylúdil sa podmienený strach. 
Keď „ochorel“ a preto „nemohol“ prísť do školy a odpovedať, jeho strach opadol. Ale 
posilnilo sa vyhýbavé správanie. Hoci učitelia vôbec nemali v úmysle ho zosmiešniť, 
odpovedal s úzkosťou a vyhýbaním, akoby symbolická rana naňho čakala v každom 
prostredí. Rozvinul si sociálnu fóbiu, čiže iracionálny strach viažúci sa na prítomnosť 
iných ľudí. Táto oslabujúca fóbia ho nútila vyhýbať sa akejkoľvek sociálnej situácii, 
v ktorej sa mal verejne prejaviť a následne byť za svoj prejav hodnotený.

Je jasné, že klasicky podmienený strach z objektívne neškodného podnetu utvoril 
základ pre operačnú odpoveď vyhnutia. Ale na rozdiel s experimentami so zvieratami, 
úlohu pri strachu nehral len jeden podnet, ako tomu bolo u zvierat (zvonček), ale celá 
plejáda podnetov a strach sa utvoril vo vzťahu k celému kontextu, vo vzťahu k rodičom, 
k dospelým, k odpovedaniu pred tabuľou. Medzi ľuďmi a zvieratami existuje aj ďalší 
rozdiel. Ak pôsobí viacero PP, dôjde k výraznejšiemu vyhýbaniu, ktoré sa ľahšie osvojí 
a je rezistentnejšie k vyhasínaniu, ako keď sa NP spája len s jedným podnetom (Stampfl , 
1987). U ľudí sa strach a vyhýbanie podmieňujú nielen prostredím, v ktorom vyrastajú, 
ale aj tým, čo si predstavujú a čo v danej chvíli cítia. Chlapca oblieval strach pri každej 
predstave sociálnej situácie, a aby sa jej vyhol, naučil sa takýmto predstavám vyhýbať. 
Došlo k potlačeniu vyhýbania (Procházka, 2003). Keď potlačil predstavy, dostalo sa 
mu posilnenia. Poklesla úzkosť, ktorú by tieto predstavy vyvolali. 
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Ak sa človek vyhne objektu strachu, vyhne sa aj „testovaniu reality“. To je podľa 
Mowrera dôvod, prečo fóbie pretrvávajú. Tým, že sa chlapec naučil vyhýbať sociálnym 
situáciám, nemohol si otestovať, že mu v nich nehrozí žiadne nebezpečenstvo. 

Dvojfaktorová teória objasňuje aj vznik a pretrvávanie ďalších fóbií (Stamp-
fl , 1987), pri ktorých upozorňuje na vyhýbanie sa negatívnemu posilneniu redukciou 
strachu, keď človek nie je v prítomnosti PP. Rastúce vedecké dôkazy podporujú zástoj 
dvojfaktorovej teórie aj pri iných psychologických poruchách, napríklad pri post-trau-
matickom strese (Davison, 2004). Teória uspela aj pri terapii enuréz, kde sa označuje za 
„jeden z najjasnejších a najtrvalejších výdobytkov behaviorálnej terapie“ (Houts, 1991, 
s. 147). 

Kritika dvojfaktorovej teórie
Dvojfaktorovú teóriu podrobili kritike tak samotní behavioristi, ako aj reprezen-

tanti iných psychologických škôl. Podľa A. Rachmana (1984) vyhýbanie nie je motivo-
vané redukciou úzkosti, ako tvrdí Mowrer, ale pozitívnymi citmi v bezpečí. Svoje názory 
dokladá na príklade agorafóbie, ktorá je podľa neho motivovaná hľadaním signálov 
bezpečia. Nazdáva sa, že hypotéza signálov bezpečia vysvetľuje presnejšie ako dvojfak-
torová teória, prečo agorafobik radšej opúšťa dom v prítomnosti osoby, ktorej dôveruje, 
a prečo ide do cieľa určitými cestami. Dôvod je ten, že ľudia a ulice, ktorým dôveruje, 
reprezentujú signály bezpečia. Hypotéza signálov bezpečia zároveň vysvetľuje, prečo je 
strata blízkej osoby často rozbehom fóbie.

Predstavitelia syntetickej perspektívy inštrumentálnej akcie (Bounton, 2007) 
vyčítajú dvojfaktorovej teórii iné nedostatky. Zdôrazňujú evolučnú históriu organizmu 
a poukazujú na to, že práve tento aspekt dvojfaktorová teória opomenula. Podľa nich 
k podmieneniu vyhýbania dôjde rýchlo, ak požadovaná odpoveď organizmu pripomína 
prirodzené obranné správanie. V prípade, že tomu tak nie je, učenie bude viac závisieť 
od spätnej väzby. M. Bounton (2007) v zásade súhlasí so závermi dvojfaktorovej teórie 
a považuje ich za platné aj v súčasnosti. Namieta však, že k podmieňovaniu vyhýbania 
treba pristupovať komplexnejšie a synteticky, pretože tento fenomén je viac etologic-
kým, ako sa domnieval Mowrer, viac Pavlovovským a viac kognitívnym v tom zmysle, 
že to, čo sa naučíme, nie je nevyhnutne totožné s tým, čo prejavíme v správaní. 

Záver
Hlavnou teoretickou snahou vysvetliť pretrvávanie prirodzene sa vyskytujúcich 

fóbií je dvojfaktorový model, potvrdzujúci, že strach sa získava cez KP (1. faktor), ale 
KP nedokáže vysvetliť pretrvávanie strachu. Podľa 2. faktora (OP) sa strach zredukuje 
útekom alebo vyhnutím sa objektu strachu alebo situácii. Keďže dôjde k negatívnemu 
posilneniu úteku alebo vyhnutia, človek má tendenciu toto správanie opakovať (OP). 
Pretože vyhýbanie sa objektu strachu zabraňuje „testovaniu reality“, fóbie pretrvávajú. 

H. Mowrer veril, že poznatky, ktoré zozbieral pri skúmaní vonkajšieho správa-
nia možno priamo preniesť do štúdia mentálneho a emocionálneho života. Ak platí, že 
opakovaná vonkajšia odpoveď vyhasne, ak sa jej nedostane posilnenia, tak sa dá pred-
pokladať, že opakované vyvolanie odpovedi strachu pri súčasnom zadržaní očakávanej 
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bolesti alebo trestu zníži strach. To vôbec nie je triviálny poznatok, pretože sa v súčas-
nosti na ňom zakladajú viaceré techniky behaviorálnej terapie, ktoré pomáhajú ľuďom 
čeliť objektu strachu.

 
TWO - FACTOR THEORY OF LEARNING: 
APPLICATION TO MALADAPTIVE BEHAVIOR

Abstract: Two – factor theory of avoidance remains one of the most infl uen-
tial theories of learning. It addresses a question of what works as a reinforcement of 
avoidance behavior, and proposes that: 1. an organism associates stimuli in the environ-
ment with aversive stimuli, and this allows these stimuli to evoke fear; 2. the avoidance 
response is reinforced by eliminating these warning stimuli or by escaping from them, 
and therefore causes fear reduction. The theory stresses interplay between stimulus lear-
ning (classical conditioning) and response learning (operant conditioning through fear 
reduction). In the article, the explanation of some clinical problems through two – factor 
theory is addressed.

Keywords: classical conditioning, operant conditioning, two – factor theory, 
psychopathology, natural phobias
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ANALÝZA A KOMPARACE FAKTORŮ
DETERMINUJÍCÍCH PROFESNÍ ORIENTACI 

ŽÁKŮ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM
A ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM

NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Ilona FIALOVÁ

Abstrakt: Tématem článku je analýza faktorů, které ovlivňují rozhodování
a předpokládaný úspěšný vstup na trh práce, přijetí ke studiu na vysokou, popř. jinou 
školu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (se zaměřením na jedince s těles-
ným postižením a zdravotním znevýhodněním) a žáků intaktních, na středních školách 
v Jihomoravském kraji. V článku je představen výzkum, který byl realizován ve školním 
roce 2007/2008 na vybraných středních školách ve sledovaném regionu. Dále jsou zde 
vyhodnoceny některé hypotézy, prezentovány vybrané výsledky, formulovány závěry še-
tření a doporučení pro speciálně pedagogickou praxi.

Klíčová slova: student se speciálními vzdělávacími potřebami, student intaktní, 
adolescence, maturita, charakteristika tělesného postižení, faktory ovlivňující úspěšný 
přechod škola – povolání, následné studium, předprofesní a profesní příprava, integra-
tivní a inkluzivní vzdělávání

Aktuální stav řešené problematiky 
Maturita dle Akademického slovníku cizích slov (Petráčková, Kraus a kol., 

2000) je zkouška dospělosti, zkouška na střední škole, podmínka pro vysokoškolské 
studium“ – představuje velký životní mezník pro každého jedince, který se odhodlá 
maturitu, tedy tuto zkoušku dospělosti, zdolat. Je to také začátek další, velmi významné 
životní etapy každého mladého člověka, klíč od brány, která vede do neznámého světa 
dospělosti. Maturanty se však nestávají pouze mladí lidé plně zdraví, ale také mladí 
jedinci se zdravotním handicapem, kteří mají stejnou touhu a potřebu žít podle svých 
představ, i když je jejich život znesnadněn například zdravotním postižením, zdravot-
ním znevýhodněním či jiným handicapem. Naše společnost funguje v tzv. demokratic-
kých podmínkách bezmála dvacet let, proto jedním ze záměrů této výzkumné práce bylo 
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zmapování současné situace na středních školách a analýza predikcí, které ovlivňují 
rozhodování žáků maturitních ročníků, se zaměřením na jedince s tělesným postižením 
a zdravotním znevýhodněním. Šlo především o analýzu faktorů ovlivňujících jejich roz-
hodování při otázce, jakou školu, zaměstnání, popřípadě jinou činnost zvolí. V prostředí 
školy se denně setkáváme s mladými lidmi a jejich problémy, s úspěchy i životními 
osudy, které velmi významně ovlivňují jejich další životní rozhodnutí. Pojmy, jako jsou 
jedinci s postižením, právo na vzdělání pro každého a jiná pozitiva, se kterými se u nás 
setkáváme, prosazování integrace a směřování k  inkluzi, to vše představuje predikce 
ovlivňující rozhodování mladých lidí. Pohled samotných žáků, kteří se připravovali na 
maturitu a řešili otázku, jakým směrem se bude ubírat jejich další životní dráha, ana-
lyzuje vlastní výzkumné šetření. Jakým způsobem bylo studentům umožněno dobře se 
připravit pro budoucí povolání nebo být úspěšným při přijetí na vysoké a jiné školy, jak 
řešili problémy, kdo jim byl v  těchto obtížných situacích nápomocný, představuje vlast-
ní výzkum. Výzkumného šetření se zúčastnili žáci s tělesným postižením a zdravotním 
znevýhodněním a dále žáci intaktní. Při přípravě výzkumu a splnění stanovených cílů se 
muselo vycházet ze zásadní skutečnosti. Žáci s  tělesným postižením jsou dnes většinou 
integrování na běžných středních školách, popřípadě studují bez integrace. Tuto skuteč-
nost také potvrdil předvýzkum, který byl proveden na běžných středních školách i na 
středních školách pro tělesně postižené. Na školách pro tělesně postižené studují žáci 
především s těžšími formami tělesného postižení a jejich počty jsou velmi malé. 

Získané výsledky sloužily ke komparaci a vyhodnocení případných rozdílů
u žáků s handicapem a žáků intaktních v oblasti řešené problematiky.

Teoretická východiska
Mezi základní práva každého jedince, a tedy i jedince s postižením nebo jiným 

znevýhodněním, patří právo na vzdělání, které je u nás zajištěno v Ústavě České repub-
liky. Dosažené vzdělání je v dnešní době velmi významným faktorem, a proto cílem 
školského sytému v naší zemi je nabídnout rovnost šancí, vytvořit takové prostředí, kte-
ré umožní všem jedincům dosáhnout odpovídajícího stupně vzdělání. Analýzou potřeb 
společnosti jsou stanovovány znalosti a dovednosti, které si musí jedinec pro úspěšné 
začlenění do společnosti osvojit. Vzdělanost a její rozšiřování mezi lidmi a následné 
zvyšování její úrovně je vnímána jako podmínka svobodného a nemanipulovatelného 
života, jež umožňuje sociální participaci jedince na dění ve společnosti, je základním 
předpokladem prosperity v osobním životě, a tím prosperity celé společnosti (Rabuši-
cová, 2002). Proto je velmi důležité zajistit také jedincům s postižením rozvoj jejich 
individuálních předpokladů. V současné době je velkou snahou integrovat děti, žáky
a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení běžného 
typu. Zásadou tohoto vzdělávání je respektování speciálních vzdělávacích potřeb kaž-
dého jednotlivce. V České republice byl v roce 2004 přijat nový školský zákon, v němž 
došlo k určitým změnám ve vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Zásady a cíle vzdělávání jsou: rovný přístup ke vzdělávání, zohlednění vzdě-
lávacích potřeb jednotlivce, bezplatné základní nebo střední vzdělávání a v neposlední 
řadě možnost vzdělávání po dobu celého života. Legislativně je vzdělávání jedinců se 
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speciálními vzdělávacími potřebami zajištěno na základě školského zákona č. 561/2004 
Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Nove-
lou zákona č. 561/2004 Sb. je zákon č. 58/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 
Sb. ve znění pozdějších přepisů. Dalším provádějícím právním předpisem se pro oblast 
vzdělávání zdravotně postižených stala vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělává-
ní dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studen-
tů mimořádně nadaných. Tento předpis mimo jiné také stanovuje formy speciálního 
vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením (Vítková, 2006). Vývojové 
období, ve kterém se nachází většina respondentů zúčastněných ve výzkumu, se nazý-
vá adolescencí. Začíná ukončením pohlavního dospívání a končí nástupem dospělosti. 
Jako dolní hranice se většinou uvádí 15. až 16. rok, jako horní hranice 18. až 21. rok, je 
posledním obdobím na cestě k dospělosti. Dospívající se liší od dítěte v tom, že je scho-
pen konstruovat teorie a zabývat se volbou své životní dráhy, která by odpovídala jeho 
zaměření a dovolila mu uspokojit jeho potřeby, reformovat společnost a také v tom, že 
si vytváří nové názory (Kuric, J., 2001). Ukončení střední školy maturitou můžeme také 
charakterizovat jako „přechod“ (angl. transition) z jedné životní etapy do další, předsta-
vuje most mezi dvěma obdobími, jež se vyznačují změnou a pohybem. Jaké představy
a předsevzetí měli respondenti, kteří se výzkumu zúčastnili, zda se rozhodli pokračo-
vat ve studiu na vysokých a jiných školách, zda chtěli nastoupit do zaměstnání, nebo 
uvažovali o jiné činnosti, to vše bylo předmětem vlastního výzkumného šetření. Jejich 
rozhodování bylo ovlivňováno mnoha faktory, skutečnostmi a okolnostmi. Vzhledem 
k  obsáhlosti zkoumané problematiky byly vybrány pouze některé z nich, např. zájem 
studenta o další studium na vysokých a jiných školách, vliv rodiny a školy na zvolení 
dalšího studia či nástup do profesního života, vlastní prospěch studenta, zdravý životní 
styl, zájmy a záliby, které vytváří předpoklad pro další studium či zaměstnání. Také se 
předpokládalo, že důležitý vliv na zvolení dalšího studia nebo nástup do zaměstnání bu-
dou mít v prostředí školy pedagogové, popř. jiní poradenští pracovníci. Velký význam 
byl přisuzován faktoru sebehodnocení a hodnocení svých studijních výsledků. 

Stanovení výzkumných cílů a výzkumných otázek
Cíle výzkumu byly rozděleny do dvou rovin. V rovině teoretické bylo hlavním 

cílem charakterizovat predikce, které jsou určující při přechodu škola-povolání nebo 
další studium aj. u absolventů středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami, se 
zaměřením na jedince s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním v komparaci 
s jedinci intaktními. Jsou zde popsány a analyzovány faktory ovlivňující přechod žáků 
čtvrtých ročníků středních škol v Jihomoravském kraje do zaměstnání nebo ke studiu 
na vysokých a jiných školách. Podrobná a empiricky ověřená znalost predikcí, které 
významně ovlivňují rozhodování maturantů při volbě dalšího studia či vstup do za-
městnání, mohou pomoci budoucím maturantům středních škol k efektivnější přípravě 
na tento přechod škola – povolání, další studium aj. Druhým cílem výzkumu bylo na 
základě zjištěných skutečností navrhnout opatření pro speciálně pedagogickou praxi. 
Cílem v  rovině metodologické bylo posoudit možnosti využitých výzkumných technik 
pro zkoumání faktorů ovlivňující rozhodnutí žáků, aby jejich přechod škola-povolání 
nebo další studium, byl úspěšný. Výzkumné otázky, které byly položeny vzhledem ke 
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stanoveným cílům, byly formulovány takto: které faktory nejvíce ovlivňují žáky-absol-
venty při rozhodování o dalším uplatnění v životě a jaké možnosti přináší kvantitativní 
metoda při zkoumání úspěšnosti přechodu škola-povolání popř. další studium u absol-
ventů středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami, se zaměřením na tělesně 
postižené a se zdravotním znevýhodněním, zda se objevují zásadní rozdíly u žáků s tě-
lesným postižením a zdravotním znevýhodněním a žáků intaktních.

Metodologie výzkumu a postup sběru dat
V rámci výzkumného šetření byla využita statistická procedura. Zvolen byl kvan-

titativní přístup zkoumání dané problematiky, který tak umožnil s využitím kvantitativní 
metody provést na početném vzorku analýzu a deskripci současného stavu zkoumaného 
problému.

V první fázi byl nejdříve realizován v září 2007 předvýzkum za účelem zpřesnění
a ověření výzkumné strategie na menším souboru, který měl základní rysy shodné se vzor-
kem, na němž byl realizován vlastní výzkum (Pelikán, 2004). Proběhl na vybraných střed-
ních školách, s žáky – budoucími maturanty. Bylo provedeno interview s vybranými žáky, 
kteří odpovídali na otázky obsažené v dotazníku. Na základě analýzy získaných odpovědí 
a reakcí oslovených případných respondentů byla upravena formulace některých otázek, 
jedna otázka byla vzhledem k nevýznamné informaci z dotazníku zcela vyloučena. Po 
těchto připomínkách byla vytvořena fi nální podoba dotazníku pro respondenty. S prosbou
o vyplnění dotazníku byli osloveni někteří ředitelé středních škol, a také oni byli požádáni
o informaci, zda mají připomínky k formulaci položených otázek. Všechny položené otáz-
ky byly ze strany ředitelů vyhodnoceny jako srozumitelné, bez dalších připomínek. Ředi-
telé však poukazovali na nedostatek času a velké pracovní vytížení, které zřejmě ovlivní 
dobu návratnosti vyplněných dotazníků. Tato skutečnost se v průběhu šetření potvrdila. 
Pro vlastní výzkum bylo náhodně vybráno 20 středních škol v  Jihomoravském regionu
a v  průběhu listopadu 2007 bylo osloveno vedení těchto škol. Na školy byly zaslány dopisy, 
kde byla ředitelům vysvětlena podstata výzkumu, jeho cíle a způsob provedení. Oslovení 
ředitelé dostali nejdříve k vyplnění formulář, kterým byl zjištěn mimo jiné i přibližný počet 
maturantů na jejich školách ve školním roce 2007/2008. Zájem o účast v tomto šetření pro-
jevilo nakonec jen patnáct středních škol. K výzkumnému šetření, týkající se žáků, byl po-
užit dotazník vlastní konstrukce, otázky byly také zkonstruovány na základě studia odborné 
literatury (dle metodiky Gavory, 2000) a na základě praktických zkušeností. Tento dotazník 
byl anonymní a obsahoval 33 otázek. Doplněn byl průvodním dopisem s vysvětlením cílů 
výzkumu, významem vlastních respondentových odpovědí, dále obsahoval instrukce pro 
jeho vyplnění. Návratnost těchto vyplněných dotazníků zaručovali ředitelé středních škol, 
se kterými byl veden rozhovor v první části výzkumu. 

Charakteristika zkoumaného souboru
Základní soubor výzkumu tvořili žáci, kteří ve školním roce 2007/08 maturova-

li na vybraných středních školách v Jihomoravském kraji. Ze základního souboru byl 
dostupným výběrem získán výběrový soubor – tedy žáci se speciálními vzdělávacími 
potřebami se zaměřením na žáky s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. 
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V Jihomoravském regionu se nakonec zúčastnilo výzkumného šetření 16 středních škol 
a to z důvodu své lokality, svého zaměření a zájmu o účast ve výzkumném šetření. 
Vedení jedné střední školy nakonec písemně oznámilo, že na škole žádní žáci se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami nejsou, tudíž se výzkumu nezúčastní. Celkem se tedy 
výzkumu účastnilo 15 středních škol, kdy se šetření zúčastnilo 474 respondentů – matu-
rantů, n = 474, z toho tvořil výběrový vzorek N = 25 respondentů s tělesným postižením
a zdravotní znevýhodněním. Vzhledem ke způsobu výběru vzorku (záměrný, respekti-
ve dostupný výběr) nebylo kladeno za cíl zobecňovat zjištěné skutečnosti na základní 
soubor. Všechny zúčastněné střední školy se nacházely ve městě. Z celkového počtu 
respondentů n 474 bylo 327 (68,98 %) žen, mužů bylo 147 (31,01 %). Mezi respondenty 
byla nejčastěji zastoupena věková kategorie 19 let, kterou uvedlo 294 oslovených, 18 
letých bylo 118, 20-letých respondentů bylo 38, jedenáct respondentů uvedlo věk 21 
roků, 4 respondenti byli ve věku 22, tři uvedli věk 24 roků, dva byli třiadvacetiletí a po 
jednom respondenti uvedli věk 25, 26 a 35 let. 

Tab. 1: Skladba středních škol, jejichž studenti se šetření zúčastnili
Typy středních škol zastoupených ve výzkumu: Počet maturantů celkem:  s TP:

01. Gymnázium církevní     27     5,69 %        1    0,21 %

02. Gymnázium a SŠ pedagogická     36     7,59 %

03. Gymnázium státní     47     9,91 %        2    0,44 %

04. Gymnázium soukromé     15     3,16 %     

05. Střední škola informačních technologií   115   24,26 %        4    0,84 %

06. Rodinná škola - sociální služby       8     1,68 %

07. Střední škola sociálně správní       4     0,84 %        6    1,26 %

08. Obchodní akademie a Ekon. lyceum i pro TP     75   15,82 %        6    1,26 %

09. Pedagogická škola     38     6,96 %

10.Střední škola-výchovná a humanitární činnost     66   13,92 %        6    1,26 %

11. Neuveden typ střední školy     43     9,07 %

Celkem:   474      100 %     25     5,27 %

Z celkového počtu 474 (100 %) respondentů jich 46 (9,70 %) uvedlo, že patří 
mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a 428 (90,29 %) respondentů uved-
lo, že jsou intaktní. Dále 25 (5,27 %) respondentů označilo, že má tělesné postižení,
8 (1,68 %) z nich uvedlo chronické onemocnění, 5 (1,05 %) zrakové postižení, 2 (0,42 
%) sluchové postižení, 2 (0,42 %) dyslexii, jeden (0,21 %) respondent uvedl LMD a dva 
(0,42 %) žáci uvedli kombinované postižení (tělesné a zrakové postižení a tělesné, zrakové 
a sluchové postižení). Z celkového počtu 46 (100 %) žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami uvedlo dvacet devět (63,04 %) žáků, že jsou integrováni, 17 (36,95 %) inte-
grovaných nebylo. Podle individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP) jich studovalo 
14 (30,43 %), 31 (67,39 %) z nich nemělo vytvořen IVP a jeden (2,17 %) respondent 
uvedl, že neví, zda pracuje dle IVP. Na otázku, zda jsou žáci spokojeni s poskytovanými 
speciálními vzdělávacími podporami, odpovědělo 36 (78,26 %) respondentů kladně a 7 
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(15,21 %) respondentů záporně a tři respondenti (6,52 %) se nevyjádřili. Významný byl 
také fakt, že na otázku, zda by znovu volili stejnou střední školu, z celkového počtu 474 
žáků odpovědělo 283 (59,70 %) respondentů kladně, 152 respondentů (32,06 %) záporně 
a 39 (8,22 %) odpovědělo, že neví, zda by zvolili opět stejnou školu. 75 (15,82 %) žáků 
uvedlo, že teprve v průběhu studia zjistili, že jim zvolená škola nevyhovuje. 63 (13,29 %) 
žáků zatrhlo odpověď, že škola nesplnila jejich očekávání. Mezi jinými důvody, proč by 
nevolili podruhé stejnou školu, respondenti např. uvedli, že si nepřáli na této škole stu-
dovat, nepřipravila je ke studiu na VŠ, zvolený obor je nebavil, nízká úroveň vzdělávání, 
vyučovali je nekvalifi kovaní učitelé, nespokojenost s vedením školy atd. Je zajímavé, jak 
žáci sami hodnotili svůj průměrný prospěch, pouze 51 (10,75 %) žáků ohodnotilo svůj 
studijní prospěch na výbornou. 160 (33,71 %) žáků svůj prospěch ohodnotilo známkou 
chvalitebnou. Největší počet respondentů, 195 (41,13 %), se ohodnotilo známkou dob-
rou. Dostatečnou se hodnotilo 25 (5,27 %) žáků a čtyři ((0,84 %) známkou nedostateč-
nou. 41 (8,64 %) respondentů na tuto otázku nedokázalo odpovědět. Důležitý je fakt, 
že z celkového počtu 474 respondentů se hlásilo ke studiu na VŠ 382, což představuje 
80,59 %. O zaměstnání uvažovalo pouze 24 (5,06 %) maturantů. Z výběrového vzorku
N 25 (žáci s tělesným postižením), uvažovali o nástupu do zaměstnání pouze tři (12 %) 
z nich. Zde jsou uvedena jen některá fakta, která z výzkumného šetření vyplynula (tab. 1).

Hypotézy
Hypotézy byly stanoveny ve dvou rovinách. První rovina, zkoumaná univariční ana-

lýzou (H1-H3) se týkala všech zúčastněných respondentů - soubor N 474, ve druhé rovině 
byly vyhodnoceny hypotézy (H4-H7) bivariační analýzou, vzhledem ke studentům s těles-
ným postižením a zdravotním znevýhodněním, kteří představovali výběrový vzorek N 25.

Byly stanoveny tyto hypotézy
H1  Na uvažovanou volbu povolání či následné studium vysoké školy u responden-

tů má větší vliv prostředí střední školy než prostředí rodinné.
H2  Více respondentů bude potvrzovat fakt, že volba jejich střední školy byla 

správná, než fakt, že volba školy byla nesprávná.
H3  Názor respondentů, že budou na pracovním trhu úspěšní, převažuje nad nega-

tivním názorem.
H4  Názor respondentů, že jedinci se zdravotním handicapem jsou na našem trhu 

práce diskriminováni, bude převažovat nad pozitivním postojem k diskrimina-
ci handicapovaných.

H5  U respondentů převažuje pozitivní postoj k dodržování zásad zdravého způso-
bu života nad negativním postojem.

H6  Respondenti s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním preferují po 
ukončení střední školy následné studium na vysokých a jiných školách více 
než respondenti intaktní. 

H7  Respondenti s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním se častěji 
radí s pedagogy a jinými odborníky na střední škole při volbě dalšího studia či 
nástupu do zaměstnání, než respondenti intaktní.
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Vyhodnocení vybraných hypotéz 

Vzhledem k velkému množství získaných dat a informací je zde uvedeno vyhod-
nocení jen vybraných hypotéz:

H4  Názor respondentů s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním, 
že jedinci se zdravotním handicapem jsou na našem trhu práce diskrimi-
nováni, bude převažovat nad pozitivním postojem k  diskriminaci handi-
capovaných u respondentů intaktních.

Tab. 2: Diskriminace handicapovaných na trhu práce
Jsou absolventi SŠ s handicapem 
na našem trhu práce 
diskriminováni?

Počet 
žáků      
s TP

%
Počet 

žáků bez 
TP

% Celkem %

Rozhodně ano 0 0,0 12 2,5 12 2,5

Spíše ano 9 1,9 100 21,1 109 23,0

Spíše ne 9 1,9 217 45,8 226 47,7

Rozhodně ne 3 0,6 34 7,2 37 7,8

Nevím 4 0,9 86 18,2 90 19,0

Celkem 25 5,3 449 94,7 474 100,0

Graf 1: Diskriminace handicapovaných na trhu práce

Výše uvedená tabulka představuje charakter odpovědí na otázku, zda se respon-
denti domnívají, že jedinci se zdravotním handicapem jsou na našem trhu práce diskri-
minováni. Hypotéza předpokládala, že respondenti ve většině případů uvedou odpověď 
spíše ano. Jak je v tabulce 2 a v grafu 1 uvedeno, „spíše ano“ uvedlo z celkového počtu 
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474 (100,0 %) respondentů jen 109 (23,0 %), z toho bylo 9 (1,9 %) s TP. Rozhodně ano 
zvolilo jen 12 (2,5 %) dotázaných, z toho tuto odpověď nezvolil žádný respondent s tě-
lesným postižením. „Spíše ne“ zvolilo 226 (47,7 %) respondentů, z toho bylo 9 (1,9 %) 
respondentů s TP. „Rozhodně ne“ zvolilo jako odpověď 37 (7,8 %) respondentů, z nich 
byli tři (0,6 %) respondenti s TP. Reakcí, že „neví“, jak odpovědět na danou otázku 
zvolilo 90 (19,0 %) respondentů, z toho byli čtyři (0,9 %) respondenti s TP. Závěrem 
lze konstatovat, že z celkového počtu 25 (100,0 %) respondentů s TP jich jen 9 (36 %) 
z nich uvedlo, že jsou handicapovaní na našem trhu práce diskriminovaní. Z celkového 
počtu 449 (100,0 %) respondentů intaktních jich 121 (26,9 %) z nich uvedlo, že se do-
mnívá, že handicapovaní jsou na našem trhu práce diskriminovaní.

Hypotéza H4 byla potvrzena.

H5  Respondenti s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním dodržují 
více zásady zdravého způsobu života než respondenti intaktní.

Tab. 3: Dodržování zásad zdravého způsobu života

Dodržujete zásady zdravého 
způsobu života?

Počet 
žáků       
s TP

%
Počet 

žáků bez 
TP

% Celkem %

Ano 11 2,4 233 49,1 244 51,4

Spíše ano 4 0,9 58 12,2 62 13,1

Spíše ne 8 1,7 125 26,4 133 28,1

Ne 2 0,4 33 7,0 35 7,4

Celkem 25 5,3 449 94,7 474 100,0

Graf 2: Dodržování zásad zdravého způsobu života
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Tab. 4: Provozování sportu

Sport provozujete:
Počet 
žáků       
s TP

%
Počet 

žáků bez 
TP

% Celkem %

Závodně 4 0,8 48 10,1 52 11,0

Pravidelně, rekreačně 5 1,1 127 26,8 132 27,8

Jen občas rekreačně 9 1,9 228 48,1 237 50,0

Nesportuji 7 1,5 46 9,7 53 11,2

Celkem 25 5,3 449 94,7 474 100,0

Graf 3: Provozování sportu

Tab. 5: Záliby, koníčky

Věnujete se nějakému koníčku, 
zálibě

Počet 
žáků s 

TP
%

Počet 
žáků bez 

TP
% Celkem %

Ne 5 1,1 109 23,0 114 24,0

Ano 20 4,2 340 71,7 360 76,0

Celkem 25 5,3 449 94,7 474 100,0
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Graf 4: Záliby, koníčky

Pro vyhodnocení hypotézy H5 byly analyzovány odpovědi z tabulky 3, 4, 5 a grafy 2, 
3, 4. V položce zjišťující dodržování zásad zdravého způsobu života jsou v tabulce zazname-
nány výpovědi respondentů. Z celkového počtu respondentů 474 jich „spíše ne“ odpovědělo 
133 (28,1 %), z toho bylo 8 (1,7 %) respondentů s TP. Rozhodně „ne“ jako odpověď zvolilo 
35 (7,4 %) respondentů, z toho byli dva (0,4 %) respondentů s TP. „Spíše ano“ jako odpověď 
zvolilo celkem 62(13,1 %) respondentů, z toho byli čtyři (0,9 %) respondenti s tělesným po-
stižením. Rozhodné „ano“ zvolilo 244 (51,4 %) respondentů, z toho bylo 11 (2,4 %) respon-
dentů s TP. Lze tedy konstatovat, že z 25 (100,0 %) respondentů s TP dodržuje 15 (60,0 %) 
zásady zdravého způsobu života. Z celkového počtu 449 (100,0 %) intaktních respondentů 
uvedlo 306 (68,2 %), že dodržuje zásady zdravého způsobu života Z dalších získaných úda-
jů byly vybrány tyto skutečnosti: sport provozuje závodně celkem 52 (11,0 %) responden-
tů, z toho 4 (0,8 %) respondenti s tělesným postižením. Pravidelně, rekreačně sportuje 132
(27,8 %) respondentů, z toho jich je 5 (1,1 %) s tělesným postižením. Že jen občas sportuje, 
uvedlo celkem 237 (50,0 %) respondentů, z toho 9 (1,9 %) tělesně postižených, a na závěr 
uvedlo 53 (11,2 %) respondentů, z toho 7 (1,5 %) tělesně postižených, nesportuje vůbec. 
Nějaké zálibě či koníčkům se věnuje 360 (76,0 %) respondentů, z toho bylo 20 (4,2 %) re-
spondentů s tělesným postižením. 114 (24,0 %) respondentů uvedlo, že se ničemu nevěnuje, 
respondentů s tělesným postižením z nich bylo 5 (1,1 %). 

Lze tedy konstatovat, že z celkového počtu 25 (100,0 %) respondentů s TP jen dva 
(8,0 %) nedodržují zásady zdravého způsobu života. Z celkového počtu 449 (100,0 %) intakt-
ních respondentů jich jen 33 (7,3 %) nedodržuje zdravý způsob života.

Hypotéza H5 byla falzifi kována. 

H6  Respondenti s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním prefer-
ují po ukončení střední školy následné studium na vysokých a jiných 
školách více, než respondenti intaktní. 
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Tab. 6: Případné studium na VŠ, VOŠ aj.

V současné době se hlásíte na:
Počet 
žáků s 

TP
%

Počet 
žáků bez 

TP
% Celkem %

Vysokou školu 14 3,0 368 77,6 382 80,6

Vyšší odbornou školu 5 1,1 38 8,0 43 9,1

Jazykovou školu 2 0,4 16 3,4 18 3,8

Jinou školu 0 0,0 7 1,5 7 1,5

Chci začít pracovat 4 0,8 20 4,2 24 5,0

Celkem 25 5,3 449 94,7 474 100,0

Graf 5: Případné studium na VŠ, VOŠ aj.

Vyhodnocení hypotézy H6 bylo provedeno analýzou odpovědí respondentů uve-
dených v tabulce 6 a grafu 5. Na otázku, zda se respondenti hlásí k následnému studiu 
na VŠ, VOŠ, JŠ aj. školách, odpovědělo 382 (80,6 %) respondentů, že se hlásí ke studiu 
na VŠ, z toho bylo 14 (3,0 %) žáků s TP. 43 (9,1 %) respondentů uvedlo, že se hlásí ke 
studiu na VOŠ, z toho bylo pět (1,1 %) žáků s TP. Studium na jazykové škole prefero-
valo 18 (3,8 %) respondentů, z toho byli 2 (0,4 %) s TP. Jinou školu uvedlo 7 (1,5 %) 
respondentů, žádný nebyl s TP, zde respondenti uvedli např. policejní školu, policejní 
kurz, soukromou VOŠ. 24 (5,0 %) dotázaných uvedlo, že chtějí začít pracovat, z toho 
byli 4 (0,8 %) respondenti s TP. O zaměstnání uvažovalo pouze 24 (5,0 %) respondentů 
z celkového počtu 474 (100,0 %). Z výběrového vzorku N 25 (100,0 %) studentů s těles-
ným postižením uvažovali o nástupu do zaměstnání pouze čtyři (16 %) z nich. Studovat 
na vysoké škole chtělo 14 (56,0 %) respondentů s TP, 6 (24,0 %) jich chce studovat na 
vyšší odborné škole, dva (8,0 %) na jazykové škole. Z celkového počtu 449 (100,0 %) 
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intaktních respondentů jich chce studovat na VŠ 368 (82,0 %), jen dvacet (4,5 %) z nich 
by chtělo začít pracovat. Při analýze odpovědí respondentů, lze konstatovat, že bylo 
prokázáno, že respondenti intaktní také preferují následné studium na vysokých a jiných 
školách před nástupem do zaměstnání. 

Hypotéza H6 byla falzifi kována.

H7  Respondenti s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním se čas-
těji radí s pedagogy a jinými odborníky na střední škole při volbě dalšího 
studia či nástupu do zaměstnání než respondenti intaktní.

Tab. 7: Možnost poradit se s výchovným poradcem
Využili jste při výběru školy a 
zaměstnání možnost poradit se 

s výchovným poradcem na Vaší SŠ?

Počet 
žáků s 

TP
%

Počet 
žáků bez 

TP
% Celkem %

Ano 4 0,8 49 10,3 53 11,2

Ne 21 4,4 400 84,4 421 88,8

Celkem 25 5,3 449 94,7 474 100,0

Graf 6: Možnost poradit se s výchovným poradcem

Pro analýzu výsledků výzkumného šetření pro potřeby ověření stanovené hypo-
tézy byly porovnány odpovědi respondentů s tělesným postižením a respondentů intakt-
ních. V tomto případě byly brány v úvahu odpovědi respondentů zobrazené v tabulce 
7 a grafu 6. Na otázku, zda někdy respondenti využili možnosti poradit se s výchov-
ným poradcem na své střední škole ohledně volby dalšího studia nebo nástupu do za-



341

městnání, odpověděli z celkového počtu 25 (100,0 %) „ano“ čtyři (16,0 %) respondenti
s tělesným postižením, 21 (84,0 %) z nich odpovědělo, že ne. Vzhledem k tělesnému 
postižení se předpokládalo, že se studenti budou více radit s výchovným poradcem než 
respondenti intaktní. Ti odpovídali následovně: z celkového počtu 449 (100,0 %) in-
taktních respondentů, odpovědělo 49 (10,3 %), že tuto možnost využili. 400 (84,4 %) 
respondentů intaktních uvedlo, že možnost poradit se s výchovným poradcem nevyu-
žilo. Ze získaných dat vyplývá, že očekávané výsledky jsou jiné. 84,4 % respondentů 
s tělesným postižením vykázalo, že se s výchovným poradcem neradilo, stejně jako
89 % respondentů intaktních. 

Hypotéza H7 byla falzifi kována.

Závěry šetření a doporučení pro pedagogickou praxi
Výzkum predikcí ovlivňujících rozhodování maturantů v období přechodu ze 

střední školy do profesního života nebo ke studiu na vyšších a vysokých školách ve-
rifi koval nebo falzifi koval stanovené hypotézy. Vzhledem k rozsahu a výběru vzorku 
není možné zobecňování na širší počet maturantů s tělesným postižením a maturantů 
intaktních, přestože některé tendence výsledky naznačují. Realizované výzkumné šet-
ření bylo zaměřeno na maturanty s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním
a maturanty intaktní na středních školách v  Jihomoravském kraji. Prostřednictvím 
dotazníkového šetření bylo hlavním záměrem získat na základě odpovědí responden-
tů údaje o faktorech, které velmi významně ovlivňují jejich rozhodování při přechodu 
škola – povolání, popř. další studium aj. Důležitým momentem v přípravě a zpracování 
tohoto výzkumného šetření byly také závěry, které přineslo „Evropské slyšení“ v Lisa-
bonu ve dnech 16.–17. září v roce 2007, návrhy a poznatky vyústily v dokument nazva-
ný „Lisabonská deklarace“. Obsah této deklarace naznačuje, že zkoumaná problematika 
v podmínkách středních škol v Jihomoravském regionu je podobná jako na středních 
školách členských států Evropské unie. Výzkumného šetření se celkem zúčastnilo 
474 (100 %) respondentů, z nich 46 (9,70 %) uvedlo, že patří mezi žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami, a 428 (90,29 %) respondentů uvedlo, že jsou intaktní. Ze 46 
(9,70 %) respondentů uvedlo, že jich je 25 (5,27 %) s tělesným postižením Ze získaných 
dat vyplynulo, že poskytované speciální potřeby nejsou vždy dobře ošetřeny. Na otázku, 
zda jsou žáci spokojeni s poskytovanými speciálními vzdělávacími podporami, odpově-
dělo z celkového počtu 46 respondentů 36 (78,26 %) kladně, 7 (15,21 %) respondentů 
záporně a tři respondenti (6,52 %) se nevyjádřili. Tato skutečno signalizuje, že je nutné 
zaměřit pozornost na další vzdělávání pedagogů v oblasti  edukace žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami na středních školách. Nepotvrdil se také fakt, že velký vliv na 
rozhodování o další studijní čí profesní cestě po maturitě má prostředí střední školy, 
popř. porady s pedagogy a jinými poradenskými pracovníky. Tato skutečnost se potvr-
dila jak u maturantů se speciálními potřebami, tak u maturantů intaktních. Ukázalo se, 
že rodinné prostředí má zásadní vliv při rozhodování o budoucnosti maturantů. Z rozho-
vorů s řediteli zúčastněných středních škol ale vyplývá, že na školách fungují poradenští 
pracovníci, jako výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog aj. a poskytují 
dost příležitostí svým žákům k pohovorům o budoucím povolání či studiu na vysokých 
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a jiných školách. Z dosud získaných údajů lze vyvodit následující doporučení pro pe-
dagogickou praxi. Především je nezbytně nutné zaměřit pozornost na to, aby po celou 
dobu středoškolského vzdělávání fungovalo kvalitní poradenství. Výzkum prokázal, že 
tomu tak mnohdy není. Dále by měly být dostatečně zajištěny speciální potřeby žáků
a pedagogové by s nimi měli být včas a dostatečně seznámeni. Učitelé by měli být do-
statečně kvalifi kovaní, dostatečně motivováni, měli by mít dobré znalosti o speciálních 
vzdělávacích potřebách svých žáků. Na běžných středních školách by se měla věnovat 
větší pozornost otázce „postižení“ a mělo by se poskytovat více informací učitelům, 
žákům i rodičům. Pozitivní je skutečnost, že velký počet žáků s tělesným postižením 
a zdravotním postižením studuje na běžných středních školách, ve školách pro tělesně 
postiženou mládež zůstávají žáci s  těžšími formami postižení. Integrativní a inkluziv-
ní vzdělávání jedinců s  tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním je nejlepší 
přípravou na vyšší vzdělávání nebo přípravou pro profesní život. Pozitivem této formy 
vzdělávání je fakt, že studenti získávají více sociálních dovedností a zkušeností, naučí 
se zvládat situace, se kterými se budou potkávat ve skutečném světě dospělých. 

ANALYSIS AND COMPARISON OF FACTORS
DETERMINING THE PROFESSIONAL
ORIENTATION OF SCHOOLCHILDREN
WITH PHYSICAL DISABILITIES AND HEALTH
IMPAIRMENTS AT SECONDARY SCHOOLS
IN THE SOUTH MORAVIAN REGION

Abstract: The subject of this article is the analysis of factors that infl uence 
students’ decision-making and their expected successful entry into the job market, ac-
ceptance to university or to other schools. The students on which this article is focused 
are those students with special educational needs (with a focus on students with physical 
disabilities and health impairments) and nondisabled students at secondary schools in 
the South Moravian Region. A study, carried out in the 2007/2008 school year at selec-
ted secondary schools in the monitored region,.is presented in the article. Furthermore, 
this article also presents some evaluated hypotheses, selected results and formulated 
conclusions of the study, as well as recommendations for practice in special education.

Keywords: student with special educational needs, nondisabled student, adoles-
cence, school-leaving exam, description of physical disability, factors infl uencing the 
successful school–career transition, continuing education, pre-career and career train-
ing, integrative and inclusive education
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AUTISMUS – PORUCHA ČASNÉHO
VÝVOJE MOZKU. 

VČASNÁ DIAGNOSTIKA AUTISMU – 
SPOLEČNÝ MULTIDISCIPLINÁRNÍ CÍL

Hana OŠLEJŠKOVÁ

Abstrakt: Autismus (alias pervazívní vývojové poruchy) patří díky své vysoké 
prevalenci (60-70 / 10 000 narozených dětí) mezi nejčastější neurovývojové vady. Sku-
pinu tvoří poruchy s extrémně heterogenním klinickým fenotypem mnohočetných kom-
plexních kognitivně behaviorálních defi citů s developmentálními specifi ky, které se ma-
nifestují v průběhu dětství nejpozději do 6ti let věku. Diagnostický proces i následnou 
péči o dítě a jeho rodinu realizuje multidisciplinární tým odborníků, kam patří lékaři, 
vysokoškolsky vzdělaní nelékaři, ale i rodiče, příslušníci rodin a další laická veřejnost. 
Z lékařů je to pediatr, dětský neurolog, dětský psychiatr, oční lékař a otorinolaryngolog. 
Úkolem dětského neurologa je podílet se na včasné diagnostice poruchy, realizovat di-
ferenciální diagnostiku a řídit terapii přidružených neurologických komorbidit, což je 
především epilepsie. 

Klíčová slova: autismus, pervazívní vývojové poruchy, neurovývojové vady, dět-
ský neurolog, včasná diagnostika, epilepsie

Úvod
„Autistické spectrum“ (Autism spectrum disorders ASD, zkráceně “autismus” 

od řeckého slova „autos“sám) neboli nověji „pervazívní neurovývojové poruchy “ (Per-
vazive developmental disorders PDD, „autismy“) jsou v současnosti řazeny mezi po-
ruchy vyvíjejícího se mozku (tzv. neurodevelopmentální poruchy NDP). Skupinu tvoří 
poruchy s extrémně heterogenním klinickým fenotypem mnohočetných komplexních 
kognitivně behaviorálních defi citů s developmentálními specifi ky, které se manifestují 
v průběhu dětství nejpozději do 6ti let věku. Dominují tři okruhy klinických sympto-
mů, kterými jsou: defi city v sociálních schopnostech a interakcích, defi city ve verbální 
a neverbální reciproční komunikaci a omezený stereotypní repertoár aktivit i zájmů. 
Výsledkem je, že porucha komplexně a hluboce mění kognitivně behaviorální fenotyp 
i vývoj postižených dětí (Rapin a Tuchman; 2006). Ve spektru autistických dětí jsou čas-
těji postiženi chlapci, a to zhruba v poměru 2-4:1 dívce, a pokud není současně přítomno 
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mentální postižení například u Aspergerova syndromu, je tento poměr vyšší (Fombon-
ne; 2005). Pokud se však autismus vyskytne u dívek, pak bývá závažnější (Hirtz et al; 
2006). Autismus bez postižení intelektu a s dobrou sociální funkčností je nazýván „vy-
sokofunkční“ (De Mayer; 1981).

Dosud bohužel neexistuje žádný jednoznačný nebo specifi cký diagnostický bi-
ologický marker, proto je diagnostika ASD (vyjma Rettova syndromu) stanovována na 
úrovni klinického behaviorálně kognitivního syndromu (fenomenologická klasifi kace). 
V České republice se tak děje dle diagnostických kriterií Mezinárodní zdravotnické or-
ganizace MKN-10. revize (WHO; 1992, MKN-10; 1992) a v USA podle IV. revize 
Diagnostického a statistického manuálu duševních chorob ( DSM-IV; 1994). 

Epidemiologie artismu
Autismus se v současné době stal celospolečenským problémem a určitě se ne-

jedná o vzácné onemocnění. Incidence dětí s autismem (přesněji míním celou škálu 
pervazívních vývojových poruch = „autismy“) narůstá. Až do 80. let 20. století byla 
udávána prevalence 1 autistické dítě na 40 000 dětí, ale novější informace hovoří již o 
1 ze 150 dětí (Rapin a Tuchman; 2008, Baird; 2006). Zmíněný nárůst prevalence, což 
někteří nazývají „epidemií autismu“, patrně není skutečným nárůstem. Zdání je zřej-
mě způsobeno hlavně zvýšením zájmu odborné veřejnosti a zlepšením informovanosti 
profesionálů i laiků, ale také rozšířením diagnostických kritérií a zvýšenou dostupností 
diagnostiky. Nebylo potvrzeno ani vážné podezření, že nárůst výskytu autismu je v kau-
zální souvislosti s vakcinací (Fombonne et al; 2006), a to ani v případě autistického 
regresu u batolat (Woo et al; 2007). 

Role dětského neurologa v rámci multidisciplinárního 
diagnostického a terapeutického managementu artismu 

Ačkoliv dítě s autismem vypadá často na první pohled jako zdravé, jedná se ve 
skutečnosti o těžkou „všepronikající“ (pervazívní) poruchu s vážnými individuálními 
i sociálními důsledky v dětství i dospělosti (Anagnostou a Schevell; 2006). Během po-
sledních desetiletí na to upozorňovali rodiče, rodinní příslušníci a další laici, společně 
s pedagogickými i sociálními pracovníky, logopedy a profesionály mnoha lékařských 
i nelékařských odborností a ti společnými silami dosáhli významného zvýšení pově-
domí o autismu u profesionální i laické veřejnosti. Na péči o autistické děti se nyní 
v České i Slovenské republice podílí lékaři, další vysokoškolsky vzdělaní specialisté 
i laici. Děti s autismem jsou po ukončení diagnostického procesu zařazeni do státních 
i nestátních školních zařízeních se speciálním pedagogickým vedením a sociální pod-
poru akcelerují mnohé rodičovské organizace. 

V moderním managementu autismu je v multidispilinárním týmu zakotven vý-
znamný podíl dětského neurologa. Přínos odbornosti je významný především v diferen-
ciální diagnostice širšího kontextu „symptomatického či syndromického“ autismu, dále 
pro jeho včasnou diagnostiku, v terapii autistických dětí s přidruženou epilepsií nebo 
epileptiformní abnormitou v EEG a dalšími neurologickými symptomy či přidruženými 
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poruchami. Jedná se o poruchy spánku, které jsou u autistických dětí časté a působí jim 
značné nesnáze (Malow et al; 2006). Velkou pozornost neurologové v posledních letech 
věnují i intenzivním stereotypům, které jsou u autismu jádrovým příznakem a zastávají 
názor, že by měly být považovány i léčeny jako pohybové poruchy (movement disor-
ders), které mají mnoho společného s tiky. Nedávná studie upozornila na asociaci tiků 
a Tourettova syndromu u některých dětí s autismem (Canitano a Vivanti; 2007).

V diagnostice i péči o autistické děti je z lékařských a vysokoškolsky vzděla-
ných odborníků dlouhodobě angažován především pediatr, psychiatr, dětský neurolog, 
genetik, biochemik, otorhinolaryngolog, psycholog a pedagog. V posledním období je 
diskutován i potencionální přínos imunologa, protože některé literární údaje, zabývají-
cí se imunologickou problematikou u autismu, naznačují, že existují specifi cké sérové 
protilátky u matek dětí s autismem, které rozpoznají prenatálně vyjádřené mozkové an-
tigeny (Zimmerman et al; 2007). To, zda imunologie hraje roli u autismu, především 
u autistické regrese, a jak je významná pozitivní rodinná anamnéza imunologických 
poruch, ale zůstává nadále nejasné (Singer et al; 2006).

V rukou dětského neurologa je i včasná diagnostika artismu 
Dětský neurolog je velmi často konzultován ohledně zdravotní problematiky dětí 

s autismem jako jeden z prvních dětských zdravotnických specialistů. Rodiče s posti-
ženým dítětem k němu přivádí nejčastěji poruchy rozvoje řeči, atypický psychomo-
torický vývoj, často psychomotorická retardace nebo centrální hypotonie (Ošlejšková 
et al; 2007a), dále pak poruchy chování, poruchy spánku, atypické pohybové poruchy 
a projevy nebo epileptické a neepileptické záchvaty. Pokud se rodič s dítětem dostaví na 
specializované vyšetření na naše pracoviště, pak realizujeme komplexní neurologickou 
i psychologickou diagnostiku a diferenciální diagnostiku, protože Klinika dětské neu-
rologie LF MU a FN Brno slouží jako „Diagnostické centrum pro děti s pervazívními 
vývojovými poruchami“. Naše zkušenosti však ukazují, že jsou děti s autismem na vy-
šetření k nám odesílány pozdě, a to i tehdy, když rodiče na „něco špatného “ opakovaně 
upozorňovali lékaře, pedagogy a další odborníky. U většiny poruch autistického spektra 
je stanovení diagnózy reálné už ve věku 36 měsíců a u Aspergerova syndromu asi v 72 
měsících (Allen; 1988; Baier; 2000, Kurita; 1985, Trillingsgaard; 2005) a rozpoznání 
časných varovných signálů poruchy je mnohdy možné už do roku věku (Maestro; 2005, 
Zwaigenbaum; 2005, Baghdadli et al.; 2003, Charman; 2003). Spolehlivost časné dia-
gnostiky je vysoká, a to 88 % v práci amerických autorů, kteří její spolehlivost hodnotili 
po 7 letech, tedy v 9 letech dětí, které měly poruchu autistického spektra diagnostiko-
vanou již ve 2 letech (Turner; 2006). Na naší klinice jsme ve spolupráci se studenty 
5. ročníku Lékařské fakulty Masarykovy university realizovali studii s cílem zjištění 
časové prodlevy mezi prvními symptomy autistické poruchy, které rozpoznají rodiče, 
do stanovení diagnózy. Dalším cílem bylo vyhodnotit počet kontaktů s odbornou veřej-
ností (lékaři, pedagogové, logopedi), kdy rodiče na zvláštní projevy dítěte upozorňovali, 
a přesto dítě nebylo odesláno na specializované pracoviště. Retrospektivně jsme hod-
notili 204 dětí (59 dívek a 145 chlapců; 126 dětí ( 39 dívek, 87 chlapců) s dětským 
autismem (DA), 57 ( 17 dívek, 40 chlapců) s atypickým autismem (AA) a 21 ( 3 dívky, 
18 chlapců) dětí s Aspergerovým syndromem (AS). Údaj o věku prvních příznaků byl 
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předně v dokumentaci dohledán u 201 dětí a byl průměrně 29,7 měs. (rozmezí 0-72, me-
dián 30 +- 17,0) a průměrný věk stanovení diagnózy u 204 dětí byl 81,5 měsíce (rozmezí 
13-276, medián 69,5 +-45,2). Průměrné časové zpoždění stanovení diagnózy bylo u 201 
dětí 51,3 měsíce (rozmezí 0-246, medián 39 +- 40,9). Prodleva do stanovení diagnózy 
je nejkratší u pacientů s AA (průměrná doba 44.4 měsíce = 3 roky a 8 měsíců), delší 
u pacientů s DA (49.5 měsíců = 4 roky a 2 měsíce), nejdelší u pacientů s AS (80.8 měsíce 
= 6 let a 9 měsíců). Statisticky významný byl rozdíl v době do stanovení diagnózy mezi 
pacienty s DA a AS (P = 0.023) a mezi pacienty s AA a AS (P = 0.019). Průměrný počet 
návštěv absolvovaných u lékařů a dalších odborníků před odesláním na specializované 
pracoviště ke stanovení diagnózy se podařilo zjistit u 133 dětí a byl 2,4 (rozmezí 1-5, 
medián 2+-0,9) (Ošlejšková et al; 2007b). Dle výsledků práce jsme si uvědomili i přes 
všechny diagnostické pokroky trvající potřebu upozorňovat na časné příznaky autismu a 
doporučujeme nepodceňovat stesky rodičů, kteří intuitivně velmi často správně poruchu 
časně rozpoznají. S akcentem na včasné příznaky a možnost rozpoznání poruchy jsme 
pro praktické účely publikovali dva přehledné články (Ošlejšková; 2008a, Ošlejsková; 
2008b). Včasné intervence a plasticita dětského mozku dává naději, že při hodně včasné 
diagnóze je určitá naděje částečně pozitivně ovlivnit tíži a zastoupení jádrových sym-
ptomů (Dawson a Zahnili; 2003, Howlin; 2003).

Hlavní klinické iniciální projevy autismů u velmi malých 
dětí, které jsou důležité pro včasnou diagnostiku

Nejčastějším rozpoznatelným klinickým projevem autismu v sociální oblas-
ti v prvních měsících života a pak dále v časném dětství je, že vázne běžná inter-
akce matka – dítě, tedy emočně pozitivní a celkově „potěšená“ odezva při mazle-
ní s doprovodným smíchem při škádlení. Dítě bývá naopak rádo samo a na svoje 
okolí působí dojmem, že žije ve vlastním světě. Je odtažité, vzdálené, chybí soci-
ální úsměv, nemává na rozloučenou. Dítě se nezklidní, když jej matka vezme pla-
čící do náruče a tiší je, což je naopak zcela obvyklé nejen u zdravých dětí, ale do-
konce i u mentálně opožděných. Dítě nenavazuje vzájemný empatický oční kontakt, 
i když je „očního kontaktu“ schopno. Pokud se na nás dívá, máme někdy pocit, že 
pohled jde skrz nás do dáli. Bývá charakterizováno jako velmi klidné, hodné až pa-
sivní a nenáročné. Ve věku kolem 2 let může být velmi samostatné, dává přednost 
sebeobsluze a některé úkony se dokonce může naučit dříve než vrstevníci. Vázne 
získání „sdílené pozornosti“, tzn., že nedokážeme zaměřit pozornost dítěte na věci, 
na které jej upozorňujeme a které mu ukazujeme. Chybí zcela „deklarativní ukazo-
vání“, což znamená, že dítě nás nenutí věnovat pozornost věcem v jeho okolí, kte-
ré ho zaujmou. Neukazuje nám je a nevyžaduje si náš názor na ně ani náš zájem 
o ně. Jeho hra není napodobující, protože není schopno si hrát „na něco“ (symbolická 
hra na rodinu – na tatínka a na maminku, na školu). Naopak některé činnosti preferuje 
a dělá s velkou chutí, rychlostí i zručností stále a neúnavně dokola, např. skládání 
kostek do řad podle barvy, pouštění vody, rozsvěcování a zhášení světla, zavírání víka 
odpadkového koše. Velké oblibě se těší mechanické hračky, části předmětů a věci 
„denního života spíše technického rázu“, kterými jsou třeba pračky s rotujícím bub-
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nem, radiopřijímače nebo mlýnky a budíky. Autistické děti jim jednoznačně dávají 
přednost před měkkostí plyšových medvídků a zvířátek, tedy před „soft“ hračkami. 
Děti často provádí zvláštní a atypické pohyby a motorické stereotypy. Chodí po špič-
kách, třepou či kroutí rukama bez emočního kontextu, poťukávají. Jsou málo plačící, 
někdy je dokonce udáváno „neslzící“, a mohou působit dojmem, že necítí bolest. Na-
opak značné oblibě se těší „zvukové“ hračky. Autistické děti velmi rády poslouchají 
stále dokola jednoduché melodie a zklidní se při nich. Ve vývoji řeči se můžeme setkat 
s velkou škálou odchylek. V této věkové kategorii je ale nejčastější opoždění rozvoje 
řeči a chybění žvatlání. Asi ve 30 % případů se setkáme s regresem řeči. Regres je 
typický ve věku 1,5 roku až 3 let, což je často věk umístění dítěte v mateřské škol-
ce a regres je pak mylně přisuzován adaptaci na nové prostředí sociálního zařízení 
nebo je považován za jeho neblahý důsledek. Často se jedná o regres jen několika 
málo smysluplně používaných slov. Dítě přestane slova používat, ale současně nejsou 
vyvíjeny žádné snahy rozvíjet nějaký náhradní způsob komunikace např. gesty či mi-
mikou, což je obvyklé i u zcela hluchých dětí bez autismu. Jiné autistické děti působí 
dojmem, že nerozumí či neslyší, protože nereagují na pokyny, ale hlavně na zavolání 
vlastním jménem. Rodina se někdy dokonce domnívá, že jsou hluché. Může se jednat 
až syndrom verbální sluchové agnózie a tyto děti jsou obvykle nemluvící celoživotně. 
Autistické děti mohou mít velmi dobrou mechanickou paměť. U některých mluvících 
autistických dětí pozorujeme nevyčerpatelnou oblibu memorování říkanek, pohádek 
a dlouhých příběhů, které si neuvěřitelně snadno zapamatují, a dokonce se někdy mlu-
ví o zázračném dítěti. Ještě po druhém roce přetrvávají okamžité či odložené echolálie. 
Do své mluvy mnohdy obratně inkorporují celé části textů, které se naučili z televiz-
ních reklam, videa nebo radia, tzv.„scripts“. Mají obtíže se zájmeny nebo slovy, které 
mění význam podle kontextu. Zájmena zaměňují a velmi často o sobě hovoří v jiné, 
obvykle ve 3. osobě, nebo se označí jménem.

Diferenciální diagnostický přínos dětského neurologa 
Autismus představuje složitou mnohaoborovou problematiku především dět-

ského věku, ale jedná se současně o celoživotní poruchu, protože v určité podobě 
trvá do dospělosti (Howlin et al.; 2004, Anagnostou a Schevell; 2006). Odborníci, 
kteří se zabývají jeho diagnostikou, ví, že se souběžně s autismem může vyskyto-
vat řada dalších poruch. Uvádí se, že až 70 % těchto pacientů má mentální poško-
zení s IQ 70 a nižším, dále jsou běžné asociované hybné poruchy, poruchy zraku 
a sluchu, pro autismus netypické řečové poruchy, poruchy spánku a další gastroin-
testinální a interní, neurologické i psychiatrické komorbidity. Podstatné ovšem je, 
že autismus sám o sobě může být pouhou součástí širšího klinického obrazu etiopa-
togeneticky identifi kovatelné poruchy či nemoci. A právě zde spočívá jedna z vý-
znamných rolí dětského neurologa. Dokáže díky svým znalostem, neurologickým 
a diagnostickým paraklinickým vyšetřením rozpoznat širší kontext tohoto „syndro-
mického (symptomatického) autismu“. Tuto terminologii užívá Coleman a je pro 
neurologa dobře srozumitelná. Idiopatický autismus je pak ten, kde je předpokládán 
dominující genetický podíl a porucha je izolovaná (Coleman; 2005). Jinými slovy 
shrnuji, že klinický behaviorálně kognitivní syndrom autismu může být součástí ji-
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ného onemocnění, které lze etiologicky diagnostikovat. Může se jednat monogen-
ně podmíněné choroby či chromosomální aberace (Angelmanovův syndrom, Pra-
der-Williho syndrom, Rettův syndrom, Downův syndrom, syndrom fragilního X, 
syndrom Williamsův – Beurenův, komplex tuberózní sklerózy, Sotosův syndrom 
a další) nebo o dědičné poruchy metabolismu, které jsou diagnostikovatelné na úrov-
ni enzymů nebo metabolitů (jako je Smith-Lemli-Opitzův syndrom, mitochondriál-
ní poruchy, defi cit adenylosukcinátlyázy a pod.). Autismus může být rovněž jedním 
z následků prenatálních infekčních onemocnění, jako je rubeola, cytomegalovirus, 
herpes simplex virus a dalších. Moderní zobrazovací metody (CT a MRI mozku) mo-
hou odhalit ložiskové strukturální léze CNS frontálních či temporálních laloků nebo 
mozečku (Amaral et al; 2008). Poslední desetiletí je zkoumána struktura mozku au-
tistů post mortem (Autism Tissue Program, USA). Mozky autistů jsou poněkud větší
a často vykazují poruchy migrace neuronů, což může být dále příčinou rozvoje epilep-
sie. Pro diferenciální diagnostiku dětského neurologa je velmi zajímavá podskupina 
„autistických dětí s regresem“. Regres lze pozorovat asi u třetiny dětí s autismem po 
jejich původně normálním vývoji. V průběhu raného dětství se objeví regres nebo 
stagnace řeči, komunikace a hry. Regres je časný, typicky mezi 18. a 24. měsícem
a není progresívní. Obvykle následuje různě dlouhé stabilizované období, které může 
trvat měsíce ale i roky. Potom následuje určité zlepšení, nikoliv však uzdravení. Dět-
ský neurolog vždy uvažuje o Rettově syndromu a pátrá po genetických nebo vzácných 
neurometabolických poruchách, ale specifi cká příčina regresu často zůstává neznámá 
(Caronna et al; 2008).

Management terapie epilepsie u autistických dětí 
Koexistence epilepsie a/nebo epileptiformní specifi cké abnormity v EEG s au-

tismem je vysoká a v literatuře je uváděna v širokém rozmezí 5-38,3 % (Wrong; 1993, 
Tuchman; 2002, Kelley a Moshe; 2006, Canitano; 2007, Hara; 2007). V našem souboru 
to bylo 44 % (Ošlejšková et al; 2008a). Asi třetina dětí s autismem bude mít v dospělosti 
epileptické záchvaty (Volkmar a Nelson; 1990). Výskyt epileptických záchvatů je v bi-
modální distribuci. První vrchol zaznamenáváme ve věku asi 5 let a další pak v průběhu 
adolescence (Tuchman a Rapin; 2002). Počet případů s epileptickými záchvaty roste 
u dětí s mentální retadrací. 

V současnosti není doporučeno antiepileptiky terapeuticky ovlivňovat pouze sub-
klinické epileptiformní výboje, ale klinicky zjevné epileptické záchvaty je vhodné pečli-
vě léčit a současně zodpovědně monitorovat a zaznamenávat i behaviorálně kognitivní 
a emoční outcome dítěte. Plná kompenzace epileptických záchvatů je důležitá a přede-
vším u zmíněných atypických případů může mít i celkový pozitivní vliv na autistické 
a další kognitivní projevy. Současně je nutno velmi pružně reagovat na behaviorální 
a kognitivní projevy a jakékoliv negativní odezvy v náladě i chování dítěte, které se při 
terapii antiepileptiky rovněž nedají u dětí s autismem plně vyloučit (Matson a Dempsey; 
2008, Peake et al; 2006, Canitano; 2007, Kagan Kushnir et al; 2005). Další podrobná 
pozorování jsou nezbytná. Složitost problematiky je to o větší, že autismus s epilepsií 
je jednoznačně víceoborová problematika a správně takové případy mohou posoudit 
pouze kreativně spolupracující dětský neurolog, psycholog, psychiatr a pediatr. 



349

Závěr

Autismus představuje velmi častou a závažnou poruchu časného vývoje mozku 
a je řazen do skupiny neurovývojových poruch. Management diagnostiky „autismů“ 
vyžaduje každodenní a úzkou mezioborovou spolupráci mnoha vysokoškolsky vzdě-
laných odborníků (lékařů i nelékařů) s rodiči a laickou veřejností. Dětský neurolog má 
v mnohaoborovém týmu svoje nezastupitelné místo. Podílí se především na včasné dia-
gnostice autismu, diferenciální diagnostice symptomatického autismu, na terapii epilep-
tických záchvatů u autistických dětí a na terapii dalších přidružených neurologických 
poruch jako jsou například poruchy spánku. Přes veškerý významný pokrok medicín-
ského výzkumu za poslední desetiletí představují nadále pervazívní vývojové poruchy 
vážný individuální, celospolečenský i medicínský problém. V mnoha ohledech dětem 
s autismem i jejich rodinám můžeme být nápomocni, ale v jádrových symptomech po-
rucha bohužel nadále zůstává neléčitelná. 

AUTISM – DISORDER OF EARLY BRAIN
DEVELOPMENT

Abstract: Due to its high prevalence (60-70 in 10 000 born children) autism 
(also known as pervasive development disorders) belongs to the most frequently occur-
ring neurodevelopmental disorders. The group includes disorders with extremely he-
terogenous clinical phenotypes of multiple complex cognitive-behavioral defi cits with 
developmental specifi cities that are manifested during childhood by the age of 6 at the 
latest. The diagnostic process as well as subsequent care of the child and its family 
members are conducted by a multidisciplinary team of specialists, embracing physici-
ans, university graduates with non-medical education as well as parents, relatives and 
the lay public in general. With regard to physicians, the pediatrist, pediatric neurologist, 
pediatric psychiatrist, ophthalmologist and otorhinolaryngologist are involved. The role 
of the pediatric neurologist is to participate in early diagnosing of a disorder, make the 
differential diagnostics and conduct therapy of the related neurological co-morbidities, 
mainly represented by epilepsy.  

Keywords: autism, pervasive developmental disorders, neurodevelopmental di-
sorders, pediatric neurologist, early diagnostics, epilepsy
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PŘÍPRAVA NA VÝUKU PSYCHOLOGIE: 
ZKUŠENOSTI ZAČÍNAJÍCÍCH 

UNIVERZITNÍCH UČITELŮ V EVROPĚ

Aleš NEUSAR

Abstrakt: Tato explorativní studie se zabývá zkušenostmi začínajících 
univerzitních učitelů (studentů i členů katedry) s přípravou na výuku. Výpovědi 
z pohledu začínajících učitelů (zejména) i vedoucích kateder byly sbírány online 
dotazníkem v několika evropských zemích pod záštitou EUROPLAT - European 
Network for Psychology Learning & Teaching v červnu 2009. Většina respondentů 
byli doktorští studenti. Učit je pro tyto studenty velmi běžné a obvykle není po-
vinné. Výsledky ukazují, že většina začínajících učitelů z našeho vzorku neprošla 
dostatečným tréninkem a neměla adekvátní podporu pro plnění úkolů spojených 
s výukou.

Klíčová slova: výuka psychologie, začínající učitel, příprava učitelů, pod-
pora, vyšší vzdělání, Europlat

Úvod
Začínající učitel se musí naučit spoustu věcí, např. jak si připravit přednáš-

ky, jak hodnotit, zvládání velkých skupin. Nabytí těchto kompetencí vyžaduje také 
mnoho znalostí, úsilí a praxe. Nikdo se nestane rovnou dobrým učitelem. 

Mnohé neofi ciální zdroje poukazují, že mnozí učitelé neprošli žádným for-
malizovaným výcvikem či prošli velmi nekvalitním a čistě formálním výcvikem 
na začátku své kariéry. Někteří z nich se navzdory tomu stali dobrými učiteli díky 
vlastnímu úsilí i prostému faktu, že učili po dlouhou dobu. Nicméně mnozí autoři 
poukazují (např.: Goss Lucas, Bernstein, 2005; Park, 2004), že s výcvikem a pod-
porou by mohlo více učitelů dělat dobře svou práci, mohli by se vyvarovat mnoha 
nepříjemností, mohli by se cítit lépe v roli učitele, a také nabídnout více svým stu-
dentům. 

Během rešerše článků o podpoře a přípravě začínajících učitelů (dále pouze 
ZU) začalo být brzy nápadné, že většina autorů pochází ze Spojených států ame-
rických (např. Buskist, Davis, 2006; Griggs, 2002; Meyers, Prieto, 2000) a pouze 
několik z Evropy (např. Park, 2004; Lantz, Smith, Branney, 2008). Důvodem může 
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například být, že autoři píší více v národních jazycích a články nejsou dostupné 
v angličtině (či češtině) nebo není toto téma v současnosti v centru výzkumného 
zájmu. 

Díky nedostatku výzkumů na toto téma v Evropě se několik členů nedávno 
založené European Network for Psychology Learning and Teaching (EUROPLAT - 
www.europlat.org) rozhodlo, že je třeba toto téma více prozkoumat, abychom mohli 
mít na toto téma reálnější a širší pohled. Dalším důvodem byla osobní zkušenost 
členů EUROPLAT (včetně mé) z jednotlivých zemí, která obvykle potvrzovala, že 
ZU není věnována dostatečná pozornost. 

Dle Buskista (2009) by „ideální“ příprava a podpora měla zahrnovat 1-2 se-
mestry dlouhý kurz učení na univerzitě, který by byl primárně zaměřen na efektivní 
tvorbu kurzu (jak vytvořit a vést kurz); zvládání třídy a interpersonální dovednosti; 
efektivní mluvení na veřejnosti a poskytování zpětné vazby (bezprostřední a hod-
nocení). Kurz by měl být interaktivní, zahrnovat diskuse, možnost pro ZU předvést 
přednášky a být během nich pozorován atd. Po skončení této přípravy by měl být ZU 
několikrát v průběhu času pozorován během reálné výuky a získat zpětnou vazbu od 
mentora či jiných kolegů. 

Ideální příprava popsaná výše je poskytována na zhruba 40 % amerických 
univerzit (nicméně absolvování obvykle není požadováno či požadováno pouze po 
ZU, kteří budou brzy učit své kurzy), a přibližně 60 % kvalitních institucí posky-
tujících vyšší vzdělávání nabízí alespoň jednodenní seminář (Buskist et al., 2002; 
Meyers, Prieto, 2000).

Tato explorativní studie si klade za cíl zejména a) prozkoumat aktivity za-
čínající učitelů souvisejících s jejich výukou (doktorských studentů, nových členů 
katedry a magisterských studentů), b) zjistit, jak jsou začínající učitelé připravování 
a podporování v těchto výukových aktivitách.

Metoda
Postup a vzorek

V červnu 2009 byly všem zástupcům EUROPLAT z jednotlivých zemí (je-
den či více lidí z dané evropské země a Turecka) a všem katedrám psychologie 
z České republiky rozeslány emaily s internetovými odkazy na online dotazníky
a instrukcemi, jak je vyplnit (jeden dotazník pro začínající učitele a druhý pro 
vedoucí kateder). Zástupci EUROPLAT byli požádáni, aby kontaktovali všechny 
katedry psychologie ve své zemi a pokusili se je motivovat k zodpovězení dotaz-
níku. Pokud bylo v dané zemi příliš mnoho kateder (např. ve Velké Británii), šlo 
nám o co nejvíce reprezentativní vzorek ze všech kateder (např. větší, menší, různé 
kvality). Našim cílem bylo získat velkou šíři dat z různých kateder psychologie 
v Evropě. Kontaktovali jsme pouze katedry, na kterých se vzdělávají budoucí psy-
chologové, např. kliničtí, sociální, kognitivní či školní. Všechny otázky musely být 
zodpovězeny v angličtině.
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Tabulka 1: Charakteristika vzorku
pohlaví věk zaměření zejména na typ studia typ PhD studia

žena muž M SD min max výzkum výuka napůl PhD Mgr. zakončeno interní externí

111 39 30 6,7 21 59 68 8 20 109 27 12 78 11

Získali jsme celkem 151 validních odpovědí začínajících učitelů ze 73 institucí 
(+ 28 výpovědí vedoucích kateder či zástupců). Několik respondentů nedokončilo celý 
dotazník, ale dokončilo alespoň některé z otázek, které již nebyly pouze demografi cké-
ho rázu (tyto výpovědi jsem zahrnul mezi validní). Respondenti jsou z 16 zemí. Většina 
respondentů je z Velké Británie, Norska, České republiky, Portugalska, Belgie, Švédska 
a Turecka. Několik respondentů je také ze Slovenska, Slovinska, Španělska, Rakouska, 
Ukrajiny, Lichtenštejnska a Islandu. Dotazník vyplnilo přibližně 50 % z těch, kteří klikli 
na LOGIN našeho online dotazníku.

Instrument

Dvě verze online dotazníku. Jedna pro začínající učitele se 37 otevřenými i uza-
vřenými otázkami. Několik otázek bylo inspirováno dotazníkem “Postgraduates who 
Teach Survey”, který byl proveden ve Velké Británii (Lantz, Smith, & Branney, 2008). 
Vedoucí kateder (či jejich zástupci) vyplňovali dotazník se 16 otevřenými i uzavřenými 
otázkami. Kromě demografi ckých otázek se oba dotazníky zaměřovaly zejména na uče-
ní (přímá výuka, semináře) a aktivity související s učením (např. hodnocení, opravy). 
Výsledky dále prezentované se budou zaměřovat na výuku (bez aktivit souvisejících 
s výukou) zejména z pohledu samotných začínajících učitelů. Každý respondent obdr-
žel automaticky anonymní ID číslo. Respondenti byli ujištěni, že jména jejich institucí 
budou po sběru dat anonymizována. Respondenti nemuseli odpovědět na otázky, na 
které odpovědět nechtěli a odpovědi vybírali z daných alternativ, nebo mohli poskytnout 
jinou odpověď či vložit upřesňující poznámku. 

Výsledky
Kumulativní a relativní četnosti byly počítány pouze z odpovědí, na které dali 

respondenti nějakou odpověď. Výsledky tak prezentují pouze validní relativní a kumu-
lativní četnosti.

Pro většinu respondentů byla jejich zkušenost s učením obecně nejblíže alternativě 
(56 %; N = 61): “Musel/a jsem si vše udělat sám/a. Nikdo mne nevedl, nikdo nepozoro-
val během hodin. Když jsem o to požádal/a, tak jsem dostal/a nějakou radu.” Celkem 
36 % respondentů (N = 39) si zvolilo alternativu “Dostal/a jsem nějaké rady, ale musel 
jsem většinu věcí dělat sám/a. Během hodin jsem byl/a pozorován/a jednou či dvakrát. 
Byl jsem veden, ale ne moc. Když jsem o to požádal, tak mi někdo pomohl.” Pouze 
9 % respondentů (N = 10) si zvolilo poslední alternativu: “Dostal/a jsem cenné rady 
od druhých. Byl/a jsem kontinuálně pozorován/a během hodin. Vedení a rady byly kon-
tinuální.“

V tabulce 2 můžeme vidět, že v rámci kateder psychologie je běžné, že „většina“ 
doktorských studentů učí nebo alespoň „někteří ano, někteří ne“. (Magisterští studenti či 
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„undergraduates“ učí pouze výjimečně a členové katedry učí, protože je to jejich práce.) 
To ovšem neznamená, že doktorandi učit musí. Většina doktorských studentů vypo-
věděla (65 %; N = 46), že učení není u nich na katedře povinné. Výpovědi vedoucích 
kateder či jejich zástupců jsou o něco vyšší (a pozitivnější), ale je třeba mít na mysli, že 
jde o malý vzorek a počet studentů z různých institucí se lišil. 

Tabulka 2: Odhad četnosti kolik ph.D studentů v rámci jednotlivých kateder učí (výpo-
vědi studentů i vedoucích kateder)

Kolik PhD studentů učí
% N

studenti vedoucí kat. studenti vedoucí kat.
většina studentů 37 48 40 12
někteří ano, někteří ne 32 28 34 7
je to výjimečné 11 12 12 3
žádní studenti 6 - 6 -

Většina ZU nebyla nikdy (či jen jednou či dvakrát) pozorována v roli učitele (viz 
tabulka 3). 66 % z těch, kteří byli pozorovaní (N = 38) uvedli, že jim byla poskytnuta 
cenná zpětná vazba.

Tabulka 3: Pozorování v učitelské roli (výpovědi studentů i vedoucích kateder)

Pozorován/a v učitelské roli
% N

studenti vedoucí kat. studenti vedoucí kat.
kontinuálně 4 4 4 1
někdy 15 38 15 9
jednou či dvakrát 26 8 26 2
nikdy 55 50 56 12

Mnoho ZU vypovědělo, že se museli vše naučit „za chodu“ a pomocí příleži-
tostných rad kolegů. Systematické vedení a rady či absolvování užitečného kurzu bylo 
zmíněno jen několikrát (viz tabulka 4). Každý respondent si mohl vybrat více než jednu 
alternativu. Ti, kteří se zúčastnili kurzu, vypověděli, že byl velmi užitečný (43 %), cel-
kem užitečný (44 %) a ne moc užitečný (13 %). 

Tabulka 4: Co začínajícím učitelům pomáhá zlepšit jejich učitelské dovednosti?
Co pomáhá ZU zlepšit učitelské dovednosti? % N
Nic. Musel/a jsem se všechno naučit tím, jak jsem to dělal/a. 31 49 
Čtením knih o daném tématu 16 25 
Občasná rada kolegů 34 54 
Byl/a jsem systematicky veden/a a dostával/a jsem rady od ostatních. 7 11 
Hodně jsem načerpal(a) z kurzu. 12 19 

Pokud by ZU neučili, tak by dle jejich názoru nejvíce postrádali mnoho znalostí o psy-
chologii (32 %; N = 62), dobrou pauzu od výzkumu (30 %; N = 58) a extra peníze (12 %; N 
= 24). Na druhou stranu by „neučení“ také něco přineslo, např.: více času na výzkum či méně 
stresu (detaily viz tabulka 5). Každý respondent si mohl vybrat více než jednu alternativu.
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Tabulka 5: Co by bylo lepší, pokud by začínající učitelé nemuseli učit?
Lepší, pokud by nemuseli učit % N
Měl/a bych více času na vlastní výzkum 45 68 
Neztrácel/a bych čas učením a přípravou 5 8 
Nebyl/a bych tolik stresovaná 21 32 
Nemusel/a bych tolik číst 2 3 
Nemyslím si, že by bylo dobré kdybych neučil/a 25 38 

Na otázku, zdali je nějaký výcvik (kurz), který ZU podle vlastního názoru potře-
bují, mnoho ZU zvolilo v odpovědi alespoň jednu oblast (viz tabulka 6). Každý respon-
dent si mohl vybrat více než jednu alternativu.

Tabulka 6: Výcvik (kurz), který ZU cítí, že potřebují
Výcvik, který by ZU potřebovali % N
Příprava přednášek 20 46 
Práce s obtížnými studenty 19 42 
Práce s velkými skupinami 8 17 
Práce s malými skupinami 15 34 
Hodnocení 14 17 
Zvyšování motivace studentů 25 31 

Většina ZU byla buď celkem spokojena, nebo nepříliš spokojena s nabídkou tré-
ninku a kurzů o výuce. To by mohlo znamenat, že kurzy jednak nejsou dostupné nebo jde 
o kurzy ne moc dobré kvality (viz tabulka 8). Každý respondent si mohl vybrat více než 
jednu alternativu.

Tabulka 7: Spokojenost s dostupným tréninkem a kurzy
Úroveň spokojenosti % N 
Velmi spokojen/a 6 9 
Celkem spokojen/a 21 32 
Spíše nespokojen/a 25 38 
Nespokojen/a 11 16 

Nakonec bych rád ilustrovat hlavní potíže, se kterými se ZU potýkají, prostřed-
nictvím krátkých ukázek z otevřených výpovědí. Tyto tři ukázky se zaměřují na kvalitu 
a kvantitu kurzů a zpětnou vazbu. Myslím, že nepotřebují další komentář. 

„Je tu povinný kurz o výuce pro doktorské studenty. Je to zdaleka ten nejhorší 
kurz, jakým jsem ve svém životě prošla. Ale získala jsem velmi jasnou představu, co 
NEDĚLAT a jak NECHCI učit.“ (40 let, žena, doktorandka)

„Často není žádná opravdová zpětná vazba na výuku. Bylo by dobré mít struk-
turované učení a specifi ckou zpětnou vazbu o tom,  jak a zdali se člověk rozvíjí. Zpětná 
vazba od studentů však není vždy přesná, a proto mohou být první roky hodně izolova-
ným učebním procesem, který je hodně závislý na sociální síti a schopnostech mladého 
učitele najít pomoc a informaci v těchto sítích.“ (31 let, žena, doktorandka)
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„Učení mám moc ráda, ale jsem zklamaná, jak málo výcviku je postgraduálním 
studentům poskytováno. Myslím si, že studenti by byli šokováni, kdyby věděli, jak málo 
přípravy máme.“ (52 let, žena, doktorandka)

Diskuse a závěry
Výsledky ukazují, že většina začínajících učitelů nebyla vedena (či ne dosta-

tečně vedena), měla pouze občasnou podporu, pokud o ni požádali, neprošli žádným 
výcvikem v učení nebo byl jejich výcvik nekvalitní. Výpovědi vedoucích kateder jsou 
o něco optimističtější, což je v podobných výzkumech běžným jevem (např. Myers, 
Prieto, 2000). Nicméně je třeba být opatrný při interpretaci této diskrepance, vzhledem 
k malému vzorku a různému počtu studentů z jednotlivých kateder.

Pokud bychom brali v úvahu výsledky, tak jak je máme k dispozici, mohly by 
být velmi znepokojující. Je ale třeba být obezřetný při hodnocení těchto zjištění. Zapr-
vé, i když by většina ZU neměla dostatečný výcvik a podporu, nevíme, zda se situace 
zlepšuje, či zhoršuje, neboť nemáme data, se kterými můžeme naše výsledky porovnat. 
Zadruhé, jelikož je vzorek nenáhodný a data jsou souhrnem odpovědí z různých zemí a 
různých kateder (a od různého počtu ZU), mohlo se stát, že naši respondenti pocházejí 
převážně z těch kateder, které se tolik „nestarají“ o přípravu. To se jistě mohlo stát, ale 
na druhou stranu už víme (či máme alespoň silnou víru), že velký podíl ZU bude prav-
děpodobně v podobné situaci.

Výsledky také ukazují, že učení se zdá být pro ZU také prospěšné. ZU vypově-
děli, že by postrádali mnoho znalostí o psychologii, radost, dobrou pauzu od výzkumu 
a extra peníze. Na druhou stranu by „neučit“ mělo i svá pozitiva, např. více času na 
vlastní výzkum a méně stresu, což koresponduje s výsledky výzkumu z Velké Británie 
(Lantz, Smith, Branney, 2008). Myslím si, že většina nevýhod by určitě mohla být zmír-
něna systematičtějším přístupem k přípravě ZU a úpravou míry zapojení doktorských 
studentů do výuky (Hickson, Fishburne, 2005; Park, 2004).

Pokud se pokusíme porovnat naše výsledky s podobnými výzkumy z USA (se 
všemi limity, které takové srovnání vyžaduje), zjistíme, že situace v USA se zdá být 
obecně o něco lepší (např. mentorování, nabídka kurzů) a „ideální“ příprava a podpora 
je relativně výjimečná v USA i v Evropě (Buskist, 2009; Buskist et al., 2002; Meyers, 
Prieto, 2000).

Dobré je, že se můžeme naučit mnoho z dobrých příkladů a nemusíme vymýšlet 
efektivní cesty, jak ZU připravovat na jejich úkol (Park, 2004). To nám dává skvělou 
možnost něco udělat a daný stav zlepšit.

Jaká je možná cena, pokud bychom nadále poskytovali ZU žádnou či neadekvát-
ní přípravu na výuku? Dle Wimer a Prieto (2004) tyto konsekvence zahrnují a) postupný 
úpadek úrovně pracovníků katedry, b) sníženou efektivnost učení (studenti mohou být 
hůře připraveni), c) ZU mohou ztratit zájem učit. To jsou vážné konsekvence a otázka, 
která se nabízí, je, proč je věnováno tak málo úsilí podpoře začínajících učitelů psycho-
logie?

Výsledky našeho průzkumu nenabízí konkrétní odpověď, ale můžeme spekulo-
vat o možných důvodech:
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1) Nikoho to nezajímá. Navíc studenti samotní proti tomuto stavu neprotestují. 
Vedoucí kateder mají na starosti důležitější věci. 

2)  Nikdo si není tohoto problému vědom. Mnozí učitelé sami žádným tréninkem 
neprošli a mnozí potencionální mentoři nemají s mentoringen osobní zkuše-
nost.

3)  Nedostatečná příprava není reálným problémem, protože ZU má možnost 
a právo si rozvinout vlastní učební styl a může požádat o pomoc, jestli ji bude 
chtít. (Tento darwinistický argument, se nezdá být ve světle výsledků a konse-
kvencí takového přístupu moc silný). 

4)  Velký tlak na excelenci ve výzkumu (jistě žádoucí) a téměř žádný tlak na zkva-
litnění učitelských schopností (Hickson, Fishburne, 2005). Tento argument slý-
chávám od mnoha lidí z různých zemí Evropy a platí i pro USA.

Doufám, že tato výzkumná zjištění mohou sloužit k podpoře diskuse, jak my 
všichni můžeme změnit situaci ZU a jejich přípravy. I kdyby nebyl stav věcí tak špatný, 
jak se bojíme, že je, a minuli jsme ty katedry, které poskytují přípravu ZU na opravdu 
vysoké úrovni (mám radost, že jich vidím v Evropě čím dál víc), stále je nepochybně 
mnoho začínajících učitelů, kteří neprošli výcvikem a byli málo podporováni. Proto 
bychom měli více myslet na ně i na jejich studenty, kteří si také zaslouží dobré učitele. 
Stejně jako v podnikání či průmyslu, katedry psychologie musí investovat do svých 
pracovníků. Pokud nebudou, víme, co se stane… 

PREPARATION FOR TEACHING PSYCHOLOGY: THE 
EXPERIENCE OF BEGINNING UNIVERSITY TEACHERS 
IN EUROPE

Abstract: This exploratory study focuses on the experience of beginning univer-
sity teachers (both students and faculty members) with their preparation for teaching. 
Data were collected by online questionnaires in June 2009 in several European countries 
both from the point of view of beginning teachers (in particular) and department heads, 
all under the auspices of EUROPLAT - European Network for Psychology Learning & 
Teaching. Most of the respondents were PhD students. Teaching is usually not compul-
sory for them, but it is very common that they do at least some teaching. Results show 
that majority of beginning teachers in our sample do not receive enough training or 
support for carrying out their teaching responsibilities.

Keywords: teaching psychology, beginning teacher, teacher preparation, sup-
port, higher education, Europlat 
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Škola a zdraví 21, 2010, Výchova ke zdraví: souvislosti a inspirace

PŘÍNOS UNIVERZIT TŘETÍHO VĚKU
KE KVALITĚ ŽIVOTA SENIORŮ

Petr ADAMEC, Jiří DAN, Barbora HAŠKOVÁ

Abstrakt: Vzdělávání v kurzech U3V je určeno osobám v postproduktivním věku. 
Myšlenka byla poprvé realizována po roce 1970 ve Francii. Masarykova univerzita or-
ganizuje kurzy od roku 1990. Podmínkou zařazení do kurzu je dosažení důchodového 
věku a alespoň středoškolské vzdělání s maturitou. Analýzy motivů ke studiu a zájem
o studium, který se neustále zvyšuje, dokládají, že kurzy přispívají ke kvalitě života seni-
orů. V příspěvku budou interpretovány a diskutovány motivy a důvody účasti v kurzech, 
zjištěných v našem výzkumu. Porovnáním našich zjištění s údaji z literatury lze dospět
k závěru, že kurzy U3V pro část populace seniorů představují jednu z možností, která
významnou měrou napomáhá k udržení kvality života pro účastníky vzdělávání U3V se-
niorů přívětivým a důstojným způsobem. Důležitým aspektem je pro seniory i pocit účas-
ti na společenském dění, navazování kontaktů, možnosti voluntaristického uplatnění. 

Klíčová slova: kvalita života, Univerzita třetího věku, motivace seniorů ke vzdě-
lávání

Všeobecně se uznává, že kvalita života je jev vícedimenzionální. Z pohledu je-
dince je to pojem velmi individuální a subjektivní, úzce souvisí s pojmy životní pohoda, 
duševní zdraví. V jednotlivých životních stádiích má vztah k úrovni tělesné a duševní 
činnosti. Má vztah k reálné nebo možné pracovní činnosti. Nikoli na posledním místě je 
ovlivňována sociálním začleněním jednice ve společnosti, jeho postavením a zakotve-
ním v užší rodině a širším sociálním prostředí. 

V posledních letech se stále větší pozornost věnuje otázkám kvality života seni-
orů. Souvisí to se zvyšujícím se průměrným věkem dožití populace v euroatlantickém 
kulturním prostoru. Jak nás informuje Vaďurová 2005 – kvalita života, QOL se jeví jako 
obzvláště obtížně defi novatelná a tedy i náročná na metodologii měření. Kvalita života 
se podle ní stala klíčovou oblastí pro výzkumy zaměřující se behaviorální a sociální 
oblast života seniorů.

Kvalitu života seniorů ovlivňuje řada individuálních faktorů, mezi něž napří-
klad patří: zdraví, životní styl, sociální prostředí, hmotné zabezpečení, pracovní aktivi-
ta, zdravotní péče, sociální služby, bydlení, vzdělávání, etické principy uplatňované ve 
společnosti atp. 

Problematika udržení kvality živo a seniorů je obsahem několika mezinárodních 
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dokumentů a to Mezinárodního akčního plánu pro problematiku stárnutí (Vídeň 1982), 
Zásad OSN pro seniory (1991), Mezinárodního plánu stárnutí 2002 a ze II. Světového 
shromáždění OSN o stárnutí (Madrid 2002).

O ně se opírá dokument Vlády ČR „Národní program přípravy na stárnutí na 
období let 2003-2007“. V něm najdeme i opatření na podporu k zajištění kvalitního
a důstojného stárnutí a aktivní účasti seniorů na životě naší společnosti. Program vlády 
ČR navrhuje v oblasti vzdělávání kromě jiných tato opatření:

– prosazovat realizaci koncepce celoživotního vzdělávání podle „Národního 
programu rozvoje vzdělávání“, „Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání“
a v rámci „Memoranda k celoživotnímu učení“,

– připravit „Koncepci celoživotního učení“, podporovat rozvojové programy ce-
loživotního vzdělávání,

– podporovat zřizování Univerzit třetího věku (U3V) a zároveň rozšiřovat jejich 
vzdělávací programy,

– podporovat vznik „Akademií třetího věku“ na celostátní, regionální i lokální 
úrovni,

– podporovat zřizování „Center vzdělávání“ a umožnit seniorům přístup do cen-
ter,

– podílet se na zapojování ČR do evropských a světových struktur, zabývajících 
se vzděláváním seniorů (AIUTA, LiLL, EFOS, EURAG),

– vytvářet výukové, informační a rekvalifi kační programy pro seniory,
– zvyšovat informovanost seniorů o možnostech a formách vzdělávání. 

Jedním ze zásadních cílů v něm defi novaných je zajištění celoživotního vzdělá-
vání pro osoby v postproduktivním věku. 

Vzdělávání seniorů plní několik významných funkcí. Přispívá k pocitu důstoj-
nosti, napomáhá k udržení poznatkové základny jedince, napomáhá k udržení důstoj-
ného místa ve společnosti. V séniu pozitivně ovlivňuje jeho průběh, napomáhá adap-
taci na změny ve stylu života, napomáhá k udržení fyzických a duševních sil. Účast na 
vzdělávacích aktivitách může být jedním z faktorů k dosažení „moudrosti stáří“. 

Operacionálně je kvalita života defi nována obsahem dotazníků užitých v serioz-
ních výzkumech kvality života, jak o nich referuje Vaďurová (c.d.). Jedna z možností, 
jak vymezit oblasti zahrnuté pod souhrnný pojem kvalita života, je podřadit pod něj 
existenci, tj. fyzickou stránku, psychickou stránku, dále sounáležitost, tj. místo mezi 
lidmi a místo ve společnosti a adaptabilitu, tj. každodenní život, volný čas, plány do 
budoucnosti. 

Přední místo mezi formami vzdělávání seniorů, tj. osob v postproduktivním 
věku, v současné době v ČR zaujímají kurzy univerzit třetího věku. Myšlenka byla 
poprvé realizována po roce 1970 ve Francii. Masarykova univerzita organizuje kurzy 
od roku 1990. Podmínkou zařazení do kurzu je dosažení důchodového věku a alespoň 
středoškolské vzdělání s maturitou. Analýzy motivů ke studiu a zájem o studium, který 
se neustále zvyšuje, dokládají, že kurzy přispívají ke kvalitě života seniorů. 

Porovnáním našich zjištění s údaji z literatury lze dospět k závěru, že kurzy 
U3V pro část populace seniorů představují jednu z možností, která významnou měrou 
napomáhá k udržení kvality života pro účastníky vzdělávání U3V přívětivým a dů-
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stojným způsobem. Důležitým aspektem je pro seniory i pocit účasti na společenském 
dění, navazování kontaktů, možnosti voluntaristického uplatnění. 

Analýzy složení skupin účastníků kurzů U3V opakovaně potvrzují, že o ně pro-
jevují zájem více ženy než muži, a to zejména z těch povolání, která vyžadovala celo-
životní vzdělávání se, např. učitelé základních a středních škol, lékaři, pracovníci ve 
veřejné správě atd.

Zjišťování motivace ke vzdělávání v kurzech U3V má přinejmenším dva dů-
vody:

a) na úrovni obecné je výpovědí o současné populaci seniorů, resp. její části,
b) na úrovni organizačního zajištění kurzů mohou zjištěné poznatky přispět k do-

sažení souladu mezi reálnou nabídkou ze strany pořádajících institucí a očeká-
vání účastníků kurzů.
Výzkum jsme provedli ve skupině posluchačů 1. ročníku kurzů U3V pořáda-

ných Masarykovou univerzitou v akademickém roce 2006/2007 na začátku kurzů. 
Předkládáme výsledky, které mají vztah k motivaci ke vzdělávání v těchto kurzech. Jde 
o část šířeji pojatého výzkumu, který je prováděn pravidelně a zahrnuje též hodnocení 
kurzů jako celku i dílčích přednášek. 

Použitá metoda: V rámci předvýzkumu, který spočíval v řízených rozhovorech 
s účastníky kurzů, jsme defi novali 11 možných pozitivních motivů ke studiu. Respon-
denti je hodnotili na pětistupňových Likertových škálách. Jednotlivé stupně měly tuto 
verbální podobu: určitě souhlasím, spíše souhlasím, nevím, spíše nesouhlasím, určitě 
nesouhlasím. 

Pro tuto podobu škál jsme se rozhodli z důvodů věcných i praktických, vědomi 
se možných zkreslení, který tento postup přináší.

Na rozdíl od podoby otevřených otázek se výsledky na škálách dají snadno 
kvantifi kovat, což umožňuje následné smyslupné počítačové zpracování. Senioři na 
škálách odpovědi vyznačí bez větších problémů. Ze 143 administrovaných dotazníků 
jsme pro neúplnost vyřadili pouze 11, takže předkládáme výsledky získané na vzorku 
132 osob. Výzkum byl proveden v měsíci říjnu 2006, tj. na začátku kurzů, dotazník byl 
rozdán ke konci přednášky a po skončení ho respondenti vyplněný odevzdali.

Výsledky: Jednotlivým stupňům jsme přiřadili hodnoty: určitě souhlasím – 1, 
spíše souhlasím – 2, nevím – 3, spíše nesouhlasím – 4, určitě nesouhlasím – 5. Čím je 
průměrná hodnota bližší 1, tím je motivace silnější.

V tabulce 1 uvádíme jako příklad jednoho z 11 zkoumaných motivů četnosti 
stupňů hodnocení – motivu „snaha udržet a prohlubovat vědomosti v oblasti mé pro-
fese“.

Pro všechny motivy jsme spočítali aritmetické průměry, mediány (charakteris-
tika úrovně rozdělující soubor na dvě stejně velké části) a mody (nejčetnější hodnoty). 
Tyto charakteristiky úrovně respektují všechny možné stupně hodnocení, kladné i zá-
porné.

Vidíme, že největší intenzity dosáhl motiv „touha získat nové poznatky a infor-
mace“ (průměr 1,14) , nejslabším motivem je získat osvědčení (4,08). Zajímavé je po-
rovnání motivů týkajících se udržení a prohlubování vědomostí. Intenzivní byl motiv 
prohlubování vědomostí v oblasti zájmů (průměr 1,3), mezi slabší motivy patří snaha 
udržet a prohlubovat vědomosti v oblasti profese (průměr 2,69). 
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Tabulka 1: Absolutní a relativní četnosti stupňů hodnocení motivu: snaha udržet
a prohlubovat vědomosti v oblasti mé profese

Tabulka 2: Číselné charakteristiky úrovně intenzity jednotlivých motivů n = 132
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Při dalším zpracování jsme pro jednotlivé motivy spočítali kumulované četnosti 
odpovědí „určitě ano“ a „spíše ano“. Výsledky jsou obsaženy v tabulce 3 a v grafu. 
Motivy jsou seřazeny podle intenzity. 

Tabulka a graf 3: Kumulativní četnosti odpovědí „určitě ano“ a spíše ano“ k motivům 
studia v kurzech U3V.
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Výsledky dokládají, že intenzita jednotlivých pozitivních motivů ke studiu 
v kurzech U3V je značná. Kumulativní četnost odpovědí k motivům bezprostředně 
se dotýkajících prožívání seniorů a subjektivní stránky kvality života přesahuje vždy
60 %, slabší je motiv týkající se profese a zcela odlehlá je kumulativní četnost týkající 
se získání osvědčení. 

Porovnáním našich zjištění s údaji z literatury lze dospět k závěru, že kurzy U3V pro 
část populace seniorů představují jednu z možností, která významnou měrou napomáhá 
k udržení kvality života pro účastníky vzdělávání U3V přívětivým a důstojným způso-
bem. Důležitým aspektem je pro seniory i pocit účasti na společenském dění, navazová-
ní kontaktů, možnosti voluntaristického uplatnění. 

THE CONTRIBUTION OF UNIVERSITIES OF THE THIRD 
AGE TO SENIOR CITIZENS’ QUALITY OF LIFE 

Abstract: U3A courses are intended for people no longer in full time employ-
ment. The concept was fi rst developed in France in the early 1970s. Masaryk University 
has been running U3A courses since 1990. In order to enter a U3A course one has to 
be already retired and to have A levels. Various analyses of the motives and the rising 
interest to start studying indicate that the courses increase the quality of life of the seni-
ors. This paper aims to interpret the results of our survey and to thoroughly discuss the 
motives and reasons to partake in the U3A courses. A comparison drawn between our 
outcomes and other scientifi c studies points to a conclusion that U3A classes present an 
agreeable and dignifi ed means to sustain a reasonable quality of life for a part of senior 
citizens. Among other benefi ts the seniors appreciate their engagement in social life, 
creating new social relations and the possibility to work voluntarily. 

Keywords: quality of life, University of third age, senior´s motivation on edu-
cation.
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KATASTROFA V ČERNOBYLSKÉ JADERNÉ 
ELEKTRÁRNĚ A JEJÍ DOPAD NA PŘÍRODU 

A LIDSKÉ ZDRAVÍ

Vladislav NAVRÁTIL

Abstrakt: Černobylská jaderná katastrofa, ke které došlo v roce 1986, se stala 
tragickou událostí s mnoha oběťmi, z nichž některé nesou následky dodnes. Její mate-
riální škody jsou obrovské a jejich odstranění znamenalo pro Ukrajinu značné zatížení. 
Likvidace škod jaderné exploze v Černobylské elektrárně se zúčastnilo asi 200 000 
osob (“likvidátorů”) z celého tehdejšího Sovětského svazu. U rostlin, vystavených zá-
ření  došlo k mobilizaci evolučních mechanismů, které je chrání proti účinkům záření 
od  137Cs a ostatních radioaktivních prvků. Stejné závěry jako pro rostliny platí i pro 
živočichy.  Jejich nové generace jsou odolnější proti účinkům záření ve srovnání s těmi, 
kteří jí byli zasaženi v době katastrofy.

Klíčová slova: černobylská katastrofa, nukleární energie, radioaktivní prvky, 
kontaminace, lidské zdraví

1. Katastrofa v Černobylu (historie a příčiny)
Pod pojmem Černobylská katastrofa chápeme výbuch jaderného reaktoru v Čer-

nobylské jaderné elektrárně, která se nacházela na Ukrajině, v té době části bývalého 
Sovětského svazu (jaderná elektrárna byla vystavěna prakticky v centru malého města 
Pripjať, asi 100 km od Kyjeva, hlavního města Ukrajiny – Obr.1). Podle shodného sta-
noviska vědců, inženýrů i politiků z mnoha národů, je Černobylská katastrofa pokládána 
za nejhorší nukleární katastrofu, ke které dosud došlo (je hodnocena č. 7 podle sedmi-
stupňové stupnice jaderných katastrof).
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          Obr.1 Okolí Černobylu                Obr.2 Schéma jaderného reaktoru RBMK.

                         

   Obr.3 Jaderná elektrárna krátce                Obr.4 Radioaktivní mrak asi týden po
po explozi.                                                           katastrofě.

Již několik dní před 26. dubnem 1986, dnem katastrofy, byl na 4. reaktoru této 
jaderné elektrárny připravován poměrně důležitý experiment, jehož výsledkem měla 
být odpověď na otázku, jak dlouho je schopna parní turbína rotovat v případě, že do-
jde k přerušení dodávky elektrického proudu potřebného k řízení reaktoru. Takový ex-
periment má svou důležitost pro zajištění chlazení reaktoru těsně po jeho nečekaném 
vypnutí. Reaktor typu RBMK (Obr.2), obsahuje kromě jiného  cca 1600 jednotlivých 
kanálů obsahujících jaderné palivo. Každý takový kanál vyžaduje pro své chlazení vel-
ké množství vody (cca 28 t za hodinu). Podle názoru některých odborníků nebylo jasné, 
zda v případě nějaké nepředvídané vnější události, při níž by došlo k přetížení jaderné 
elektrárny a následnému automatickému odstavení reaktoru, by byl dostatek energie 
k pohonu chladících pump. K tomu účelu jsou u každého reaktoru připraveny tři die-
selagregáty, vyžadující 15 sekund k nastartování a asi 60–75 sekund k dosažení jejich 
plného výkonu (celkem tedy cca 90 sekund tzv. “mrtvého chodu”). Tato doba, delší než 
jedna minuta, se zdála být nedostatečná a vznikl předpoklad, že by bylo možné využít 
rotační kinetické energie parní turbíny a po jistou dobu jí využívat k výrobě elektrické 
energie pro pohon vodních čerpadel, než začnou dieselagregáty pracovat na plný výkon. 
Protože současně se zpomalováním rotace turbíny dochází k poklesu napětí, měl být 
během tohoto simulovaného výpadku testován i speciální přístroj, stabilizující napětí. 

Každý jaderný reaktor je konstruován tak, že v případě jakékoliv závažnější chy-
by ohrožující jeho chod dojde automaticky k jeho odstavení. Prakticky se to provede 
tak, že do reaktoru jsou spuštěny kadmiové tyče, které pohltí neutrony, a tak zastaví 
řetězovou reakci a tím i činnost dalších zařízení (parní turbíny a generátoru elektric-
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ké energie). Podle detailní analýzy příčin Černobylské katastrofy byl tento experiment 
prováděn v nejméně vhodném okamžiku práce reaktoru. Reaktor byl nastaven na nízký 
výkon (asi 50 %) a parní turbina naopak na vysokou rychlost. Za takových podmínek 
došlo k jevu, zvanému “otrava xenonem”, která je charakterizována vysokou koncent-
rací izotopu 135Xe, který absorbuje neutrony, a tím k potlačování jaderné reakce. Z toho 
důvodu sáhla obsluha ke kroku, který se ukázal jako fatální, tj. vypnula automatickou 
kontrolu reaktoru a přešla na kontrolu manuální.

Celý reaktor se tak stal velmi nestabilním a jeho obsluha nezvládla jeho další činnost.

             
Obr.5 Zasypávání reaktoru                Obr.6 Hasiči na hořící střeše reaktorové budovy.

Výsledkem těchto nestabilních podmínek byla první exploze, při níž velmi horká 
pára o velmi vysokém tlaku odhodila 2000 tun těžký příklop jaderného reaktoru a nahro-
maděná pára zničila i strop reaktorové budovy (došlo k ní 26 .4. 1986 v 1 hodinu 23 mi-
nut ráno). Druhá, mnohem mohutnější exploze následovala asi 2 sekundy po první a byla 
způsobena reakcí vody s rozpáleným zirkoniem a uhlíkem, který je u tohoto typu reaktorů 
používán jako moderátor neutronů. Při této reakci vznikl vodík a ten explodoval a exploze 
vyvrhla do ovzduší velké množství radioaktivního materiálu, který kontaminoval velké 
území (Obr. 4). Zároveň došlo ke vzniku požáru střechy budovy, kryté izolační asfaltovou 
vrstvou. Značná část obsluhy reaktoru zemřela během tří týdnů na nemoc z ozáření.

Obr.7 Ten, který přežil –                                  Obr.8 Ohrožení vodních zdrojů
           Alexandr Juvčenko                                                 v okolí katastrofy 



368

Primárním úkolem hasičů bylo uhašení požáru střechy reaktorové budovy. Větší 
počet hasičů byl ozářen vysokou dávkou záření, neboť požárníci se domnívali, že jde 
o požár vzniklý vadnou elektrickou instalací a nepoužili žádné ochranné prostředky. Po-
žár byl nakonec uhašen zejména díky vrtulníkům, ze kterých bylo do hořícího kráteru re-
aktoru svrženo asi 5000 tun písku, olova, jílu a materiálu, obsahujícího bór. (Obr.5, 6).

Obě exploze a následný požár vyvrhly do prostoru velké množství nebezpečných 
radioaktivních prvků, jako je 137Ce,,  131I a  90Sr. Roztavené reaktorové tyče a materiál 
jádra reaktoru se pomalu protavovaly jako velká žhavá koule o teplotě zemské lávy smě-
rem do nitra Země. Protože se však pod celou oblastí Černobylu nachází velké podzem-
ní jezero čisté vody nasáklé v pískovém podloží, hrozila další katastrofa, tj. mohutný 
výbuch způsobený obrovským množství páry, která by vznikla při setkání žhavé koule s 
vodou. Aby zabránili tomuto katastrofálnímu výbuchu, vyvrtali likvidátoři následků vý-
buchu pomocí vrtných souprav používaných v naftovém průmyslu úzké vrty do prostoru 
pod reaktorem a chladili jej tekutým dusíkem na teplotu cca -100 0C.               

Asi 30 hodin po katastrofě byla započata evakuace obyvatel nejpostiženějších 
oblastí v okolí elektrárny. Z důvodu jejího rychlého průběhu bylo obyvatelům řečeno, že 
se brzy (do tří dnů) vrátí, aby si nebrali sebou velká zavazadla. Výsledkem je, že domy 
v městečku Pripjať  působí, jakoby byly opuštěny včera (Obr. 13–20) 

Reaktor byl, jak již bylo uvedeno, nakonec zasypán obalem z písku, olova, jílu 
a materiálu, obsahujícího kyselinu boritou a překryt betonovým sarkofágem (Obr.5). 
Velké množství dopravních prostředků, které používali likvidátoři katastrofy, se nachází 
dodnes na obrovských parkovištích v okolí Pripjati, neboť jejich počáteční ozáření čini-
lo 0,1 – 0,3 Gy /hod (Obr. 27–29).

Likvidace škod jaderné exploze v Černobylské elektrárně se zúčastnilo asi 200 000 
osob (“likvidátorů”) z celého tehdejšího Sovětského svazu. Všichni byli ozářeni dávkou 
v mezích od 100 do 500 mSv (převážně od 131I a  137Cs ). V oblastech, kontaminovaných 
těmito prvky s aktivitou vyšší než 37 kBq/m2 žije v současné době asi 5 milionů lidí.

Tři roky po katastrofě byly ukončeny přípravné práce na dosud nedokončených 
reaktorech 5 a 6. Další požár v budově turbíny reaktoru č. 2, ke kterému došlo v roce 
1991, způsobil, že tento reaktor byl odstaven v roce 1996 a celá elektrárna nakonec 
ukončila svou činnost v roce 2000 (ukončil ji sám president Ukrajiny). Bývalý personál 
elektrárny je nyní spolu s celými rodinami ubytován v novém městečku Slavutič, vybu-
dovaném asi 30 km od Pripjati.

Černobylský reaktor je nyní uzavřen v provizorním sarkofágu. Nový a bezpeč-
nější kontainment bude vybudován v roce 2011 za pomoci Evropské banky pro rekon-
strukci a rozvoj, podporované různými mezinárodními institucemi a sponzory.

2.  Zdravotní a environmentální důsledky Černobylské 
havárie.

2.1. Rostliny.

Stromy, keře, rostliny a vinná réva někdy doslova obalily a prorostly opuštěné 
ulice a domy v Pripjati (Obr.10). Navzdory počáteční devastaci se stav fl óry nejen ne-
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zhoršil, ale dokonce se zlepšily některé její vlastnosti.  Podle Martina Hajdúcha, biologa 
pracujícího ve Slovenské Akademii Věd v Nitře, obsahují sójové boby pěstované uvnitř 
30 km zakázaného pásu asi trojnásobek cystein syntázy než boby, pěstované 100 km od 
něho. Tato bílkovina chrání rostliny před účinky těžkých (často radioaktivních) kovů. 
Černobylské sójové boby obsahují dále o 32 % vice betaine aldehyde dehydrogenazy, 
látky, která brání chromozomálním poruchám v lidské krvi způsobeným zářením.  

Obr.9 Zakázaná 30 km zóna               Obr.10 Opuštěný dům, obrostlý vinnou
                                                                                      révou.   

      
             Obr.11 Budova školy                                   Obr.12 Dnešní Pripjať 

Závěrem lze tedy konstatovat, že u rostlin vystavených záření došlo k mobilizaci 
evolučních mechanismů, které je chrání proti účinkům záření od 137Cs a ostatních radio-
aktivních prvků. Je ovšem otázkou, zda se tyto pozitivní vlastnosti uchovají i v dalších  
generacích rostlin.

 
   Obr13 Ruské kolo (mělo být dáno do                       Obr.14 Školní knihovna
                provozu na 1. máje 1986.        
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                    Obr.15. Kalamář.                                  Obr.16. Sovětští představitelé. 

          Obr.17 Bez komentáře. Obr.18 Velmi smutný obrázek.

   Obr.19 Školní kabinet.                   Obr.20 Nemocnice

         Obr.21 Les postoupil do města   Obr.22 Dnešní Pripjať
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2.2. Člověk a živočišná říše.

V posledních dvou desetiletích byl v postižených oblastech sledován vztah mezi 
ozářením a rakovinou štítné žlázy u dětí. Nejškodlivější jsou radioaktivní prvky, které 
jsou akumulovány v potravním řetězci, jako například některé izotopy jódu a stron-
cia. Z celkového počtu asi 600 pracovníků přítomných v elektrárně v době katastrofy 
bylo vysokou dávkou (0,7 Gy–13,4 Gy) ozářeno 134 lidí a všichni onemocněli nemocí 
z ozáření. 28 z nich zemřelo během tří měsíců  a dalších 19 zemřelo v letech 1987–2004 
z jiných příčin, které nemusely mít nutně radiační povahu. Jeden z mála, kteří snad 
zázrakem přežili, je Alexandr Juvčenko (Obr.7), ozářený vysokou dávkou ihned po vý-
buchu. Prodělal mnoho operací a trpí nemocí z ozáření. Žije však dodnes.

Podle závěrů komise UNSCEAR 2000 během let 1986 a 1987 obdrželo asi 
450 000 tzv. likvidátorů a dalších pracovníků dávky mezi 0,01 Gy a 1 Gy. Celou tuto 
skupinu lze považovat za potenciálně ohroženou a jejich zdravotní stav musí být v bu-
doucnu pečlivě sledován. Bylo diagnostikováno více než 4000 případů rakoviny štítné 
žlázy mezi dětmi v oblastech zasažených radioaktivním spadem na Ukrajině, v Bělorus-
ku a Rusku. Lze předpokládat, že tento typ rakoviny bude v budoucnu postupně pomalu 
klesat.

Mezi likvidátory, ozářenými dávkami vyššími než 150 mSv  byl pozorován vyšší 
výskyt leukémie. Podobně jako v případě štítné žlázy lze předpokládat, že v budoucnu 
bude rovněž klesat počet případů onemocnění tímto typem rakoviny. Žádný jiný druh 
rakoviny způsobený vyšším ozářením po katastrofě nebyl pozorován.

Stejné závěry jako pro rostliny platí i pro živočichy.  Jejich nové generace jsou 
odolnější proti účinkům záření ve srovnání s těmi, kteřé jí byly zasaženy v době kata-

obr.23 Vliv radiace na člověka



372

strofy. Výsledkem je, že třicetikilometrová zakázaná zóna se stala “rájem” pro jeleny, 
vlky, králíky, zajíce, bobry, divoká prasata, a dokonce i pro koně Převalského a vodní 
svět pro ryby všeho druhu (Obr. 24 – 26).

Radioaktivní zamoření vodních zdrojů bylo zpočátku dosti vysoké (131I,  137Cs 
a 90Sv), ale v současné době již hladina radioaktivity poklesla pod hranici, povolenou 
pro pitnou vodu.

Akumulace radioaktivních prvků v rybách byla zpočátku velmi vysoká, převyšu-
jící i desetkrát hranici povolenou pro konzumaci (1 kBq / kg). 

           Obr.24 Koně Převalského             Obr.25 Ti, kteří se vrátili do zakázané zóny.

Obr. 26 Ryby v Kyjevské přehradě.                   Obr.27 Helikoptéra v Pripjati.

  

        Obr. 28 Parkoviště v Pripjati                             Obr.29 Parkoviště v Pripjati
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3. Závěr

Černobylská jaderná katastrofa, ke které došlo v roce 1986, se stala tragickou 
událostí s mnoha oběťmi, z nichž některé nesou následky dodnes. Její materiální škody 
jsou obrovské a jejich odstranění znamenalo pro Ukrajinu značné zatížení. Lidstvo se 
však z jejích následků naštěstí poučilo: došlo k výraznému zlepšení konstrukce jader-
ných reaktorů typu RBMK tak, že byl u nich kvalitativně zdokonalen systému automa-
tické ochrany. Rovněž byl na doporučení odborníků zvýšen obsah uranu v pracovních 
tyčích z 1,8 %  na 2,4 % 235U. Od r. 1989 navštívilo více než 1000 jaderných inženýrů 
a techniků z bývalého Sovětského svazu odpovídající pracoviště v USA a v Západní 
Evropě.

Organizace IAEA (International Atomic Energy Agency) vypracovala pro každý 
typ sovětského reaktoru bezpečnostní projekt. Tzv. Nuclear Safety Assistance Coordi-
nation Centre spolupracuje se všemi jadernými elektrárnami, pracujícími v bývalém 
Východním Bloku. Podle  German Nuclear Safety Agency je v současné době vznik 
katastrofy typu Černobyl prakticky nemožný.

THE CHERNOBYL DISASTER AND HUMAN HEALTH
Abstract: The accident at the Chernobyl nuclear power plant in 1986 was

a tragic event for its victims, and those most affected suffered major hardship. Some of 
the people who dealt with the emergency lost their lives. About 200 000 people (“liqui-
dators”) from all the former Soviet Union were involved in the recovery and clean up 
of destroyed region. The plants seem to be protecting themselves from radiation  137Cs 
and other radioactive elements. Similar conclusions as to the plants can be set also as to 
the animals. New generations of them is more tough against radiation damage in com-
parison with the fi rst generation survived in Chernobyl

Keywords: Chernobyl disaster, nuclear power, radioactive elements, contami-
nation, human health
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