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ÚVOD

Již několik let se zabýváme teoretickým i praktickým výzkumem otázek 
školy a zdraví. Východiskem a inspirací pro naši práci byly moderní dokumenty, 
které určují současné a budoucí koncepce zdravotnictví a školství u nás i ve světě. 
Stále více se zde projevuje vzájemné spojování, ovlivňování a využívání možností 
a programů dnešního školství a zdravotnictví, které postupně směřuje k cílům, jež 
jsou vyjadřovány takovými termíny jako zdraví, výchova, kvalita života, preven-
ce (především primární), odolnost, optimismus a další. V našich výzkumech se 
ukazuje  využívání vzájemného propojení „školy“ a „otázek zdraví“ jako vysoce 
efektivní pro obě strany a nachází se zde více styčných bodů, než jsme původně 
očekávali.

V tomto svazku pokračujeme v sérii publikací, které vznikají v rámci vý-
zkumného záměru ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ, kterým se zabývá Pe-
dagogická fakulta Masarykovy univerzity od roku 2005. Pravidelná práce na vý-
zkumném záměru má každý rok uzlový bod v uspořádání konference s mezinárodní 
účastí ZDRAVÍ A ŠKOLA 21, kde referují o své práci řešitelé výzkumného týmu, 
ale i další spolupracovníci na tomto projektu a také řada dalších vědeckých pracov-
níků, kteří se již tradičně našich konferencí účastní, daným tématem se zabývají 
a považují pravidelný odborný styk s kolegy z oboru za významnou součást své 
práce. Oceňujeme také spolupráci se zahraničními kolegy, která je pro nás nejen 
velmi cenná, ale ukazuje mimo jiné na fakt, že výchova ke zdraví je celosvětovým 
zájmem a může vycházet z různých aspektů a zdůrazňovat odlišné cíle. Postupně 
jsme začali organizovat vedle třídenní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 (24. až 
26. srpna 2009) ještě čtvrtletní jednodenní tématické semináře, věnované určité-
mu problému v řešeném projektu. Byly to semináře věnované environmentalistice, 
dopravní výchově, úloze učitele ve výchově ke zdraví, filozofickým a historickým 
souvislostem ve výchově ke zdraví a dalším oblastem. Výběr z referátů konference 
i seminářů přináší tento sborník. Studie jsme se snažili redakčně uspořádat tak, aby 
ukazovaly celou šíři záběru zkoumání „školy a zdraví“ a také další etapu výzkumu 
našeho projektu. 

Příspěvky, které jsou v této publikaci obsaženy, spojuje jednotící téma „ško-
ly a zdraví“ a v mnoha případech také ukazují základní odbornou specializaci au-
tora, ze které vychází, neboť výchova ke zdraví musí být koncipována multidisci-
plinárně. Do jednotlivých studií jsme redakčně zasahovali minimálně; autoři si za 
svou studii nesou plnou odpovědnost a plné kontakty na ně jsou uvedeny v závěru 
publikace.

Předkládaný sborník má pracovní charakter a klade si za cíl ukázat aktuální 
stav zkoumání problematiky výchovy ke zdraví orientované na současné školství



a školskou politiku. Neaspirujeme na to, abychom konstatovali definitivní závěry, ale 
abychom spíše vyvolávali diskusi, další podněty a nové nápady.

Na závěr je nám milou povinností vyjádřit dík Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy, vedení Masarykovy univerzity a Pedagogické fakulty, kteří nám umož-
nili práci na tomto výzkumném záměru.

červenec 2010 Evžen Řehulka
 řešitel výzkumného záměru
 ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ



9

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

K FINÁLNÍM VÝSTUPŮM VÝZKUMU ZDRAVÍ

Bohumír BLÍŽKOVSKÝ

Abstrakt: Podstatu zdravého způsobu života v 21. století nutno přesněji defi novat 
a účinněji prosazovat. Zdraví je základní systémotvornou složkou kvality udržitelného 
lidského života. Čím pronikavější i všestrannější krizi zažíváme, tím více vystupuje do 
popředí ochrana zdraví a dalších základních životodárných kultivačních směrodatných 
hodnot. Často totiž dochází k nežádoucí redukci věd o člověku a společnosti na pouhé 
zkoumání toho, co je, bez dostatečného prosazování toho, co býti má. Polistopadová 
pedagogika na klasický ideál harmonického rozvíjení každé osobnosti i celé společnosti 
v souladu s přírodou téměř zapomněla.

Klíčová slova: zdravý způsob života, hodnoty, společenská krize, polistopadová 
pedagogika

Dosavadní výsledky výzkumně nápravného úsilí o lidské zdraví jsou pozoru-
hodně komplexní i nadějné. Umožňují nejen další poznávání, ale i reálné ozdravování 
našeho fyzického a duchovního života. Jeho potenciál odpovídá i soudobým snahám 
o udržitelný rozvoj lidského světa. Podstatu zdravého způsobu života v 21. století nutno 
„jen“ přesněji defi novat a účinněji prosazovat. Sebezáchovný význam zdravého způ-
sobu života v soudobém nejistém světě i jeho systémotvorné faktory a širší souvislosti 
třeba proto ve fi nálních výstupech zvýraznit. Čím pronikavější i všestrannější krizi zaží-
váme, tím více vystupuje do popředí ochrana zdraví a dalších základních životodárných 
kultivačních směrodatných hodnot. 

Zdraví je základní systémotvornou složkou kvality udržitelného lidského života 
a tato kvalita se stává jedním ze tří hlavních kritérií pro měření celkového společenské-
ho pokroku v probíhajícím projektu zemí OECD, zahájeného roku 2006. Od loňska je 
významným centrem tohoto systémového výzkumu Francie za účasti předních nositelů 
Nobelových cen. Zohlednit tyto celistvé a otevřené souvislosti je proto potřebné i pro-
zíravé. K inspiraci doporučuji i letošní již jednou rozebranou novinku „Živé hodnoty 
Masarykova Československa“ (Blížkovský, B. a kol., CCB, Brno 2009, 266 s., viz při-
loženou informaci), soustřeďující se na směrodatné hodnoty pro 21. století. Jde vlastně 
o shrnutí závěrů šesti mezioborových mezinárodních konferencí usilujících o „léčení“ 
naší společnosti. 

Rád bych hlavně podpořil váš trend normativní a realizační. Správná terapie se 
však bez správné diagnózy neobejde. Žijeme v civilizaci tak jednostranně vyspělé, že 
je již nemálo nemocná a krizová ona sama. Mnohé svědčí o tom, že rizik i existenčních 
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ohrožení více přibývá, než ubývá. Známý americký futurolog A. Toffl er např. varuje 
před pandemií funkční negramotnosti, vzrůstající neschopností řešit složitější problémy. 
Postižených obětí – „univerzálních diletantů“, kteří vědí o všem něco a nic nedovedou 
pořádně, „profesionálních idiotů“, kteří jsou zase tak úzce specializovaní, že znají téměř 
vše, téměř o ničem, i nejnebezpečnějších „univerzálních konformistů“, kteří jsou již tak 
amorální, že „zdůvodní“ kdykoliv cokoliv, jen když vědí za kolik – je již i u nás více 
než dost. 

Lidstvo má zřejmě poslední šanci zmoudřet. U nás je to akutní. Málokde byla 
totiž populace postižena tak mimořádnou historickou destabilizací kontinuity dobrého 
jako ve dvakrát likvidovaném Československu. Otřesné zlomové roky posledních 2/3 
století stačí jen připomenout: 1938, 1948, 1968, 1992.

Z přílišného podléhání nejrůznějším jednostrannostem se dosud plně nevymanila 
ani naše věda. Defi cit spolehlivých směrodatných axiologických výhledů je již sebezá-
hubný. Často totiž dochází k nežádoucí redukci věd o člověku a společnosti na pouhé 
zkoumání toho, co je, bez dostatečného prosazování toho, co býti má. Polistopadová 
pedagogika na klasický ideál harmonického rozvíjení každé osobnosti i celé společnos-
ti v souladu s přírodou téměř zapomněla. Tomu nejdůležitějšímu, výběru základních 
výchovně vzdělávacích hodnot pro náročné 21. století, se věnuje pozornost nejmenší. 
Země Komenského nemá dosud celostátně vymezené ani maturitní požadavky. Máme 
sice „Rámcové vzdělávací programy“, ale celostátně ověřené základní učivo školy 
postrádají. Chybějí i tzv. „pedagogické standardy“ vymezující minimální výchovně 
vzdělávací cíle a výsledky. Ba i „státní závěrečné zkoušky“ si již většina studijních 
oborů vysokých škol vymezuje na jednotlivých fakultách více méně po svém. Takový 
nepořádek nemá v naší novodobé historii obdobu. Spolu s tím chybí bohužel i aktuální, 
jednoduché, funkční vymezení a dostatečné dodržování norem zdravého způsobu živo-
ta, odpovídající obecným potřebám 21. století.

Dokonce celá ČR nemá dosud dlouhodobější, koncepční strategické priority pro 
21. století náležitě ani defi nované, natož realizované. Nezřídka se proto potácíme od 
jedné krajnosti ke druhé. Extrémní reglementaci a plánománii nahradila zhusta jen bez-
mezná neoliberální deregulace, trhománie i libovůle kultu mamonu a moci.

Existují tři základní styly lidského života a jeho správy: autoritativní - zdůraz-
ňující řád, liberální – preferující svobodu a demokratický – usilující o „Tolik svobody, 
kolik je možno a tolik řádu, kolik je nutno“, jak to lapidárně vystihl T. G. Masaryk. 
Každý z těchto stylů má v určitých situacích větší či menší oprávnění. Nejriskantnější 
však bývá ultraautoritativní absolutizaci údajného „řádu“ a ultraliberální absolutizace 
údajné „svobody“. Brzy po nadějném roce 1989 však u nás přečasto právě tento „pře-
vrat“ v podstatě převládl. K obnově opravdové humanitní demokracie a k dodržování 
citované moudré Masarykovy rady máme proto stále daleko. Často je již většina občanů 
tak dezorientovaná a znechucená, že nechodí ani volit.

Podle letošních údajů agentury STEM se jen ¼ populace domnívá, že jdeme 
správným směrem, více než 1/3 se domnívá, že jdeme směrem nesprávným a téměř 
polovina se domnívá, že náš vývoj je bezcílný. Nejrůznějších nepořádků je zřejmě příliš. 
Nebezpečně podceňujeme, že onemocnět může celá společnost, že se bez spolehlivých 
směrodatných společných hodnot rozpadá vše. Není divu, že lidé začínají mít i strach 
z dalších extrémů. V akademické obci není třeba připomínat, že základní potřebou 
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každého živého tvora je bezpečnost, kterou může zajistit jen dodržování nezbytného 
řádu. Kde toto umění chybí, propadá se beznaději, hazardům, falešným iluzím i nebez-
pečné existenční nejistotě. „Nuzota z lidí i lotry činí“, zpívali již V+W. „Moc kazí lidí, 
absolutní moc kazí absolutně“, prozíravě postřehl L. Mačko již v letech šedesátých. 

Nedodržuje-li se ani elementární všelidská norma: „Čiň druhým to, co chceš, aby 
činili tobě.“, mizí i přijatelné mezilidské a mezinárodní vztahy. V ČR se např. již roz-
padají 2/3 nových manželství. Naši dospívající jsou nejodcizenější generací celé Evro-
py, vyrůstají totiž většinou bez běžných nezbytných základů národního vědomí. Téměř 
polovina mladších žáků našich škol zase více méně trpí násilnostmi šikany. Překonávání 
nekázně je největší profesní zátěží učitelů základních a středních škol. 

Uvedená fakta snad stačí ke zdůvodnění naléhavé potřeby zdravého způsobu 
života v náročném 21. století. Jednoduchost tohoto fi nálního výstupu je jen zdánlivá, 
ve skutečnosti jde o odpovědné náročné funkční propojování dimenzí mezioborových, 
mezinárodních, systémových i stylistických. Nejde přirozeně o přemíru podružných 
detailů, nápodobu současné disfunkční „právní džungle“, ani o formulace, které lze 
vykládat všelijak. Komenského rada, že dobrá výchova nevyžaduje mnoho pravidel, ale 
dodržování několika pravidel základních, výstižně platí i v tomto případě. Věřím, že se 
to vašemu nadějnému řešitelskému týmu podaří v zájmu všech.

ON THE FINAL OUTCOMES OF THE HEALTH 
RESEARCH

Abstract: The essence of healthy lifestyle in the 21st. century needs to be defi -
ned with greater accuracy and promoted with greater effectiveness. Health is the basic 
system-forming element of the quality of sustainable human life. The more pervasive 
and universal in nature is the crisis that we go through, the more important is the need to 
protect health and other essential life-giving, cultivating and life-direction values. What 
we frequently see is undesired reduction of the sciences concerned with man and society 
to mere examination of what they are, without suffi cient promoting of what they should 
be. The pedagogy after the November 1989 has almost abandoned the ancient ideal of 
harmonious development of each personality as well as the whole society in harmony 
with nature.

Keywords: healthy lifestyle, values, social crisis, pedagogy after the November 
1989
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

FILOZOFIE ZDRAVÍ JAKO VÝCHOVA
KE ZDRAVÉMU ŽIVOTU

Radovan RYBÁŘ

Abstrakt: Zdraví je dnes chápáno i jako osobní hodnota lidského života. „Žít 
zdravě´znamená „žít moudře“, „žít rozumně.“ Zdraví je odrazem našeho bytí a myš-
lení. Filozofi e zdraví nahlíží na člověka prostřednictvím holistické / celostní medicí-
ny, a tedy i zdraví chápe „globálně“. Zaměřuje se především na podporu pozitivních 
a konstruktivních přístupů k životu a zdraví. Takové systémové, celostní pojetí zdraví 
však není „objevem“ moderní medicíny, jeho počátky sahají až do doby počátků medi-
cíny a fi lozofi e v antickém Řecku. V současné době nabývají na významu také otevřené 
diskuse o lékařské etice, do škol je zaváděn „Program podpory zdraví ve škole“.

Klíčová slova: zdraví, fi lozofi e, systém pojetí, škola

Zdraví jako hodnota lidského života
Zdraví se v posledních letech stává poměrně frekventovaným pojmem. Mluví se 

o zdravé výživě, zdravém životním stylu, zdravém prostředí, zdravé škole atd. Zdraví 
je považováno za nejvyšší hodnotu v lidském životě. Ale teprve v mezních životních 
situacích pociťujeme nedostatek nebo ohrožení zdraví.

Tato situace bývá také výchozím stavem fi lozofi ckého pohledu na svět. Už mnozí 
antičtí fi lozofové považovali za ideál lidského života stav harmonie tělesného a dušev-
ního zdraví. 

Žít zdravě v sobě zahrnovalo také žít moudře, rozumně. Například Aristoteles 
považoval za smysl lidského jednání stav jakési blaženosti, harmonické dokonalosti, 
kterou nazýval eudaimonia. 

Zdraví se stává odrazem stavu našeho vlastního bytí, je prožitkem našeho celkově uspo-
kojivého života, dobrým pocitem na těle, duši i duchu a zahrnuje v sobě také vztahy ke světu
kolem nás… Opravdové zdraví není určováno žádnou diagnózou, žádným vyšetřením, testy 
a vnějším hodnocením. Může být pouze prožíváno jako celkově uspokojivý životní pocit. 

Zdraví není pouze produktem zkoumání vědy, není záležitostí léčebných postu-
pů, ani jen nepřítomností nemoci. Zdraví je osobní hodnotou člověka, k níž dospívá 
dobrou komunikací se sebou samým i se světem, moudrým způsobem života. Zdraví je 
vlastně to, o co se pořád snažíme, a nikoliv to, co je. Musíme proto hledat zdraví spo-
lečně se smyslem života.
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Základem zdraví a smyslu života je spontánní i kreativní tvoření sebe sama tvá-
ří v tvář možným rizikům. Proto přesná defi nice zdraví bude vždy chybět. V přístupu 
ke zdraví se můžeme setkat se dvěma odlišnými metodologickými přístupy. Obvyklý, 
empirický přístup se snaží pojem zdraví spoutat zobecněním dílčích medicínských po-
znatků s využitím matematických metod. Filozofi cký, hermeneutický přístup vychází 
z předpokládaných hypotetických tvrzení a vyvozuje z nich rozmanité závěry. 

Člověk by si dnes mohl myslet, že při stavu současné civilizace znamená zdraví 
pro každou osobu v jakémkoliv koutu světa stejnou hodnotu. Ale není tomu tak. Stejně 
jako tomu bylo i dříve, i dnes je cena zdraví a života odlišná, neboť je ovlivněna kultu-
rou dané oblasti a jejím postojem ke zdraví, tamními zvyky a tradicemi, velkou měrou 
závisí i na možnostech a podmínkách místního života.

Zdraví je proto dnes pojímáno jako proces dosahování zdraví. Je to aktivní pro-
ces, který ovlivňuje každý sám, na němž se však podílí také rodina, styl života, škola 
atd. Z toho důvodu šaman či západní lékař, kteří mají své metody a způsoby léčby, jsou 
víceméně úspěšní, když jim lidé věří… V různých částech světa nepoužívají drahou 
techniku či chemické látky, přesto často dojdou ke srovnatelné úspěšnosti. Ovšem je tře-
ba poznamenat, že lidé využívající služeb šamana mají jiný fyzický a duševní „základ“ 
než my. Jsou blíže přírodě a své podstatě než my, kteří jsme často vzdáleni přírodním 
léčebným metodám. Přesto se i my můžeme z některých zkušeností a praktik přírodních 
národů poučit. 

Dnes se nám zdá, že všechno týkající se zdraví je pouze v rukou lékařů, neboť ti 
dokáží léčit a vyléčit člověka, který by dříve zemřel. Slovy anglického prozaika 20. století 
- Aldouse Huxleyho je proto možno říci, že: ,,Lékařský výzkum udělal takové pokroky, že 
koneckonců už na světě není zdravého člověka.“ Nemoc je ale něco, co přichází k jedinci, 
aby ho vyburcovalo, aby mu pomohlo v duchovním zrání, nebo jej také zničilo. 

Věda je měřitelná oblast, ovšem zdraví není výhradně exaktní záležitost, je to 
měnící se proces ovlivněný chováním a prožíváním člověka. Nemoc proto nelze brát 
pouze jako izolovaný problém, který lze odstranit jedním léčebným výkonem. Je potře-
ba vidět sebe sama jako jednotu hmoty a ducha, jež se navzájem ovlivňují. Nemoci tak 
mohou vznikat i v naší mysli. 

,,Starosti, nenávist a strach – spolu se svými odnožemi: úzkostí, zatrpklostí, ne-
trpělivostí, hrabivostí a krutostí – to vše napadá naše tělo na buněčné úrovni. Za těchto 
okolností není možné mít zdravé tělo. Všechny nemoci vznikají ve vaší mysli.„1 

Filozofi e zdraví jako postoj k životu
Filozofi cký pohled můžeme aplikovat na každou věc, situaci a problém. Je to po-

hled hledající, refl ektující, ptající se. Co by mohla zahrnovat případná fi lozofi e zdraví? 
Je to pohled na zdraví, který respektuje člověka z pohledu tzv. celostní medicíny nebo i 
globálního chápání zdraví. Je to pohled podrobněji zkoumající propojení našeho těla a 
duše. Vychází také z faktu, že svět je složen z různých společností, která na sebe navzá-
jem působí, a tvoří jeden systém. 

Z hlediska fi lozofi cké otevřenosti a dialogu je vše přijatelné. Filozof si klade 
otázku, odpoví, ale vždy zůstává prostor pro novou formulaci otázky a rovněž i opako-
1 Walsch, Neale Donald: Hovory s bohem II. Praha: Pragma, 1999, s. 22, ISBN: 80-7205-645-X.
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vanou revizi odpovědi. Vždy totiž pro fi lozofa zůstává možnost nedokonalosti aktuální-
ho řešení a to je pro fi lozofa stimulem pro hledání nového řešení problému. 

Můžeme samozřejmě vést i diskuse o potřebnosti fi lozofi e, resp. fi lozofi e zdraví, 
kdy někdo ji bude zatracovat, a jiný zase vyvyšovat. Vše, co není „měřitelné“ a „reálné“, 
může vyvolat dojem, že je něčím zbytečným a neobjektivním. Ale fi lozofi e je tu odpra-
dávna a snaží se brát v potaz i podněty z každodenního života.

Víra v možnost stálého pokroku v poznávání světa se stala hlavní ideou vývoje 
evropského myšlení. Ze všech stran jsme dnes vyzývání k zamyšlení se nad svým ži-
votem, nad neetickým chováním k ostatním lidem, k přírodnímu prostředí atp. Apely 
změnit sebe i své konání přicházejí ze všech stran. 

Přesto neustále vzrůstají spotřební požadavky a tyto potřeby se vyvíjejí i tam, kde 
dosud neexistovaly. Tento spotřebitelský trend se bohužel dnes přesunul i do medicíny
a farmaceutiky. Bylo výzkumy prokázáno, že jakmile v médiích proběhla nějaká re-
klamní kampaň na vyřešení určitého zdravotního problému, lidé okamžitě začali užívat 
léky na daný problém, i když to u nich vůbec nebylo zapotřebí. 

Člověk je dnes tak opojen reklamou i vědou, že sám sebe zredukoval na jakýsi 
objekt, který na sebe přijímá záplavu stále nově objevovaných chorob a léků. Objevují 
se i hlasy, že různé klinické studie začínají být ovlivňovány velkými farmaceutickými 
fi rmami, které je často také sami fi nancují. Zde se uplatňuje pravidlo: zamlčovat co nej-
více negativ a nadsazovat přednosti posuzovaných léků.

Filozofi e zdraví prokazuje svoji oprávněnost i otázkou: Kde je vlastně hrani-
ce mezi vědou a lidskostí, pragmatismem a poznáním podstaty zdraví? Najít správnou 
míru všeho a ve všem je ten nejčastější a také nejtěžší úkol lidského konání. V této 
situaci je potřeba provést fi lozofi ckého usebrání, pozastavení se, provedení seberefl exe 
ke změně vlastního jednání, aby člověk žil v souladu se sebou samým, se svým okolím, 
s přírodou. 

Filozofi e zdraví se zaměřuje na podporu pozitivního a konstruktivního přístupu 
k životu a zdraví, k předcházení negativních postojů, které narušují naši duševní rov-
nováhu, neboť: ,,Každá naše myšlenka či činnost je založena buď na lásce, nebo na 
strachu„2 

Všechny naše myšlenky bývají odvozeny z těchto dvou základních životních po-
stojů. Strach je totiž negativní energie, která nás omezuje, skrývá, uzavírá, hromadí
a poškozuje, zatímco láska je pozitivní energií, která nás rozšiřuje, odhaluje, otevírá, 
sdílí i léčí.

Musíme se naučit také vnímat odlišné způsoby životního stylu, abychom je moh-
li porovnat s tím svým. Náš život a zdraví by mělo odpovídat našim rozhodnutím, jež 
jsme učinili, či neučinili. Funkcí duše je naznačit svou touhu, funkcí mysli je zvolit 
jednu z možností a funkcí těla je volbu uskutečnit.

Člověk sám se musí zamyslet nad tím, proč nemoc přišla, co má udělat pro své 
vyléčení. Samozřejmě musíme rozlišovat mezi nemocemi „získanými životem“ a nemo-
cemi vrozenými, které jsou geneticky dané. Ovšem pokud člověk nezjistí příčinu potíží, 
nemoc se přesouvá do chronické podoby a on pouze pobírá předepsané léky. Nežádoucí 
účinky tlumí jinými léky. Tím se dostává do ,,bludného kruhu„ potíží. Pomalu mu začne 
docházet, že jedině on sám se může vyléčit. Komerční podnikání a zisk nejdou ruku
2 Tamtéž, s. 23.
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v ruce s lékařskou etikou. I zdravotnictví se dnes bohužel stává oblastí, kde lidé mají 
zájem vydělávat, neboť do zdraví jsou lidé vždy ochotni investovat. 

Lékař by měl svému pacientovi věřit. Nemá důvod mu nevěřit, protože jedině 
sám pacient může subjektivně posoudit svou bolest a svůj stav. Až poté by měl vyšet-
řovat a případně zpochybňovat různé diagnózy. Bývá směšné přesvědčení některých 
lékařů, že existuje jen jedna příčina, jeden důsledek nemoci a jedna cesta k vyléčení 
pacienta. 

Filozofi e zdraví představuje proces otevřené diskuse o fi lozofi ckých základech 
problematiky lékařské etiky. Přestože v posledních letech i u nás dochází k rozvoji obo-
ru lékařské etiky, vážnost a ochota odborníků jiných profesí zabývat se fi lozofi í je stále 
ještě na počátku.

Historie systémového pojetí zdraví (fi lozofi e zdraví)
Systémové pojetí zdraví není objev moderní doby, ale jeho náznaky můžeme najít 

už ve starořecké medicíně. Starořecká medicína se zrodila z již existující řecké fi loso-
fi e, která se vyznačovala svou systematičností a byla první opravdovou fi losofi í v tom 
smyslu, jak ji chápeme dnes. 

Medicína byla prvním vědním oborem, který z ní vzešel a který se rozvíjel ve 
vztahu k ní. Řečtí fi losofové pojímali universum nazývané fysis jako celek, který v sobě 
skrývá řád a současně nepřetržitý pohyb.

Ten se děje ve třech fázích: první fází je stav harmonického uspořádání veške-
rých jsoucen a vztahů mezi nimi, druhou fází je narušení této harmonie a třetí fází je 
opětovné nastolení původního řádu.

Řecká medicína vzešlá z tohoto fi losofi ckého systému je tedy první medicínou 
ve významu vědeckého oboru, zahrnuje zkoumání i odpovídající lékařskou praxi vychá-
zející ze systematické koncepce zdraví a nemoci, která je inspirovaná pojetím přírody 
jako univerzálního celku.

Už starořecká medicína objevila, že každému věku lidského života náleží určitá 
přirozenost, určitá náchylnost k onemocnění. Zdraví je chápáno jako zdravá přirozenost 
vůbec, jako rovnocennost jednotlivých elementů daného celku. Z toho důvodu choroby 
nejsou vnímány izolovaně, jako specifi cké problémy o sobě, ale jako důsledek narušení 
rovnováhy. Nemocný je proto nahlížen v různých souvislostech, je zkoumáno jeho při-
rozené prostředí.

Během 5. století před Kristem začala naopak řecká fi losofi e čerpat z poznatků 
lékařské vědy, z její pojmových a poznávacích výsledků. Někteří fi losofové se stávají 
současně lékaři a časem dochází ke zpětnému ovlivnění medicíny fi losofi í. 

Za skutečného lékaře je považován ten, kdo se snaží pojmout nemoc od samého 
jejího začátku, soustředí se na vnější okolnosti a provádí jejich zkoumání a zároveň také 
o nemoci poučuje pacienta.

Podpora zdraví ve školním prostředí
V posledních letech vznikla celá řada komunitních projektů s cílem dosáhnout 

zlepšení zdraví v určité komunitě prostřednictvím prospěšných změn. A nejedná se pou-
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ze o projekty týkající se školního prostředí. Kromě projektu Zdravá škola vznikly i další 
celoevropské projekty, jako Zdravé město, Zdravý podnik apod.

Komunitní projekty podpory zdraví se opírají o dva body. Jednak o fakt, že 
člověk jako sociální bytost uspokojuje své základní potřeby prostřednictvím sociálních 
vztahů se svým nejbližším okolím, a že jeho zdraví je tedy především odrazem kvality 
těchto vztahů. Dále se tyto projekty opírají o poznatek, že každá komunita je nadána 
určitou silou a mocí ovlivňovat životy svých členů i okolního světa.

Síla a moc komunity se odvíjí od toho, do jaké míry jí přispívají její členové
a do jaké míry je komunita institucionalizovaná. To jí dává i formální autoritu. Komuni-
ta je tedy schopná ovlivňovat zdraví jak blízkých, tak vzdálenějších společenství, jejich 
současnou i budoucí podobu. Ačkoliv se jednotlivé projekty na podporu zdraví mohou 
v některých bodech lišit, všechny mají společné dva základní principy: respekt k potře-
bám jednotlivce v rámci celku společnosti; rozvíjení komunikace a spolupráce uvnitř 
komunity i mezi komunitami.

Ačkoli vznikla v posledních letech řada komunitních projektů, největší pozor-
nost je věnována těm, které jsou zaměřeny na výchovu a vzdělávání. Děti a mládež 
jsou z tohoto pohledu nejohroženější skupinou, protože se u nich teprve utváří postoje 
k sobě samým a ke společnosti, jejich osobnosti se stále formují, přebírají podněty od 
okolí, postoje a zažité modely. Děti a mládež jsou tedy tou skupinou, která by měla mít 
možnost naučit se nazírat věci z nového, nezkresleného pohledu, vytvořit si své postoje 
na základě dostatku informací a pomocí společenských nástrojů, jakými jsou např. de-
mokratické principy.

V  90. letech 20. století byla ustavena Evropská síť podporujících zdraví (dále 
jen ENHPS), aby v celém regionu Světové zdravotnické organizace (WHO) mohla 
vzniknout skupina vzorových škol, které by prokázaly význam podpory zdraví ve škol-
ním prostředí. Tyto vzorové školy pak mají šířit svoje poznatky a zkušenosti dál k insti-
tucím z oblasti školství a zdravotnictví, které mohou ovlivnit politiku a praxi zaměřenou 
na oblast podpory zdraví na národní i mezinárodní úrovni.

Původní koncepce o škole podporující zdraví byla diskutována již počátkem 80. 
let. Jako téma mnoha seminářů a konferencí prošla řadou úprav a posléze se stala zá-
kladem pro vývoj ENHPS. Po pilotních testech této myšlenky v Maďarsku, Slovensku, 
Polsku, České republice v roce 1991 se Evropská unie (EU), Rada Evropy (CE) a Ev-
ropská regionální ústředna Světové zdravotnické organizace usnesly na vypracování 
projektu. ENHPS byla formálně ustavena v roce 1992 a od té doby se také velmi rychle 
rozšířila. V roce 1997 se připojilo 37 zemí, každá s pilotními sítěmi škol.

„Zúčastněné pilotní školy se zavázaly, že podpoří zdraví vytvářením prostředí, 
které bude bezpečné a prospěšné pro zdravý život, práci, výuku a zdravý vývoj. (…) 
Škola podporující zdraví se snaží pro všechny, kteří v ní žijí a pracují, vytvořit možnosti 
sledovat a zlepšit vlastní tělesné a duševní zdraví, a to změnami ve struktuře vedení, ve 
struktuře vnitřních a vnějších vztahů, dále způsobem výuky a učení a metodami vytvá-
ření součinnosti se společenským prostředím.“ 3

Aby byly tyto všechny snahy úspěšné, je potřeba, aby byla podpora zdraví ob-
sažena ve všech každodenních činnostech a aktivitách školy. Škola podporující zdraví 
3 Havlínová, M.: Program podpory zdraví ve škole: rukověť projektu Zdravá škola. Edit. Miluše Havlínová. 
1. vyd. Praha: Portál, 1998. s. 244-245, ISBN: 80-7178-263-7.
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je šance evropských zemí na změnu k lepšímu, na lepší budoucnost, a této šanci se ve 
vlastním zájmu i zájmu neevropského světa nemohou vyhýbat.

Oblast Evropy zahrnuje množství různých kultur a hlavním cílem ENHPS je 
právě to, aby se díky novému výchovnému procesu podařilo dosáhnout vzájemného po-
chopení a uznání různorodosti kultur. Důležitým předpokladem úspěchu tohoto projektu 
je proto vzájemná spolupráce na národní i místní úrovni, výměna zkušeností a vzájemná 
úcta. ENHPS chce dosáhnout toho, aby z dnešní mládeže vyrostli zdraví a vzdělaní lidé 
se smyslem pro odpovědnost a dovednostmi potřebnými k úspěšnému žití v moderním 
světě. Závěrečné prohlášení rezoluce 1. konference ENHPS z roku 1997: „Každé dítě
a mladý člověk v Evropě má právo a měl by mít příležitost, aby se mu dostalo vzdělání 
ve škole podporující zdraví.“

Program podpory zdraví ve škole (dále jen Program PZŠ) by měl podle ev-
ropské konference prospívat nejen všem složkám zdraví dětí a mládeže, ale měl by také 
přispět k celkové proměně dění ve škole. Měl by vnést prvky demokracie jak do samot-
né výuky a výchovy, tak do školních institucí, a tím přinést prospěch dětem a mládeži, 
tak učitelům samotným. Cílem je zdravé a výchovné, učební a pracovní prostředí. Takto 
fungující škola by pak mohla být základem pro vznik zdravé společnosti uplatňující 
demokratické principy, které jsou v současnosti, a doufejme i v budoucnosti, cílem.

Program podpory zdraví ve škole je rozdělen do tří stěžejních pilířů:
1) Podpora prostředí: pohoda věcného prostředí; pohoda sociálního prostředí; 

pohoda organizačního prostředí;
2) Zdravé učení: smysluplnost výuky; možnost výběru a přiměřenost výuky; spo-

luúčast a spolupráce ve výuce; motivující hodnocení žáka;
3) Otevřené partnerství: škola jako demokratického společenství; škola jako 

vzdělávací středisko obce.

Bližší charakteristika obsahu Programu podpory zdraví ve škole:
První pilíř podpory zdraví ve škole týkající se pohody prostředí vychází z faktu, 

že jedinec se vždy pohybuje v určitém prostředí, ze kterého se nelze vymanit a které 
patří k jeho životu. Prostředí nám slouží jednak k uspokojování potřeb, jednak je nám 
určitým modelem, který se pak snažíme v průběhu života vytvářet a udržovat.

Druhý pilíř podpory zdraví ve škole týkající se zdravého učení popisuje proces, 
během kterého si osvojujeme určité dovednosti, znalosti a postoje. Pedagogika zažila 
v posledních letech značný vývoj. Na základě fi lozofi ckých a psychologických poznatků 
a výzkumů se snaží o humanizaci procesu vzdělávání, o respektování individuality je-
dince. Významnou je v tomto směru Bloomova teorie, která se opírá o předpoklad, že 
osvojení si nových poznatků a dovedností je možné u všech žáků, pokud k tomu nají 
vhodné podmínky a dostatek času. 

Moderní školní vzdělávání směřuje k individualizaci, tedy k přizpůsobení celého 
procesu učení individualitě žáka se všemi jeho potřebami a zvláštnostmi. Základem je 
správné zjištění tzv. vstupních charakteristik žáka. Jde o individuální rozdíly v učení dané 
typem inteligence a o individuální rozdíly mezi žáky dané předchozími vědomostmi a do-
vednostmi, postojem k učení a také kulturníma rodinným prostředím. Na základě zjištění 
těchto charakteristik pak mohou být zvoleny vhodné učební metody a strategie k dosažení 
učebního cíle tak, aby byl zachován prostor pro uspokojení učebních potřeb žáků.
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Zásady zdravého učení, jak jsou vytyčeny v Programu PZŠ, tedy obecně usilují 
o osobnostní rozvoj žáka, avšak v souladu s potřebami celku, ve kterém vyrůstá, tedy 
s ohledem na komunitu, potažmo zemi a svět. Škola podporující zdraví dbá na smyslu-
plnost učení, tedy aby to, co se žáci ve škole učí, bylo prakticky využitelné ve skuteč-
ném životě. Co se obsahu a metod vyučování týče, dbá škola podporující zdraví na při-
měřenost a možnost výběru, aby každý žák mohl zvládnout i rozšiřující učivo způsobem 
odpovídajícím jeho osobnosti a typu inteligence a dále aby rozumová a citová výchova 
byly v rovnováze. Škola podporující zdraví se snaží vytvářet nesoutěživé prostředí, kde 
je posilována sebedůvěra, samostatnost a zodpovědnost žáka. Jde tedy o prostředí, které 
poskytuje všem žákům motivující hodnocení.

Třetí pilíř podpory zdraví ve škole týkající se otevřeného partnerství se snaží o 
přechod od uzavřeného autoritativního systému k otevřenému systému s prvky demokra-
cie, a tak zabránit vzniku sociálně patologických jevů, kterým svědčí právě uzavřený so-
ciální systém školy. Sociální systém školy tvoří jednak osoby uvnitř školy (žáci, učitelé, 
vedení školy, nepedagogičtí pracovníci i rodiče), jednak instituce a organizace, jež mají 
na školu vliv (psychologicko-pedagogické poradny, školský úřad, zastupitelstvo apod.), 
jsou to tzv. strategičtí partneři školy. Všichni zmínění partneři mají v sociálním systému 
školy určité role a funkce, mají k ní určitý vztah a to určuje míru a způsob jejich účasti 
na dění ve škole.

V souvislosti s programem zdravá škola je důležitým inspiračním zdrojem při 
koncipování vzájemného propojení a mezipředmětových vazeb týkajících se výchovy 
ke zdraví rámcový a vzdělávací program.

Rámcový vzdělávací program formulací výukových cílů a volností výběru vý-
ukových metod a prostředků poskytuje vyučujícím prostor, aby k dosažení cílů volili 
metody vhodné právě pro konkrétní studenty s jejich zvláštnostmi, zaměřením atp., po-
skytuje větší prostor pro témata obtížně zařaditelná do osnov jednotlivých předmětů, 
jsou tzv. průřezová témata. Průřezová témata zahrnují v sobě problematiku více před-
mětů, jde zde o vzájemnou spolupráci vyučujících při výuce; je to způsob, jak představit 
dané téma ve všech jeho souvislostech a tak poukázat na některé aktuální problémy
a otázky týkající se současné společnosti. Proto své místo ve studijních plánech zau-
jímají nově např. globální výchova, multikulturní výchova, environmentální výchova, 
fi losofi e, fi losofi cká antropologie, axiologie, etika, lékařská etika apod., které odkrývají 
důležité souvislosti a poznatky o bytí člověka ve světě a o důsledcích jeho jednání v ob-
lastech: smyslu života a jeho hodnot, významu zdraví, životního prostředí či interkul-
turních vztahů.

„Ve školním prostředí se naskýtá možnost koncipování nového oboru s názvem 
fi lozofi e zdraví. Tato disciplína by mohla být univerzálním výchovným činitelem svým 
komplexním a integračním charakterem. V rámci fi lozofi e zdraví bychom měli vyhle-
dávat zejména věci a jevy propagující lidskou morálku a odpovědný postoj ke svému 
zdraví, resp. ke všemu, co prospívá duševnímu rozvoji, nikoliv jeho devastaci. Šlo by 
o pěstování smyslu pro pozitivní životní tendence včetně odpovědného společenského 
chování a jednání. 

Filozofi e zdraví by měla přispívat k osobnímu růstu i sociálně konstruktivním 
postojům. Jejím základem je refl exivní morálka, tj. vědomé zvažování možných důsled-
ků vlastního jednání. Vcelku by šlo o dynamickou rovnováhu založenou na individuál-
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ním a kreativním přístupu. Filozofi e zdraví by nás měla naučit vidět nemoc jako výzvu 
pro tvorbu úspěšné životní strategie. Svět je velice riskantní místo pro život, a když se 
k tomu přidá nějaká nemoc, může nás to zavést do temných propastí duše. Proto fi lo-
zofi e zdraví nás musí naučit s vlastní nemocí žít v podobě řady plodných kompromisů, 
které nám umožní na životě stále ještě důstojně participovat.“4

THE PHILOSOPHY OF HEALTH AS A EDUCATION
TO HEALTHY LIFE

Abstract: The health as a value of human life means to live healthy, wisely and 
rationally. The health is a refl ection of our own being and thinking. The philosophy of 
health as a stand on life perceives human from perspective of holistic medicine or global 
understanding of health. The philosophy of health is focused on support of positive 
and constructive approach to life and health. It also presents procedure open discussion 
about philosophical basics of medical ethics. Systemic conception of health is not dis-
covery of modern times but we can fi nd its beginnings in ancient medicine. The support 
of health in a school environment is also important. 

Keywords: health; philosophy; systemic conception; school.

4 Rybář, R.: Úvodní poznámka k fi lozofi i zdraví. In School and Health 21 (1), Volume 1. (Ed.) Řehulka, E., 
MU Brno, 2006. s. 265. ISBN: 80-210-4071-8.



21

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

PODPORA ZDRAVÍ V KURIKULU 
A EDUKAČNÍ REALITĚ NA ZÁKLADNÍCH 

A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Eva MARÁDOVÁ

Abstrakt: V příspěvku jsou uvedeny výsledky srovnávací studie zaměřené na 
současný stav implementace výchovy k podpoře a ochraně zdraví do vzdělávání žáků 
základních škol a gymnázií, která byla zpracována na oddělení výchovy ke zdraví na 
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Výzkumné šetření odhalilo, že školní 
vzdělávací programy a zejména edukační realita nenaplňují v tomto ohledu představy 
tvůrců pedagogické dokumentace. Stať analyzuje příčiny zjištěného stavu a předkládá 
možná řešení. 

Klíčová slova: výchova ke zdraví, kurikulum, školní vzdělávací programy 

1. Realizace cílů programu „Zdraví 21“ v oblasti školství  
Od vzniku dokumentu „Zdraví 21“, který lze považovat za osnovu současné 

evropské strategie podpory zdraví, uplynulo již více než 10 let. I v České republi-
ce se v návaznosti na cíle Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu 
obyvatelstva České republiky „Zdraví pro všechny v 21. století“ (Usnesení vlády 
č. 1046/2002) otázky komplexního přístupu k péči o zdraví staly prioritou zdra-
votní politiky a odrazily se v náplni práce několika rezortů. V této souvislosti je 
nezbytné sledovat, do jaké míry se daří plnit úkoly stanovené pro rezort školství 
v dané oblasti. V souvislosti s potřebou zvyšovat zdravotní gramotnost obyvatel-
stva odborníky zajímá především současný stav implementace výchovy ke zdraví 
do školního vzdělávání. Jaké aktivity jsou ve školách a školských zařízeních na 
poli podpory zdraví efektivně rozvíjeny? Lze zaznamenat nějaké pozitivní změny 
v dané oblasti? 

MŠMT ČR předkládá každoročně zprávy o plnění programu „Zdraví 21“. Z těch-
to dokumentů vyplývá, že kurikulární dokumenty zahrnují ucelený systém vzdělávání 
v oblasti zdraví, který je průběžně podporován informačním metodickým portálem 
a rozšířenou nabídkou pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Lze s po-
těšením konstatovat, že v rovině státního kurikula je problematika podpory zdraví 
jednou z priorit vzdělávání a měla by být na školách komplexně a „spirálovitě“ 
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rozvíjena. Cíle výchovy ke zdraví formulované rámcovými vzdělávacími programy 
(RVP) pro středoškolské vzdělávání navazují na RVP pro základní vzdělávání, a to 
na RVP pro předškolní vzdělávání. Zároveň jsou podporovány dotační programy 
zaměřené na výchovu ke zdraví, prevenci úrazů či formování nutričních návyků 
dětí a mládeže. Rozvíjen je program Škola podporující zdraví. 

Realizace cílů v oblasti výchovy ke zdraví na základních školách byla ve šk. 
r. 2007/2008 předmětem zájmu České školní inspekce, která provedla šetření ve 116 
základních školách. Zjištěny byly značné rozdíly mezi školami již v rovině imple-
mentace cílů výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích programů (ŠVP). Pouze 
48 % škol dobře zapracovalo podmínky zdravé výuky a vzdělávací oblasti, kterých 
se téma týká, do ŠVP. Tyto školy oproti ostatním lépe zpracovaly projekty k prevenci 
rizikového chování, téměř polovina z nich využila odbornou pomoc. 

Ve zprávě se dále konstatuje, že v centru pozornosti škol je zajištění zdravé 
výživy žáků, bezpečnosti a ochrany zdraví především při pobytu ve škole. Zlepšila 
se kvalita školního stravování, které se blíží zásadám zdravé výživy, a dostupnost 
nápojů během vyučovacího dne. Důvodné stížnosti na ohrožení zdraví a bezpečnosti 
dětí a žáků ve školách jsou ojedinělé a zpravidla jsou opakované na určitou konkrétní 
školu.

Vedení škol umožnilo 37 % pedagogickým pracovníkům absolvovat v r. 
2007/2008 další vzdělávání cíleně zaměřené na téma výchovy ke zdraví. Všichni pra-
covníci škol jsou průběžně proškolováni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví (dle § 
103 odst. 2 zákoníku práce) a v organizaci první pomoci (dle § 102 odst. 6 zákoníku 
práce). Přesto se na školách zatím nedaří snižovat úrazovost. Přijatá preventivní opat-
ření jsou málo účinná a často pouze formální. Přestože školy vykazují vypracované 
preventivní strategie v předcházení šikany, žáci ve svých výpovědích uvádějí, že pro-
jevy šikany v základních školách nejsou ojedinělým jevem.

Výše popsané výsledky dokládají, že při hodnocení plnění cílů programu 
„Zdraví 21“ v rezortu školství je třeba vzít v úvahu dva možné úhly pohledu. V rovi-
ně legislativní a koncepční jednoznačně došlo k významnému pozitivnímu posunu. 
Školy a školská zařízení mají k dispozici státem garantované dokumenty, které vy-
mezují očekávané výstupy, tj. jasně určují o jaké kompetence žáků v oblasti podpory 
zdraví by školy měly usilovat. Problémy však zůstávají v rovině transformace kuri-
kula do praxe Marádová, 2007, Mužíková, 2007. Jen některé z hodnocených škol do-
kázaly tyto materiály rozpracovat v konkrétních podmínkách tak, aby předpokládané 
cíle mohly být reálně naplňovány. Jde o náhodné zjištění nebo běžnou praxi?       

2.  Podpora zdraví v kurikulu primárního a sekundárního 
vzdělávání 

Probíhající kurikulární reforma vstoupila do své další etapy, transformace 
vzdělávání dle rámcových vzdělávacích programů je uplatňována v celém primárním 
i sekundárním vzdělávání. Splnění očekávaných výstupů jednotlivých programů před-
pokládá, že v návaznosti na cíle dokumentu „Zdraví 21“ budou v základním, gymna-
ziálním i středním odborném vzdělávání rozvíjeny kompetence žáků a studentů také 
v oblasti podpory zdraví. Základní vzdělávání je zaměřeno na utváření vztahu ke zdraví 
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a na poznávání preventivní ochrany vlastního zdraví a bezpečí. Navazující vzdělávání 
na gymnáziu a střední škole směřuje k získání schopnosti aktivně podporovat a chránit 
zdraví v rámci širší komunity. 

Připomeňme, že na základních školách již od 1. 9. 2007 začali žáci v 1. a 6. 
ročníku pracovat podle vlastních ŠVP. Zatímco nyní základní školy shromažďují 
a vyhodnocují vlastní zkušenosti s realizací vzdělávacích programů, které si v průběhu 
posledních let (na základě požadavků Rámcového programu pro základní vzdělávání) 
vytvořily, gymnázia a střední školy „dveře k transformaci“ teprve otevírají. Rámcový 
vzdělávací program pro gymnázia byl schválen 24. 7. 2007 a jeho uvádění do praxe 
začalo1. 9. 2009. 

Na základních školách je podpoře zdraví již tradičně (v návaznosti na vzdělávací 
potřeby dětí a jejich osobnostně sociální rozvoj) věnováno mnohem více pozornosti, než 
na gymnáziích. V podmínkách 21. století však výchova ke zdraví představuje význam-
nou složku životní gramotnosti a připravenosti člověka prožít plnohodnotný život. Proto 
je také v kurikulu pro gymnázia začleněna jako nový vzdělávací obor. Tato inovace ko-
responduje s evropskou a celosvětovou strategií vzdělávání obyvatelstva, která se pro-
sazuje v zájmu ochrany a zlepšování zdraví jednotlivců i celé populace. Realizace této 
vzdělávací oblasti na gymnáziu (v porovnání se základním vzděláváním) může daleko 
více využívat samostatnost studentů, jejich aktivní přístup k dané problematice, osobní 
zkušenosti a názory, rozvíjet zodpovědnost za bezpečnost a zdraví apod. 

O významu zařazení oblasti „Člověk a zdraví“ do všech jmenovaných stupňů vzdě-
lávání dnes již pedagogičtí pracovníci nepochybují. Otázkou však zůstává, jak v této oblas-
ti vzdělávání postupovat, aby se podařilo požadované zdravotní gramotnosti dosáhnout.  

3.  Výzkumné šetření na vybraných  základních školách 
a víceletých gymnáziích 

Sledováním aktuálních problémů spojených s přípravou školních vzdělávacích 
programů v oblasti výchovy ke zdraví se systémově zabývá výzkumný tým Pedagogické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výsledky dlouhodobě realizovaných výzkumů po-
tvrdily, že při transformaci základních škol patří právě implementace výchovy ke zdraví 
do ŠVP k obtížným úkolům a že je třeba školám nabídnout právě v této oblasti odbornou,
a zejména metodickou podporu. Hledání účinné pomoci musí refl ektovat aktuální potřeby 
praxe. Průběžně jsou proto mapovány  materiální a provozní podmínky pro výchovu ke 
zdraví na školách, způsoby zařazení obsahu do učebního plánu, návazné aktivity školy 
cílené na podporu zdraví (projekty, nabídky volnočasových činností), připravenost peda-
gogů pro výuku výchovy ke zdraví i vlastní edukační realita na vybraných školách. 

Zajímavé výsledky přinesla pilotní studie z r. 2008, na jejíž realizaci se podí-
leli pedagogové a studenti PedF UK v Praze. Cílem bylo získat informace o způsobu 
implementace výchovy ke zdraví do školních programů na náhodně vybraných základ-
ních školách a víceletých gymnáziích a následně porovnat přístup k podpoře zdraví na 
těchto dvou typech škol, které realizují vzdělávání dle shodného RVP ZV. Zároveň tato 
výzkumná sonda umožnila otestovat metodiku a ověřit reliabilitu a validitu nástrojů 
připravovaných pro širší zkoumání aktuálního stavu implementace podpory zdraví do 
kurikula a edukační reality škol. 
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Data poskytlo 12 základních škol a 12 gymnázií. Předpokládali jsme, že na 
těchto školách byla v souvislosti s přípravou školního vzdělávacího programu prove-
dena SWOT analýza, která odhalila aktuální situaci na škole, a to i v oblasti podpory 
zdraví a ochrany bezpečí žáků, což se odrazilo ve zvýšeném zájmu pracovníků škol 
o výchovu ke zdraví. Vzhledem k tomu, že na 2. stupni ZŠ i v nižších ročnících vícele-
tých gymnázií jsou plněny shodné výstupy základního vzdělávání (RVP ZV), neměly by 
existovat významné rozdíly v realizaci této vzdělávací oblasti.

Pro ověření jednotlivých hypotéz bylo použito několik kvalitativních i kvantita-
tivních metod: obsahová analýza školního kurikula, strukturovaný rozhovor se členem 
vedení školy, neúčastněné pozorování a dotazníkové šetření realizované mezi žáky jed-
notlivých škol.  

4. Vybrané výsledky výzkumného šetření 
Výsledky získané jednotlivými metodami byly podrobeny komparativní analýze, 

zpracovány do tabulek, porovnány s dalšími dostupnými daty a komentovány vzhledem 
k vymezeným hypotézám. 

a) Implementace výchovy ke zdraví do učebního plánu 
Následující přehled uvádí, jakým způsobem začlenily sledované základní školy 

a víceletá gymnázia problematiku zdraví do učebního plánu ve školním vzdělávacím 
programu. 

 
Počet 
škol Způsob implementace výchovy ke zdraví do učebního plánu   

ZÁKLADNÍ ŠKOLY: 
4 Samostatný předmět výchova ke zdraví vyučovaný každý rok v 6. až 9. r.
2 Samostatný předmět výchova ke zdraví vyučovaný každý rok v 6.,7.,8.r.      
2 Integrovaný předmět výchova ke zdraví s tělesnou výchovou v 7. a 8. r. 
1 Integrovaný předmět výchova ke zdraví s občanskou výchovou v 7. a 8. r.
1 Vyučován samostatný předmět v 8. a 9. r. s názvem rodinná výchova 

1 Samostatný předmět výchova ke zdraví vyučovaný v 8. a 9. r.
Integrovaný předmět výchova ke zdraví s tělesnou výchovou v 6. a 7. r.

1 Integrovaný předmět výchova ke zdraví s biologií v 8. ročníku
Samostatný předmět výchova ke zdraví vyučovaný v 9. ročníku

VÍCELETÁ GYMNÁZIA:                                                                                                 
2 Samostatný předmět výchova ke zdraví vyučovaný v primě a tercii 
5 Integrace obsahu s předmětem tělesná výchova – průběžně ve všech ročnících
2 Integrace obsahu s předmětem občanská výchova – průběžně ve všech ročnících

1 Integrace obsahu s obsahem předmětu biologie v tercii
Samostatný předmět výchova ke zdraví vyučovaný v kvartě  

2 O výchově ke zdraví se ve školním vzdělávacím programu vůbec neuvažuje
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b) Prostorové a materiální podmínky pro realizaci cílů výchovy ke zdraví
Z informací získaných na základních školách vyplynulo, že všechny školy dis-

ponují vlastním zázemím vhodným pro pohybové aktivity žáků, tj. žáci mají k dispozici 
tělocvičny i venkovní školní hřiště. Jedna škola je navíc zaměřena na rozšířenou výuku 
tělesné výchovy, ve dvou školách jsou vybudovány relaxační koutky pro děti. 

Situace na sledovaných gymnáziích není tak příznivá. Pouze 6 oslovených škol 
má vlastní zázemí pro realizaci výuky tělesné výchovy. Dvě z těchto škol realizují vý-
uku zdravotní tělesné výchovy. Žáci na zbývajících gymnáziích docházejí na hodiny 
tělesné výchovy do pronajatých prostor. Tyto školy nemohou tedy ani nabízet prostory 
pro pohybové aktivity v době mimo vyučování.  

c) Zajištění stravovacího a pitného režimu 
Na všech základních školách je zajištěno školní stravování žáků ve školní jídelně 

provozované školou, 9 školních jídelen nabízí žákům výběr ze dvou jídel. Do programu 
Školní mléko je zapojeno 5 škol, v nichž jsou instalovány automaty na mléko a mléčné vý-
robky. V 10 základních školách je v provozu školní bufet, jehož sortiment ovšem ani v jed-
nom případě neodpovídá požadavkům správné výživy. Ve všech základních školách jsou 
umístěny automaty na nápoje, jejichž nabídku rovněž nelze považovat za vhodné zajištění 
pitného režimu. Na šesti z oslovených základních škol je pitný režim podpořen speciální 
nabídkou určenou ovšem pouze pro žáky 1. stupně navštěvující školní družinu.

Na gymnáziích je zabezpečení správného stravování žáků věnována menší po-
zornost. Školní jídelna s výběrem jídel je provozována na devíti gymnáziích. Žáci ze 
zbývajících tří škol docházejí v případě zájmu do jídelny jiné školy (tj. do jiné budovy). 
Školní bufet nabízí občerstvení na šesti školách, v 11 školách jsou umístěny automaty na 
nápoje. Sortiment bufetů i nápojových automatů ani zde neodpovídá zásadám správné 
výživy a vhodného pitného režimu.  

d) Podpora zdraví v projektech a dalších aktivitách škol 
Všechny základní školy disponují širokou nabídkou volnočasových aktivit 

různého zaměření, které jsou žáky školy využívány. Dále bylo zjištěno, že 6 základ-
ních škol pravidelně zařazuje celoškolní projekty k podpoře zdraví, 6 škol  pracuje se 
schránkou důvěry a realizuje aktivity zaměřené na osobnostně sociální výchovu. Pokusy 
o propagaci aktivit podporujících zdraví formou školních nástěnek byly zaznamenány 
na 7 školách, zveřejněné informace však nebyly během školního roku aktualizovány.    

Nabídka volnočasových aktivit pro žáky byla zaznamenána pouze na 4 gym-
náziích. Právě tyto čtyři školy realizují každoročně projekty cílené na podporu zdraví 
a organizují vstupní výjezdní „seznamovací“ soustředění žáků, jehož program je cílen 
na jejich osobnostně sociální rozvoj. Jedna škola má navíc pro žáky zřízenu schránku 
důvěry. Pokud jde o propagaci zdraví, byly pouze na dvou školách objeveny nástěnky 
zaměřené na prevenci zneužívání návykových látek.  

5. Shrnutí 
Poznatky získané zkoumáním jednotlivých stránek implementace podpory zdraví 

do kurikula a mapováním vlastní výuky na vybraných základních školách a gymnáziích 
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(se zaměřením na cílovou skupinu žáků ve věku 11 – 15 let) lze shrnout do následujících 
problémových okruhů:

Výchově ke zdraví je na základních školách věnována mnohem větší pozornost, • 
než na víceletých gymnáziích, a to nejen pokud jde o zařazení výuky do učební-
ho plánu, ale zejména v oblasti implementace podpory zdraví do každodenního 
života školy. 
Výchova ke zdraví je na většině gymnázií chápána pouze v úzkém (převážně me-• 
dicínském) rozměru a její skutečné cíle (přestože jsou v platných kurikulárních 
dokumentech specifi kovány vzhledem k celistvému rozvíjení osobnosti člověka) 
mnohým pedagogům stále unikají. 
Témata výchovy ke zdraví na některých gymnáziích jsou považována za méně • 
významná, na jejich rozvíjení „není čas“.  
Předpokládá se, že o problematice zdraví jsou žáci dostatečně informováni z ro-• 
diny a další poznatky mají možnost získávat z jiných zdrojů (internet, televize, 
časopisy apod.). 
Učivo výchovy ke zdraví je implementováno do několika předmětů (většinou do • 
biologie, tělesné výchovy, občanské výchovy). Dále jsou organizovány jednotli-
vé besedy nebo školní projekty. 
Některé tematické okruhy jsou realizovány na výjezdních pobytech (většinou • 
jako součást programů prevence rizikového chování žáků). 
O zdraví, jeho podpoře a ochraně je uvažováno na úrovni celé školy pouze v sou-• 
vislostí s proškolením o bezpečnosti a seznámením se školním řádem. 

Realizovaná pilotní studie odhalila výrazné disproporce mezi přístupy k imple-
mentaci podpory zdraví do vzdělávání na 2. stupni základních škol a do výuky v odpoví-
dajících ročnících víceletých gymnáziích. Základní školy mají nepochybně dlouhodobé 
zkušenosti s výukou zaměřenou na otázky zdraví (např. s dříve vyučovaným povinným 
předmětem  rodinná výchova). Gymnázia tuto vzdělávací oblast často vnímají jako nové 
„zatížení“ a zřejmě potřebují čas k plnému pochopení jejího významu a k hledání vhod-
ných cest její realizace. V žádném případě by však neměla být v gymnaziálním vzdělá-
vání podpora zdraví podceňována. Vždyť na obou typech škol se jedná o tutéž cílovou 
skupinu dospívajících, kteří mají právo získat kompetence potřebné k ochraně zdraví 
a bezpečnému životu.

6. Jak mohou pomoci fakulty připravující učitele?
Po vyhodnocení všech dílčích výstupů popsané pilotní etapy výzkumu bude ško-

lám nabídnuta další spolupráce v oblasti výchovy ke zdraví. Učitelům budou dle jejich 
zájmu poskytnuty odborné informace i metodická podpora. 

Uvažujeme o užším propojení přípravy budoucích učitelů s pedagogickou praxí: 
výzkumné aktivity na školách budou uskutečňovány ve spolupráci s učiteli  ▪
a studenty Pedagogické fakulty UK oboru výchova ke zdraví; 
budou vymezena kriteria kvality činnosti školy a nástroje evaluace v oblasti pod- ▪
pory zdraví;



27

studenti budou mít příležitost shromáždit ve školách materiály a sledovat proble- ▪
matiku studovaného oboru v propojení na proces výuky;
nejen platné kurikulum, ale především objektivní rizika ohrožení zdraví a bez- ▪
pečí dospívajících (související se změnami životního stylu, s rostoucím výsky-
tem společensky nežádoucích jevů aj.) by měla být pro každou školu podnětem 
k hledání účinné strategie, jak zdravotní gramotnost svých žáků rozvíjet; 
studenti připraví v rámci fakultních seminářů konkrétní návrhy k dalšímu roz- ▪
víjení programu podpory zdraví na spolupracujících školách. Uplatní moderní 
přístup, který nejen zprostředkovává informace, ale snaží se i ovlivňovat postoje, 
rozhodování o chování, podporuje sebedůvěru dětí, jejich dovednosti odolávat 
nežádoucím vlivům svých vrstevníků;
po obhajobě vypracovaných scénářů bude metodický materiál nabídnut k další- ▪
mu využití školám;  
vstup studentů do škol může být motivačním prvkem pro pedagogy v praxi  ▪
i žáky.

HEALTH PROMOTION IN CURRICULUM AND 
EDUCATIONAL REALITY IN PRIMARY AND 
SECONDARY SCHOOLS

Abstract: The contribution includes outcomes of a comparative study focused 
on integrating education towards health promotion and prevention into education of 
primary and secondary school pupils. The report was conducted by department of health 
promotion at Pedagogical Faculty of Charles University in Prague. The research study 
reveals the fact that school educational programs and primarily educational reality fail 
to fulfi ll visions of pedagogical documentation authors in this respect. Moreover, causes 
of the current situation are analyzed and possible solutions are provided.   

Keywords: education towards health, curriculum, school educational programs    
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

NÁZORY ČESKÉ VEŘEJNOSTI
NA REALIZACI VÝCHOVY KE ZDRAVÍ

V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Leona MUŽÍKOVÁ

Abstrakt: Výsledky výzkumu přinášejí názory občanů České republiky na reali-
zaci vzdělávacího obsahu výchovy ke zdraví v základním vzdělávání. Příspěvek navazu-
je na obdobný výzkum z roku 2007 týkající se názorů české populace na celkovou úroveň 
výchovy ke zdraví v základním školství. 

Výsledky byly získány na základě reprezentativního sociologického výzkumu 
k problematice zdraví a zdravého způsobu života. Výzkum byl proveden ve spolupráci 
s agenturou INRES – SONES na konci roku 2008.

Výzkumu se zúčastnilo 1795 respondentů ve věku nad 15 let. Soubor byl repre-
zentativní z hlediska věku, pohlaví a regionální příslušnosti občanů České republiky. 

Česká veřejnost jednoznačně podporuje výuku témat z oblasti zdraví a zdravého 
životního stylu. Většina občanů preferuje témata týkající se správné výživy a osobního 
bezpečí. Souhlasí ale i s ostatními tématy vzdělávacího obsahu výchovy ke zdraví.

Ze získaných poznatků plynou doporučení pro pedagogickou praxi i pro přípravu 
učitelů. Výsledky jsou příspěvkem k řešení výzkumného záměru Škola a zdraví pro 21. 
století.

Klíčová slova: zdraví, výchova ke zdraví, zdravý životní styl, realizace vzděláva-
cího obsahu, základní vzdělávání

Úvod
V současné době se v ČR zavádí do základního vzdělávání nově pojatá výchova 

ke zdraví. Tento inovovaný vzdělávací obor by měl významně přispět k růstu zdravot-
ního vědomí a chování občanů. Často se v této souvislosti používá termín zdravotní 
gramotnost (HOLČÍK, 2004). Tato gramotnost by měla být předpokladem pro zdravý 
životní styl, který se promítá do kvality života vyjadřující celkovou spokojenost se ži-
votem a všeobecný pocit osobní pohody, duševní harmonie a životní spokojenosti (viz 
např. LIBA, 2005).

Výchozím vzdělávacím dokumentem základního školství, na něž se v tomto 
příspěvku zaměřujeme, je Standard základního vzdělávání (1995). Uvedený dokument 
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poprvé defi noval Výchovu ke zdraví jako samostatný vzdělávací obor a zařadil tento 
obor spolu s oborem Tělesná výchova a sport do vzdělávací oblasti Zdravý životní styl. 
Ze Standardu základního vzdělávání vycházejí dosud platné vzdělávací programy pro 
základní vzdělávání s názvem Základní škola (1996), Obecná škola (1997) a Národ-
ní škola (1997). Nejrozšířenějším programem, který realizuje většina českých škol, je 
vzdělávací program Základní škola.

Uvedené vzdělávací programy postupně nahrazuje nový Rámcový vzdělávací 
program pro základní vzdělávání – RVP ZV (2005, resp. 20071), který je kurikulárním 
dokumentem státní úrovně a normativně stanovuje obecný rámec pro jednotlivé etapy 
vzdělávání. Je závazný pro tvorbu školních vzdělávacích programů – ŠVP, které jsou 
kurikulárním dokumentem školní úrovně a vytváří si je každá škola podle svých kon-
krétních podmínek. 

Pojem kurikulum vnímáme jako základní pedagogickou kategorii. V širším slova 
smyslu je kurikulum vymezeno jako komplex problémů vztahujících se k řešení otázek 
vztahujících se k očekávaným efektům vzdělávání, v užším pojetí je kurikulum pojímá-
no jako kurikulární dokument či jako obsah vzdělání (MAŇÁK, JANÍK, ŠVEC, 2008). 
Pojem kurikulum výchovy ke zdraví proto chápeme jako obsah vzdělání ve vzděláva-
cím oboru Výchova ke zdraví.

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví je v RVP ZV vymezen následovně: „Výcho-
va ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou 
jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek 
(sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem 
bezprostředně navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Žáci si upevňují hygi-
enické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti 
odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních 
i mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společen-
ství vrstevníků, o přírodě, člověku, vztazích mezi lidmi a učí se dívat na vlastní činnosti 
z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat 
se ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu a sociálnímu rozměru zdraví je vzdě-
lávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní 
a sociální výchova.“ (RVP ZV, 2005, s. 72)

K Výzkumu kurikula výchovy ke zdraví
Interdisciplinárně založený výzkum, jehož cílem by bylo vyjasnit pozici výcho-

vy ke zdraví ve vztahu k ostatním předmětům školního vzdělávání, je v ČR teprve v po-
čátcích. Zkoumá se projektová forma kurikula výchovy ke zdraví (MUŽÍKOVÁ, 2006, 
2008), vztah výchovy ke zdraví k rodinné výchově nebo k tělesné výchově (např. MA-
RÁDOVÁ, 2005, MUŽÍK, MUŽÍKOVÁ, 2007) a uvažuje se o tom, jaké místo by měla 
v kurikulu výchovy ke zdraví zaujímat jednotlivá témata: např. problematika životního 
stylu (CSÉMY et al., 2005), výživy (ROUHOVÁ, PILLEROVÁ, HAVELKOVÁ, 2001, 
PROCHÁZKOVÁ, 2006), sociálního chování (PROKOPOVÁ, 2006), rizikového cho-
vání (ČECH, HANÁKOVÁ, 2008), zdravotních rizik (ŽALOUDÍKOVÁ, 2004) aj. 

1 aktualizovaná verze RVP ZV
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Výzkumů, které jsou zaměřené na realizované kurikulum výchovy ke zdraví
a byly by relevantní k tomuto příspěvku, není v ČR mnoho. Dlouhodoběji se tomuto 
problému věnuje zejména MARÁDOVÁ (2007), která prováděla v letech 2004–2006 
dotazníkové šetření doplněné rozhovory, jejichž cílem bylo získat informace o výuce 
zaměřené na výchovu ke zdraví od učitelů 1. a 2. stupně základní školy. Z výpovědí re-
spondentů vyplynulo, že žáky nejvíce zajímá téma rodinné a sexuální výchovy. Učitelé 
se však tomuto tématu spíše vyhýbají a v celkovém vyhodnocení výzkumu se dostalo na 
pozici nejméně oblíbeného tématu.

Další výzkumy (MUŽÍKOVÁ, 2006, 2008, BĚLIČKOVÁ, 2008, HLOUCALO-
VÁ, 2008) analyzovaly otevřené názory ředitelů základních škol (n = 684) na způsoby 
realizace výchovy ke zdraví. Získané poznatky potvrdily, že status výchovy ke zdraví je 
na mnoha školách velmi nízký a projektované kurikulum výchovy ke zdraví není reali-
zováno očekávaným a odpovídajícím způsobem.

Jiné poznatky o výchově ke zdraví přinášejí výzkumy ŽALOUDÍKOVÉ (2003, 
2004). Autorka v nich sice zaměřuje pozornost převážně na rezultátovou formu kuri-
kula2, avšak některá její zjištění se vztahují také ke kurikulu realizovanému. Poukazuje 
např. na skutečnost, že respondenti (žáci, studenti učitelství, učitelé) pociťují nedosta-
tečné množství informací o tom, co nejvíce ohrožuje zdraví a jak předcházet vážným 
chorobám. Autorka se zabývá i zkoumáním dětských pojetí zdraví a nemocí nebo kuřác-
tví (např. ŽALOUDÍKOVÁ, HRUBÁ, 2009).

Podobně se i řada dalších autorů orientuje na dílčí témata výchovy ke zdraví, ale 
komplexnější výzkumy kurikula výchovy ke zdraví dosud scházejí.

Výzkumný problém a cíl výzkumu
Výzkum názorů občanů ČR provedený v roce 2007 pomohl identifi kovat hlavní 

důvody nespokojenosti české veřejnosti s dosavadní celkovou úrovní výchovy ke zdraví 
v základním vzdělávání. Bylo zjištěno, že občané ČR jsou především nespokojeni s roz-
sahem a obsahem výuky týkající se témat z oblasti podpory zdraví a zdravého životního 
stylu (MUŽÍKOVÁ, 2009). Potvrdily se tak výše zmíněné negativní poznatky získa-
né výzkumem názorů ředitelů českých základních škol na realizaci výchovy ke zdraví 
(MUŽÍKOVÁ, 2006, 2008, a další). S tímto stavem kontrastuje vysoká úroveň výchovy 
ke zdraví v mnohých zemích celého světa (PÜHSE, GERBER, 2005).

V souvislosti se zaváděním nově koncipované výchovy ke zdraví do základní-
ho vzdělávání v ČR jsme se proto rozhodli blíže specifi kovat, jaký je aktuální názor 
české veřejnosti na začlenění a tematické vymezení výchovy ke zdraví ve výuce na 
základních školách. Pokusili jsme se rovněž ověřit, zda se názory populace na vý-
chovu ke zdraví mění s věkem, pohlavím nebo jinými sociodemografi ckými znaky 
populace. 

Výzkumný soubor
Názory občanů ČR byly získány od souboru respondentů o velikosti 1796 jedin-

ců vybraných náhodným výběrem pomocí kvót. Soubor byl reprezentativním vzorkem 
populace ČR ve věku nad 15 let. Reprezentativnost byla odvozena od základního sou-
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boru obyvatelstva ČR ve věku 15 let a více.2 Lze konstatovat, že níže uvedené výsledky 
výzkumu jsou reprezentativní pro populaci ČR nad 15 let z hlediska pohlaví, věku a 
regionální příslušnosti.

Z dalších znaků, u kterých sice nebyla reprezentativnost sledována, ale které 
byly v rámci výzkumu zjišťovány, lze uvést vzdělání, rodinný stav, počet dětí, velikost 
místa bydliště, povolání, výše čistého měsíčního příjmu rodiny, stanovisko k nábožen-
ské víře a způsob bydlení. Tam, kde se ukázala statisticky významná souvislost, je na 
tuto skutečnost upozorněno. Nicméně v důsledku toho, že data těchto skupin nejsou 
reprezentativní, lze zjištěné statisticky významné souvislosti interpretovat pouze jako 
tendence.    

Výzkumná metoda
Výzkum byl koncipován jako sociologický s využitím otázek předložených za-

davatelkou (autorkou příspěvku). Terénní šetření bylo provedeno metodou standardizo-
vaného řízeného rozhovoru tazatele s respondentem.

Sběr dat byl uskutečněn aktivem tazatelů agentury INRES – SONES. Byl zabez-
pečen 360 profesionálními tazateli v celé ČR. Optickou a logickou kontrolu, kódování 
výroků, vkládání dat do počítače a tabelování výsledků prováděli pracovníci agentury 
INRES – SONES. Interpretaci získaných výsledků provedla autorka tohoto příspěvku.

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

Odpovědi respondentů byly zachyceny písemnou formou. Odpovědní archy 
byly ověřeny v předvýzkumu. Kontrolovány byly logické vazby a úplnost i věrohodnost 
vyplnění. Vyřazeny byly archy s nefunkčními logickými vazbami a neúplně vyplněné 
archy (zpravidla ty, u kterých respondent odmítl odpovídat na otázky a rozhodl se před-
časně ukončit rozhovor). Tyto archy byly zahrnuty do kategorie „non-respondence“.

Mezi hodnocenými položkami byly časté spojité odpovědi. Ty bylo potřeba 
transformovat tak, aby bylo možné hlavní výsledky přehledně shrnout. Spojité odpově-
di respondentů byly transformovány na dílčí výroky, tím se změnil charakter znaků ze 
spojitých v kategoriální. 

Harmonogram výzkumu
Projekt výzkumu byl zpracován v průběhu září a října 2008. Jeho oponování 

proběhlo počátkem listopadu 2008. Předvýzkum sloužící k ověření výzkumných tech-
nik a znění položených otázek byl realizován na výběrovém souboru 286 respondentů 
v listopadu 2008. V tomto období proběhly rovněž instruktáže všech tazatelů.

Vlastní terénní šetření bylo uskutečněno v celé ČR na přelomu listopadu a pro-
since 2008. Shromáždění vyplněných archů, jejich optická a logická kontrola a vkládání 

2 v oblasti znalostí/informovanosti žáků, studentů a učitelů o zdravotních rizicích.
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dat do počítače proběhlo v prosinci 2008. Poté bylo uskutečněno vyvážení dat, jejich 
základní matematicko-statistická analýza, zpracování frekvenčních a kontingenčních 
tabulek a provedena základní interpretace dat.

Výsledky byly zadavatelkou souhrnně interpretovány na počátku roku 2009.

Výsledky
Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký mají občané ČR názor na začlenění témat z ob-

lasti podpory zdraví a zdravého životního stylu do výuky v rámci základního vzdělává-
ní. Tento cíl byl operacionalizován do otázky následujícího znění:

„Myslíte si, že výuka na základní škole, resp. základní vzdělávání by mělo obsa-
hovat i témata z oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu?“ 

Otázka byla položena jako uzavřená a dichotomická s možnostmi odpovědi 
„ano“, nebo „ne“.

Naprostá většina občanů ČR (88,6 %) je toho názoru, že témata z oblasti podpo-
ry zdraví a zdravého životního stylu by měla být obsažena ve výuce na základní škole. 
Pouze asi jedna desetina občanů (11,4 %) se domnívá, že tato oblast by v rámci základ-
ního vzdělávání zastoupena být neměla. 

Tabulka 1 Stanovisko občanů ČR k zařazení výchovy ke zdraví do základního vzdělávání 
(n = 1795)

Stanovisko Četnost odpovědí (v %)

Souhlasí 88,6

Nesouhlasí 11,4

Analýza realizovaná na základě druhého stupně třídění signalizuje souvislost 
názoru na tuto otázku s pohlavím. Ženy významně častěji souhlasí s tím, aby výuka na 
základní škole obsahovala i témata z oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu 
(platí pro hladinu významnosti p = 0,01), zatímco muži významně více s tímto názorem 
nesouhlasí (p = 0,01). Charakteristika testu nezávislosti chí-kvadrát má v případě pohla-
ví hodnotu 6,772 při počtu stupňů volnosti 1.

Souvislost názorů na tuto otázku s věkem občanů je slabší. Testování dle jednot-
livých věkových skupin ukázalo, že jen nejmladší věková skupina (15–19 let) s tímto 
zařazením témat významně častěji nesouhlasí (p = 0,01). V ostatních věkových skupi-
nách statisticky významné odlišnosti identifi kovány nebyly. Chí-kvadrát má v případě 
věku hodnotu 8,958 při počtu stupňů volnosti 6.

Identifi kována byla rovněž souvislost názorů na tuto otázku se vzděláním obča-
nů. Platí, že respondenti se základním vzděláním významně častěji se zařazením témat 
z oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu do výuky na základní škole nesou-
hlasí (p = 0,01), respondenti s maturitou naopak toto stanovisko významně více pod-
porují (p = 0,05). Chí-kvadrát má v případě vzdělání hodnotu 10,788 při počtu stupňů 
volnosti 3. V tomto případě však může prostřednictvím vzdělání částečně působit věk, 
neboť respondenti ve věkové skupině 15–19 let, kteří s tímto názorem častěji nesouhla-
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sili, uváděli většinou základní vzdělání. Totéž platí o zjištěné souvislosti s  počtem dětí, 
kdy většími odpůrci zařazení těchto témat do výuky na základní škole jsou bezdětní 
občané (p = 0,01). Jiné statisticky významné souvislosti identifi kovány nebyly.

Otázka, která zjišťovala názor občanů na případné zařazení témat podpory zdraví
a zdravého životního stylu do výuky na základních školách, měla fi ltrační charakter. Re-
spondenti, kteří zařazení těchto témat do výuky na základní škole podpořili (1590), byli 
dále dotázáni, která témata z oblasti zdraví a zdravého způsobu života by měla výuka na zá-
kladní škole především obsahovat. Znění otázky zjišťující tuto okolnost bylo následující: 

„Uveďte, která témata z oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu by dle 
Vašeho názoru měla výuka na základní škole především obsahovat.“

Otázka byla položena jako polootevřená s tím, že respondenti mohli z nabízené 
škály vybrat až tři témata, která pokládají za nejdůležitější. V případě, že by jim nabídka 
nevyhovovala, mohli uvést vlastními slovy jiné téma. Škála odpovědí, ze kterých re-
spondenti vybírali nejvíce tři témata, byla následující:

– témata z oblasti správné výživy (základní složky potravy aj.),
– témata z oblasti pohybové aktivity (kondiční programy pro zdravé aj.),
– témata z oblasti duševní a tělesné hygieny (režim dne, prevence nemocí aj.),
– témata z oblasti osobního bezpečí (první pomoc, krizové situace aj.),
– témata z oblasti prevence sociálně patologických jevů (problematika drog aj.),
– témata z oblasti sexuální a rodinné výchovy (antikoncepce, pohlavní nemoci, 

partnerské a rodinné soužití aj.),
– jiná témata (uveďte).

Z výše vymezených témat podporují občané ČR nejvíce témata z oblasti správné 
výživy (56,0 %) a témata z oblasti osobního bezpečí (52,4 %). Tato témata preferuje 
více než polovina z respondentů, kteří uvedli, že chtějí, aby výuka na základní škole 
obsahovala i témata z oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu.

Do druhé skupiny témat, jejichž začlenění podporují více než dvě pětiny dotá-
zaných, patří témata z oblasti sexuální a rodinné výchovy (47,6 %), témata z oblasti 
sociálně patologických jevů (45,0 %) a témata z oblasti pohybové aktivity (41,9 %). 
Nejméně žádaná jsou témata z oblasti duševní a tělesné hygieny, která preferuje necelá 
jedna třetina dotázaných (31,2 %). 

Graf 1 Preference témat z oblasti zdraví a zdravého životního stylu (n = 1582)
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Celkově však lze konstatovat, že témata z oblasti podpory zdraví a zdravého 
životního stylu, požadovaná občany k začlenění do výuky na základní škole, jsou varia-
bilní a vyvážená. S výjimkou oblasti duševní a tělesné hygieny preferuje všechna ostat-
ní témata cca polovina respondentů, kteří uvedli, že uvedená témata by měla být ve 
výuce na základní škole obsažena.

Z vyjádření uvedených v jiných odpovědích je nejvíce zastoupeno tvrzení, že 
všechna témata jsou důležitá a nelze vybrat pouze tři z nich. V „jiných tématech“ občané 
často navrhovali péči o seniory a obranu před šikanou. Další témata byla uváděna jen 
ojediněle.

Muži významně více než ženy preferují pohybové aktivity (p = 0,01), jinak jsou 
stanoviska dle pohlaví vyvážená (chí-kvadrát má v případě pohlaví hodnotu 13,928 při 
počtu stupňů volnosti 6). Jiné statisticky významné souvislosti nebyly zjištěny. Znamená 
to, že se statisticky významně neliší stanoviska jednotlivých věkových, vzdělanostních 
skupin nebo dalších skupin respondentů, členěných dle ostatních sociodemografi ckých 
znaků.

Skupina respondentů, kteří uvedli, že výuka na základní škole by neměla obsa-
hovat témata z oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu (n = 205), byla dotá-
zána, z jakého důvodu by tato témata neměla být zařazena do výuky. Otázka byla tedy 
fi ltrovaná a byla formulována jako otevřená. Znamená to, že respondentům nebyla 
nabídnuta škála možných odpovědí, ale občané se vyjadřovali vlastními slovy. Jejich 
názor je tedy spontánní a není ovlivněn nabídkou odpovědí. Přesné znění otázky bylo 
následující:

„Z jakého důvodu by podle Vašeho názoru neměla výuka na základní škole obsa-
hovat témata z oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu? Vyjádřete se stručně 
vlastními slovy.“

Na základě obsahové analýzy vyjádření respondentů k této otázce byla vytvoře-
na následující kategorizace odpovědí:

– Je to především záležitost rodiny: „ať to zařídí rodina, důležitější je vliv rodičů, 
je to na rodičích, jde o starost rodičů, má se to řešit v rodině“ apod..

– Je to nezajímavé, zbytečné: „raději věnovat pozornost jiným předmětům, je to 
nezajímavé, je to nuda, je to zbytečné, není to důležité, ať se děti raději pohy-
bují, ať se raději pořádně učí“ apod.

– Pro žáky je to nesrozumitelné: „děti tomu nebudou rozumět, nejsou na to při-
praveny, jsou příliš malé, neumí to ještě vstřebat, nic si z toho nevezmou, stačí 
vyučovat až na střední škole“ apod.

– Informací je dostatek: „informací je všude dost, ať si je každý najde, všude 
v médiích je plno informací, je už to zahrnuto v jiných předmětech“ apod.

– Je to každého osobní věc: „každý ať si dělá, co chce, každý je jiný, každý má 
jiný genetický základ, každý má svůj životní styl, každý ať se rozhodne sám“ 
apod.

– Jiné stanovisko: „učitelé nejsou vyškolení, ať informuje lékař, děti by se mohly 
dozvědět nevhodné informace, děti by se chovaly příliš zdravě – to podle mne 
škodí, mohlo by to vést k anorexii“ apod.

– Neví, neumí se vyjádřit.
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Mezi nejdůležitější důvody, pro které by témata z oblasti podpory zdraví a zdra-
vého životního stylu neměla být zařazena do výuky na základní škole, patří dle těchto 
respondentů především skutečnost, že je to pro děti nezajímavé či zbytečné (28,9 % 
respondentů) nebo že jde především o záležitost rodiny (27,8 %). Méně respondentů 
(9,3 %) uvádí jako důvod fakt, že informací na toto téma je dostatek v médiích, v jiných 
předmětech apod., případně že je to pro žáky na základní škole nesrozumitelné téma 
(7,2 % respondentů). Více než jedna pětina respondentů (21,1 %), kteří se zařazením 
uvedených témat nesouhlasí, nebylo schopno své důvody vyjádřit a zvolilo odpověď 
„nevím“.

Graf 2 Důvody proti zařazení výchovy ke zdraví do výuky na základní škole (n = 195)

Aplikovaná testovací kriteria nesignalizovala statisticky významné vazby mezi 
tímto názorem a sledovanými sociodemografi ckými znaky. Nutno však uvést, že pro 
malý počet případů byla možnost jejich aplikace velmi omezená.

Závěr
Na základě sociologického výzkumu z roku 2007 (MUŽÍKOVÁ, 2009) byly 

identifi kovány hlavní důvody nespokojenosti občanů ČR s celkovou úrovní výchovy 
ke zdraví v základním školství. Hlavními důvody nespokojenosti byly rozsah a obsah 
výuky výchovy ke zdraví. Těmto atributům vzdělávacího procesu byla věnována hlavní 
pozornost v navazujícím výzkumu realizovaném v roce 2008.

Navazující výzkum přinesl tyto poznatky:
Naprostá většina občanů ČR (88,6 %) podporuje zařazení témat z oblasti podpo-

ry zdraví a zdravého životního stylu do výuky na základních školách. Jen asi desetina 
občanů s tímto zařazením nesouhlasí. Nesouhlasné stanovisko častěji vyjadřují muži, 
občané z nejmladší věkové skupiny (15–19 let), osoby se základním vzděláním a bez-
dětní občané. Pro tyto občany je hlavním důvodem názor, že témata z oblasti zdravého 
životního stylu jsou pro děti nezajímavá či zbytečná a že jde především o záležitost 
rodiny, která by měla v tomto směru děti vychovávat sama.

Česká veřejnost podporující výchovu ke zdraví v obsahu výuky nejvíce preferu-
je témata týkající se správné výživy a osobního bezpečí. Velký důraz klade rovněž na 
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sexuální a rodinnou výchovu, prevenci sociálně patologických jevů a témata z oblasti 
pohybové aktivity. Nejméně preferovaná jsou témata z oblasti duševní a tělesné hygie-
ny. Názor veřejnosti na tuto otázku je poměrně homogenní a názory jednotlivých skupin 
členěných dle sociodemografi ckých znaků se s výjimkou pohlaví statisticky významně 
neliší.

Z uvedených poznatků plynou doporučení nejen pro pedagogickou praxi v zá-
kladním školství, ale i pro přípravu učitelů. Lze doporučit, aby se ve výuce na základ-
ní škole realizovaly kurikulární záměry vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Těmto 
záměrům ale musí odpovídat adekvátní pregraduální i postgraduální příprava učitelů 
základních škol. Výzkum mj. potvrdil důležitost a oprávněnost realizace studijního obo-
ru Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy, který se nově rozvíjí na českých 
pedagogických fakultách.

THE CZECH PUBLIC’S OPINIONS ON THE
REALIZATION OF HEALTH EDUCATION
IN PRIMARY EDUCATION

Abstract: The research results reveal the opinions of Czech Republic citizens 
on the realization of the educational content of health education in primary education. 
The paper continues a similar research from 2007 concerning the opinions of the Czech 
population on the overall quality of health education in primary education.

The results were obtained by means of a representative sociological research into 
the issue of health and healthy lifestyle. Te research was carried out in cooperation with 
the INRES –SONES agency towards the end of 2008. 

The research involved 1795 respondents aged over 15 and was representative in 
terms of age, gender and regional citizenship of Czech Republic citizens. 

The Czech public is positively in favour of teaching topics concerning health 
and healthy lifestyle. Most citizens prefer topics focusing on healthy diet and personal 
safety, however, they approve of other topics of the educational content of health edu-
cation as well. 

The obtained fi ndings inspire recommendations for both teaching practice as 
well as teacher training. The fi ndings are part of the School and Health for the 21st Cen-
tury research plan.

Keywords: health, health education, healthy lifestyle, realization of the educati-
onal content, primary education 
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
A POSTOJE UČITELŮ PREPRIMÁRNÍHO

A PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ K VYBRANÝM
ASPEKTŮM VÝCHOVY KE ZDRAVÍ

Dagmar KUBÁTOVÁ

Abstrakt: Příspěvek poukazuje na některé přetrvávající postoje učitelů prepri-
márního a primárního vzdělávání, které jsou na překážku realizace vzdělávacího obsa-
hu „Výchovy ke zdraví“ v plném rozsahu.

Porovnáním výsledků průzkumu práce učitelů v oblasti výchovy ke zdraví před 
a po zavedení RVP do škol bylo zjištěno, že tématika protidrogové výchovy (konkrétně 
nelegálních drog) a sexuální výchovy (včetně prevence sexuálního zneužívání) je zařa-
zována do výuky i nadále jen sporadicky nebo vůbec. Postoje učitelů k otevřené výchově 
v této oblasti, která zasahuje i do intimity rodiny, jsou i nadále ovlivněny především je-
jich erudovaností, komunikativními schopnostmi (včetně komunikace s rodinami žáků), 
světovým názorem a osobními zkušenostmi. 

Také výuka zdravotnických dovedností a první pomoci stále na většině škol ne-
probíhá systematicky, nejčastěji jen formou jednorázových projektových dní, kdy výuku 
přebírají členové záchranných sborů. Postoje učitelů jsou ovlivněny především tím, že 
jsou sice proškolováni, ale obvykle jen teoreticky, bez možnosti vyzkoušet si život za-
chraňující úkony prakticky. Pro výuku jim chybí praktické dovednosti, proto ji sami 
neprovádějí. 

Klíčová slova: protidrogová výchova, sexuální výchova, výuka zdravotnických 
dovedností a první pomoci

Úvod
Lze konstatovat, že problematika zdraví (péče o zdraví a zdravotnická osvě-

ta) se stala součástí obsahu vzdělávání v našich školách již před mnoha desítkami 
let, jak dosvědčují např. učebnice prvouky a přírodopisu již z období vzniku Čes-
koslovenska (např. TŮMA, 1920, aj.). Idea výchovy ke zdraví není tedy v našem 
školství něčím zcela novým. Do výuky byla zařazována různá témata, která měla 
souvislost s poznáním vlastního těla, zdravím a nemocí, úrazy, první pomocí apod. 
Nejednalo se však o ucelený a důsledně propojený systém všech aspektů ovlivňu-
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jících zdraví. Cílem tohoto zdravovědného pojetí, zaměřeného na oblast medicíny, 
bylo především:

– vštěpování hygienických návyků,
– prevence infekčních chorob,
– poučení o první pomoci. 

Toto pojetí přetrvalo až do 90. let 20. století a přispělo ve své době značnou mě-
rou k uvědomění našeho obyvatelstva a k tomu, že jeho většina dnes dodržuje zásady 
hygieny, doporučení a nařízení zdravotníků a zajímá se o zdravotnickou osvětu.

Začátkem 90. let 20. století, tj. se změnou politických poměrů, se u nás stále čas-
těji ozývaly hlasy zdravotníků i řady pedagogů za ozdravění prostředí základní školy, 
která svou prací nevyhnutelně vytváří pro děti zdravotní rizika (přetěžování a uvádění 
do napětí a stresových situací po stránce duševní, dlouhodobě vnucovaná poloha vsedě
a celkové omezení tělesného pohybu po stránce tělesné, riziko konfl iktů po stránce so-
ciální aj.).

Snahy ozdravět prostředí základní školy podpořila PF UJEP v Ústí nad Labem 
v roce 1992 zavedením výběrového kursu „Výchova ke zdraví“, který byl v násle-
dujícím roce 1993 zařazen do povinného programu studia oborů Učitelství 1. stupně 
základní školy a Vychovatelství. Inspirací byl „Ozdravný program pro základní ško-
ly“, vypracovaný SZÚ, a stáž našich vysokoškolských pedagogů v Holandsku v roce 
1991, při níž se seznámili s obsahem a pojetím „Zdravotní výchovy“ na tamějších 
základních školách a s ideou tehdy začínajícího projektu „Zdravá škola“ – „The He-
alth School“). 

Jestliže v roce 1991 při stáži v Holandsku byli naši pedagogové poněkud
v rozpacích nad širokým záběrem „Zdravotní výchovy“ v tamních základních školách, 
již v roce 1995 bylo jasné, že problémy, které vedly k tomuto pojetí výchovy ke zdraví 
v zemích Západní Evropy (zneužívání drog, nárůst agresivity, problematika AIDS
a další), se lavinovitě rozšířily i k nám. Výše uvedený „Standard základního vzdělá-
vání pro oblast Zdravý životní styl“ z roku 1995, spolu se zavedením funkce školního 
metodika prevence, byly prvními reakcemi MŠMT ČR na rychlé šíření a pronikání 
negativních sociálních vlivů do stále nižších věkových kategorií žáků na základních 
školách. V podstatě se jednalo o (do značné míry převzatý) model výchovy ke zdraví, 
používaný v Belgii, Holandsku a dalších západoevropských zemích, kde ke složkám 
výchovy ke zdraví náležela ještě i environmentální výchova. 

„Standard základního vzdělání pro oblast Zdravý životní styl“, zavedený do škol 
Věstníkem MŠMT v roce 1995,  vyčlenil tyto základní složky výchovy ke zdraví: 

– Osobnostní rozvoj žáka (sebepojetí a seberealizace). 
– Hygiena tělesná a duševní, režim dne. 
– Výživa.
– Pohyb. 
– Protidrogová výchova. 
– Sexuální výchova. 
– Osobní bezpečí.
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Poprvé se tak ofi ciálně do vzdělávacího kurikula v našich školách dostala témata, 
do té doby obecně považovaná za velmi intimní až choulostivá (protidrogová výchova, 
sexuální výchova a prevence rizik v souvislosti s osobním bezpečím, včetně zneužívá-
ní dětí), zasahující do intimity rodiny. Byla to vždy především rodina, která v těchto 
oblastech volila určitou strategii v závislosti na rodinných tradicích, světovém názoru, 
náboženském vyznání a osobních zkušenostech jejích členů. V těchto strategiích lze 
vytipovat tři základní přístupy, které lze rozlišit i u jednotlivých pedagogů:

  Restriktivní přístup – v poskytování informací z intimní oblasti či oblasti drog 
vidí především rizika a hrozby sociální destabilizace. Východisko před destabi-
lizujícím vlivem vidí v tom, že realizaci aktivit v těchto oblastech klade co nejví-
ce překážek a zábran (zákazy, hrozby, potlačování všech projevů). Otevřené infor-
mace považuje za potencionálně ohrožující, dezintegrující a „znemravňující”.

  Tabuizuící přístup – předávání informací v těchto oblastech chybí úplně nebo 
rozhovory o určité oblasti jsou tabu. Abúzus tématiky mlčením je též způsob 
výchovy, který prezentuje danou oblast jako nežádoucí.

  Liberální – otevřený přístup –vychází z toho, že jen všestranně informovaný
a poučený člověk dokáže správně docenit vše pozitivní či negativní i v těchto 
oblastech a že jen takový člověk se chová zodpovědně, i když restrikce právě 
nehrozí. Vychází též z přesvědčení, že s dítětem lze o všem, tedy i o závažných 
či intimních tématech hovořit otevřeně od nejútlejšího dětství. Vždy lze nalézt 
vhodná slova přiměřená jeho mentální úrovni, věku i obsahu, která danou oblast 
zbaví mytičnosti či tajemnosti, a dítě si ještě před prvním kontaktem s nega-
tivním jevem, v době, kdy ještě plně uznává autority, může vytvořit dostatečně 
silné zábrany asociálního chování pro budoucnost.

Po zavedení „Standardu základního vzdělání pro oblast Zdravý životní styl“ do 
škol spadala na 1. st. ZŠ témata výchovy ke zdraví obsahově do „Prvouky“ (prvky 
výchovy ke zdraví) a ve 4. a 5. ročníku do „Přírodovědy“. Ve vzdělávacím programu 
„Základní škola“ byl v rámci předmětu Přírodověda navržen kurz „Výchova ke zdraví“ 
(33 vyučovacích hodin), přičemž u jeho jednotlivých složek byly v osnovách programu 
podrobně rozpracovány požadované znalosti a praktické dovednosti.

Naše zkušenosti z výuky (KUBÁTOVÁ, 2004) byly takové, že více než 80 % učitelů 
1. stupně ZŠ pracujících podle vzdělávacího programu Základní škola kurz s názvem 
„Výchova ke zdraví“ přehlédlo a nerealizovalo, neboť nebyl v osnovách programu při-
pojen k předmětu Přírodověda jako jeho součást, ale byl uveden mimo ni. Jelikož sa-
mostatný předmět Výchova ke zdraví neexistoval a jelikož většina učitelů přehlédla 
Věstník zavádějící výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu do škol, o tento kurz 
se nezajímali.

Postoje učitelů k protidrogové výchově
Ve výše zmíněném  průzkumu práce učitelů dle „Standardu základního vzdělání 

pro oblast Zdravý životní styl“, kterého se zúčastnilo 93 učitelů 1. stupně ZŠ z Bíliny, 
Mostu a Teplic, nejhůře ze všech složek výchovy ke zdraví dopadla protidrogová výcho-
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va. Na dotaz, zda učitelé souhlasí se zařazením protidrogové výchovy do vzdělávacího 
kurikula, odpovědělo 70 % dotázaných kladně, 21 % se nedokázalo rozhodnout, zda 
je to dobře či špatně, a 9 % učitelů bylo rozhodně proti. Tyto postoje byly potvrzeny
i odpověďmi na dotaz, jak často se učitelé tomuto tématu ve výuce věnují. Celkem 
8 % učitelů zastávalo tabuizující přístup, tj. uvedli, že se tématice drog cíleně vyhýbají 
v údajné snaze děti na drogy neupozorňovat, a 52 % učitelů ji zařazovalo méně než 1x 
za měsíc, spíše jen v reakci na nějaký problém, který bylo třeba řešit.

Tab. 1: Co považovali učitelé ZŠ a ZŠ praktických ve Středočeském a Ústeckém kraji 
v roce 2008-9 v oblasti negativních sociálních jevů za největší problém (n = 64 učitelů 
ze 16 škol) 
Negativní jev              

                  Výskyt u žáků
(dle % odpovědí učitelů) 

vůbec ne

%

jen ojediněle

%

u 1/3 žáků

%

až 
u ½ žáků

%

Návykové látky, hlavně kouření 26 53 15 6

Šikana 18 76 6 -

Záškoláctví (hlavně skryté) 35 59 6 -

Hrubé, vulgární chování 
k učitelům 23 71 5 -

Krádeže 21 76 3 -

a) Protidrogová výchova ve školních vzdělávacích programech 
základního vzdělávání v Ústeckém kraji ve školním roce 2008–9:

  Ačkoliv podle Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závis-
losti (EMCDDA, 2004) mělo 36,2 % 13letých dětí u nás v životě alespoň 
jednu zkušenost s čicháním těkavých látek, 20,7 % mělo zkušenost s užitím 
konopných látek, 18,1 % s užitím extáze a 12,4 % s užitím pervitinu, školní 
vzdělávací programy sestavené dle RVP, které jsme měli k dispozici, tuto situa-
ci příliš neodrážejí. Avšak průzkum mezi učiteli v akademickém roce 2008–9 
ukázal, že jsou to právě drogy, které učitelé v oblasti negativních sociálních 
jevů považují za největší problém (KOPECKÁ, 2009, viz Tab. 1). 

  Navzdory tomu, že problematika drog zasahuje do stále nižších věkových kate-
gorií, 1/3 vyučujících 1. st. ZŠ stále domnívá, že hovořit s dětmi mladšího 
školního věku o nelegálních drogách jen probudí či zvýší nepatřičný zájem 
o ně, a neuvědomují si důležitost informovanosti a vytváření zábran a protid-
rogových postojů právě v době, kdy se ještě s daným jevem nesetkaly. 

  Na některých školách může jít i o určité tabuizování drogové problematiky 
související s obavami o prestiž školy, a zejména o to, aby škola nepřišla
o žáky. Z tohoto hlediska by měla být veřejnost cíleně informována o tom, že 
sociálně patologické jevy včetně drog se nevyhnou žádné škole, a že je tedy 
nadmíru důležité, aby tyto jevy nebyly utajovány, ale řešeny. Prestiž by naopak 
měla získat škola, která dokáže vzniklé problémy úspěšně vyřešit a zajistit 
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osobní bezpečí a pohodu sociálního prostředí každému dítěti. Po provedeném 
průzkumu ŠVP ZV na vybraných školách v Ústeckém kraji jsme konstatovali, 
že pouze ve dvou případech z dvaceti sledovaných základních škol byla pro-
tidrogová strategie školy komplexně zpracována nejen v ŠVP, ale i  na www 
stránkách školy pro rodiče žáků, včetně toho, jak mohou poznat, že jejich dítě 
bere drogy, a s doporučením, jak mají v tom případě postupovat. 

  Pozitivní je, že protidrogová výchova byla obsažena ve všech 20 ŠVP ZV
z Ústeckého kraje, které jsme měli k dispozici. Jelikož se ve většině případů 
týkala jen alkoholu a kouření, lze usuzovat, že se zavedením RVP ZV do škol 
došlo v postojích učitelů v oblasti školní protidrogové výchovy k žádoucímu 
posunu oproti stavu před zavedením RVP, ale zpravidla opět jen v případě
alkoholu a kouření.

  Z posuzovaných ŠVP ZV na vybraných školách a Školních preventivních 
programů, které sestavuje metodik prevence a na které byly v ŠVP odkazy, 
jednoznačně vyplynulo, že ve školní  protidrogové výchově jsou většinou 
využívány jednorázové projekty zvenčí, které zařizuje metodik prevence, než 
systematické působení učitele.

Celkem 42 % učitelů má, dle svého vyjádření, při svém protidrogovém (rozu-
měno hlavně protikuřáckém) působení na žáky pocit zbytečnosti, chybí kompetence, 
převažuje vliv rodiny. (KOPECKÁ, 2009).

Svou roli ve výchově hraje i vztah samotných učitelů k drogám, jak ukazuje prů-
zkum mezi budoucími učiteli primárního vzdělávání na PF UJEP (viz níže). Postoj naší 
veřejnosti k drogám je obecně považován za velmi tolerantní a je tomu tak i u řady bu-
doucích učitelů. Tolerantní postoj k některým psychotropním látkám tak může ovlivnit
i přesvědčivost jejich výchovného působení na žáky (viz Grafy č. 1, 2, 3, 4). 

Graf 1: Celoživotní zkušenost studujících s psychoaktivními látkami 
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Graf 2: Celoživotní zkušenost studujících s nelegálními drogami v období 1995–2006

Graf 3: Tolerování drog studujícími
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Graf 4: Názor studujících na výchovné působení učitele na žáky v oblasti protid-
rogové prevence ve vztahu k jeho vlastnímu životnímu stylu v soukromí
(n = 65 studujících 4. ročníků oboru Učitelství 1. st. a Vychovatelství)

b) Protidrogová výchova ve školních vzdělávacích programech 
MŠ v Ústeckém kraji ve školním roce 2008–9:

Ze 23 ŠVP PV z Ústeckého kraje, které jsme měli k dispozici, mělo pouze 15 % 
z nich v programu protidrogovou výchovu týkající se alkoholu a kouření. Z výsledku lze 
usuzovat, že si mateřské školy zatím plně neuvědomují důležitost své role ve vytváření 
protidrogových postojů v období, kdy jsou děti nejtvárnější.

Postoje učitelů k sexuální výchově
Naše zkušenosti z výuky před zavedením RVP PV a RVP ZV do škol byly na 

základě průzkumu takové, že sexuální výchova, (pokud byla vyučována, tak nikoliv 
komplexně, ale spíše v rovině psychologické a sociální (KUBÁTOVÁ, 2004).
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Faktory ovlivňující postoje učitelů k sexuální výchově (n = 67 učitelek 1. st. ZŠ, 
Děčín) 

Faktor % respondentů

Víra Věřící 17 % Nevěřící 83 % Nevyjádřili se  0 %

Sexuální orientace Heterosexualita
89 %

Homosexualita 1,6 %
Bisexualita 6 %

Nevyjádřili se  3,4 %

Sexuální zneužití 
v dětství

Fyzické 2 % Verbální 1 % Žádné  96 %

Vztah k sexu  Kladný 73 % Problémový 27 % Nevyjádřili se  0 %

Obavy z možných 
problémů s rodinami 
žáků

Ano 86 % Ne 14 % Nevím 0 %

Největším problémem se ukázala malá fundovanost učitelů v oblasti sexuální 
výchovy a z toho vyplývající nejistota, jak učit sexuální výchovu, aby nedošlo ke kon-
fl iktům s rodiči žáků. 

Sexuální výchova ve školních vzdělávacích programech MŠ
a ZŠ v Ústeckém kraji ve školním roce 2008–9:

  Ačkoliv média v poslední době uvádějí řadu i drastických případů sexuál-
ního zneužívání a týrání dětí, v žádném z 23 ŠVP PV z Ústeckého kraje, 
které jsme měli k dispozici, nebyla sexuální výchova ani prevence sexuál-
ního zneužívání konkrétně zmíněna. Na důležitost školy v prevenci sexuál-
ního zneužívání a týrání dětí upozorňují VANÍČKOVÁ, E., PROVAZNÍK, K., HADJ-
MOUSSOVÁ (1999)

  Ve 20 ŠVP ZV z Ústeckého kraje, které jsme měli k dispozici, byla nejčastěji 
zmiňována prevence HIV AIDS (18), prevence sexuálního zneužívání a týrání 
nebyla v žádném z nich konkrétně zmíněna.

  Na skutečnost, že je na školách sexuální výchova stále opomíjena, ukazují
i zkušenosti z pedagogické praxe studentů. V tomto akademickém roce se 
při souvislé pedagogické praxi s tématikou sexuální výchovy setkali pouze 
dva ze 32 studujících 4. ročníku oboru Učitelství 1. stupně, ze 12 studujících 
učitelství MŠ žádný.

Postoje učitelů k výuce zdravotnických dovedností
a první pomoci

Naše zkušenosti z výuky po zavedení „Standardu základního vzdělání pro oblast 
Zdravý životní styl“ do škol byly takové, že tato výuka byla i nadále opomíjena. Hlav-
ním důvodem byla nejistota samotných vyučujících v dovednostech život zachraňují-
cích úkonů první pomoci, takže nebyli schopni předávat je svým žákům.
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Výuka první pomoci ve školních vzdělávacích programech ZŠ 
v Ústeckém kraji ve školním roce 2008–9:

Výuka zdravotnických dovedností a první pomoci nechyběla v žádném ze 20 
ŠVP ZV z Ústeckého kraje, které jsme měli k dispozici. Lze ale konstatovat, že na větši-
ně škol stále neprobíhá systematicky, nejčastěji jen formou jednorázových projektových 
dní, kdy výuku přebírají členové záchranných sborů. Postoje učitelů jsou ovlivněny 
především tím, že jsou sice proškolováni, ale obvykle jen teoreticky, bez možnosti vy-
zkoušet si život zachraňující úkony prakticky. Pro výuku jim chybí praktické doved-
nosti, proto ji sami neprovádějí. Většina škol také nemá dostatek pomůcek (resuscitační 
loutky, cvičné obvazy apod.).

V průzkumu provedeném mezi žáky 5. a 9. ročníků ZŠ na Litoměřicku (ISERO-
VÁ, 2009) bylo zjištěno, že nesystematičnost výuky první pomoci a spoléhání učitelů 
pouze na projektové dny s předváděním práce záchranných sborů se negativně odráží 
ve znalostech a dovednostech žáků, zejména ve vyšších ročnících ZŠ, kde již zájem 
o tyto opakované akce klesá. Varující je zejména zjištění, že dle sebehodnocení žáků 
nebyl zjištěn velký rozdíl mezi žáky 5. a 9. ročníků. V případě poskytnutí první pomoci 
při bezvědomí bylo procento žáků 9. ročníků, kteří by tyto úkony dle vlastního úsudku 
zvládli, dokonce ještě nižší než u žáků 5. ročníků (viz Grafy č. 5, 6). 

U starších žáků, kteří se více zajímají o moderní technologie, je vhodné podpořit 
zájem o výuku první pomoci s pomocí médií (počítačová technika, internet, komunikace 
přes internet, dispečink apod.). Ovšem patřičné dovednosti a pocit jistoty v úkonech 
první pomoci nelze získat bez praktického tréninku. Postoje učitelů k výuce první po-
moci se nemohou změnit bez zvládnutí praktických dovedností v úkonech první pomoci,
u moderních metod výuky vyvstává i potřeba zvládnutí počítačové techniky a internetu, 
aby nezaostávali za svými žáky.

Graf 5: Porovnání schopnosti žáků 5. a 9. ročníků (dle jejich vyjádření) poskytnout 
první pomoc (%)
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Graf 6: Porovnání zájmu žáků (dle jejich vyjádření) o různé akce
v projektových dnech (%)  

K tvorbě ŠVP PV a ŠVP ZV v oblasti výchovy ke zdraví
V České republice se podpora zdraví stala integrální součástí Rámcového 

vzdělávacího programu předškolního vzdělávání (RVP PV) a Rámcového vzdě-
lávacího programu základního vzdělávání (RVP ZV) - dokumentů závazných pro 
MŠ i ZŠ a z nich vycházejících školních vzdělávacích programů (ŠVP). Oba tyto 
programy nabízejí školám široký prostor pro realizaci výchovy ke zdraví, jenž se 
odráží v cílech, kompetencích, podmínkách a obsahu vzdělávání. Při tvorbě ŠVP 
však velmi záleží na fundovanosti jeho tvůrců, aby nebyly opomenuty některé 
důležité aspekty podpory zdraví.

V Rámcovém vzdělávacím programu předškolního vzdělávání (RVP PV) je 
pro výchovu ke zdraví stěžejní vzdělávací oblast Dítě a jeho tělo. Z očekávaných 
výstupů lze zdůraznit:

  Pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, 
mít povědomí o těle a jeho vývoji (o narození, růstu těla a jeho proměnách), 
znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem, sportem.

  Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích 
pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu 
svou ani druhých.

  Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí
a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, 
jakým způsobem apod.).

V Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání (RVP ZV) je 
pro výchovu ke zdraví na 1. stupni ZŠ  stěžejní vzdělávací oblast „Člověk a jeho 
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svět“, tématický okruh „Člověk a jeho zdraví“. Z očekávaných výstupů lze zdů-
raznit:

  Žák projevuje odpovědný vztah k sobě samému a k pravidlům zdravého 
životního stylu.

  Optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se 
chová k opačnému pohlaví.

  Dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené 
sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo 
druhým.

  Projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, 
při mimořádných událostech; v případě potřeby poskytne adekvátní první po-
moc.

Při tvorbě ŠVP PV a ŠVP ZV by se nemělo zapomínat na to že k hlavním cílům 
protidrogové výchovy v předškolním a mladším školním věku patří:

  Působit na děti v rámci primární protidrogové prevence. Do popředí vystupuje 
role učitele preprimárního a primárního vzdělávání, jelikož dítě v předškolním 
a mladším školním věku dosud plně uznává autority a je tudíž ještě schopno 
vytvořit si účinné zábrany antisociálního chování a jednání. 

  Vytvářet protidrogové postoje, pokud možno ještě dříve, než se dítě dostane do 
kontaktu s drogou.

  Tam, kde dítě v rodině a okolí vidí špatné příklady, zabránit nápodobě a předejít 
pozdějším problémům spojeným se zneužíváním alkoholu, nealkoholových 
drog a léčiv. 

Taktéž by se nemělo zapomínat na to, že k hlavním cílům sexuální výchovy
v předškolním a mladším školním věku patří:

 Naučit dítě, aby si uvědomovalo a mělo rádo své tělo a chtělo něj pečovat.
 Podporovat kultivovanou komunikaci mezi chlapci a dívkami.
  Přispět k prevenci sexuálního zneužívání a týrání dětí (identifi kace intimních 

míst těla, znalost, co určité dotyky znamenají, kdy se nemá dodržet „tajem-
ství“, co dělat při ohrožení ve styku s cizími lidmi, ale i při případném ohrožení 
příslušníky rodiny, seznámit dítě se správnou rolí jednotlivých členů rodiny 
vůči němu).

Ve výuce první pomoci jsou nejdůležitější praktické dovednosti.

Závěr
  Z výsledků průzkumu školních vzdělávacích programů vytvořených dle RVP 

(20 ŠVP ZV a 23 ŠVP PV z Ústeckého kraje) vyplynulo, že se v nich tématika 
protidrogové výchovy (konkrétně nelegálních drog) a sexuální výchovy (včetně 
prevence sexuálního zneužívání) vyskytuje jen sporadicky nebo vůbec.
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  Učitelé preprimárního a primárního vzdělávání stále ve své většině nedoceňují 
význam primární prevence, včetně primární prevence drogových závislostí, 
která by měla přijít včas, ještě před prvním kontaktem s negativním jevem
a že si plně neuvědomují důležitost své role v období předškolního a mladšího 
školního věku pro vytvoření zábran rizikového chování v budoucnosti.

  V protidrogové výchově a sexuální výchově přetrvávají postoje učitelů z doby 
před zavedením RVP PV a RVP ZV, s výjimkou prevence alkoholu a kouření. 
Postoje učitelů k otevřené výchově v této oblasti, která zasahuje i do intimity 
rodiny, jsou ovlivněny především jejich erudovaností, komunikativními schop-
nostmi (včetně komunikace s rodinami žáků), světovým názorem a osobními 
zkušenostmi. 

  Více než na systematickou práci ve výuce v ožehavých a intimních tématech, 
nebo i při výuce první pomoci, učitelé spoléhají na jednorázové akce v tzv. 
projektových dnech, kdy výuku přebírají odborníci zvenčí. 

  U starších žáků, kteří se více zajímají o moderní technologie, je vhodné zaměřit 
se při výuce na tuto oblast (počítačová technika, internet, komunikace přes in-
ternet, dispečink apod.), což u učitelů předpokládá zvládnutí počítačové tech-
niky a internetu, aby nezaostávali za svými žáky.

  Na základě našich zjištění vyvstává též otázka, zda RVP ZV není až příliš 
„rámcový“, tj. zda poskytuje tvůrcům ŠVP ZV veškeré podklady pro sestavení 
kvalitního programu, v němž by nebyly opomenuty žádné důležité aspekty 
podpory zdraví. V současnosti při tvorbě  ŠVP nejvíce záleží na fundovanosti 
jeho tvůrců.

FRAMEWORK EDUCATION PROGRAMMES
AND ATTITUDES OF THE TEACHERS ON THE PRE-
PRIMARY AND PRIMARY SCHOOLS TO THE CERTAIN 
PROBLEMS IN THE HEALTH EDUCATION 

Abstract: The paper points out at certain persisting attitudes of pre-primary and 
primary schools teachers which represent an obstacle for full implementation of the 
education programme „Education to Health“.

The results of our studies about the work of teachers in the area of education to 
health at the time before and after introduction of the Framework education programme 
to kindergartens and primary schools, in comparison show that the themes of prevention 
of drug abuse (in particular of illegal drugs) and the sexual education (including sexual 
abuse) are still include to education only rarely or do not include at all. The approach of 
teachers towards an open education in these areas which touch also upon the intimacy of 
family life is infl uenced by their knowledge, belief and personal experience.

Also education in the area of fi rst aid and medical skills still lacks a systemic 
approach. The approach of teachers towards education is infl uenced by lack of practice 
skills. The teachers participate in trainings, but usually only theoretical ones, without 
getting the opportunity to exercise in practice life saving methods. They are short of 
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practice; therefore they don’t carry out it. Education usually has the form of a one day 
event – a project day, when teaching is provided for by the professional staff of emer-
gency services.

Keywords: education against drugs abuse, sexual education, medical skills and 
the fi rst aid
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY UČITELEK 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBLASTI VÝCHOVY 

KE ZDRAVÍ

Evžen ŘEHULKA

Abstrakt: Ve studii jsou prostřednictvím speciálně připraveného dotazníku 
zkoumány vzdělávací potřeby učitelek základních škol v oblasti výchovy ke zdraví. Vý-
sledky ukazují, že učitelky mají velký zájem se v problematice zdraví vzdělávat, ale pro-
zatím zcela nedoceňují nové možnosti a povinnosti ve výchově ke zdraví, které vyplý-
vají z nových koncepcí zdraví a také z Rámcových vzdělávacích programů. Vzdělávací 
potřeby v oblasti výchovy ke zdraví mohou být budovány na seberefl exi učitelů, mohou 
prohloubit učitelskou kvalifi kaci jak kognitivně, tak z aspektu rozvoje osobnosti. Tyto 
vzdělávací potřeby by měly nacházet adekvátní nabídku v dalším vzdělávání učitelů, 
které by bylo koncipováno tak, aby současná problematika zdraví byla organicky za-
hrnuta do pedagogické teorie a praxe a vedla k rozvoji zdravotní gramotnosti (health 
literacy) učitelů.

Klíčová slova: výchova ke zdraví, vzdělávání učitelů, vzdělávací potřeby, Rám-
cový vzdělávací program

Problém
Každé povolání má svou vlastní vývojovou dynamiku, která je určována mnoha 

faktory. Jsou to zejména historicko-společenské okolnosti, aktuální společensko-politic-
ké úkoly, současný vývoj vědního oboru, v rámci kterého se profese realizuje a stávající 
technické možnosti umožňující výkon povolání. Pochopitelně bychom našli ještě další 
detailnější činitele, které určují činnosti a charakter určité profese.

Velmi dobře se dá z tohoto hlediska studovat učitelská profese, která má velkou 
historii a tradici, vyjadřuje řadu charakteristik dané společnosti, je plně praktickou činnos-
tí, ale současně s hlubokým teoretickým zakotvením a umožňuje (ne-li vyžaduje) velkou 
osobnostní angažovanost a kreativitu (viz např. Průcha 2002, J. Vašutová 2004 a d.).

Tyto úvahy je nutno brát v potaz při přípravě učitelů, ale také při kariérním růstu 
v této profesi. V individuálním vývoji učitelů můžeme rozlišovat úkoly, které jsou na 
učitele kladeny vnějšími institucemi a orgány, a které učitel musí plnit, aby vyhověl 
společenské objednávce, a dále potom ty, jež vyplývají z jeho vlastní seberefl exe, z jeho 
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osobních profesních cílů a představ o úkolech, které by měl zvládat. Právě z toho se 
generují motivační struktury, které můžeme označovat jako vzdělávací potřeby učitelů, 
kdy si ofi ciálně plně kvalifi kovaný a relativně zkušený učitel, uvědomuje jaké oblasti 
teorie či praktických pedagogických dovedností by měl ještě zvládnout, aby byl spoko-
jen s výkonem své práce. Tento proces je v každé profesi nekonečný, ale lze ho studovat 
„průřezově“ vždy pro každou aktuální situace.

Vzdělávací potřeby učitelů, tak jak se jimi chceme zabývat, jsou komplexnější 
než poznávací potřeby; je nutno do nich zahrnout ještě potřeby seberealizace, potřeby 
uznání i potřeby dobrého výkonu.

Subjektivní vzdělávací potřeby učitelů vycházejí zejména ze seberefl exe, která 
se z tohoto hlediska méně zkoumaná. Samotné seberefl exi učitele je věnovaná poměrně 
rozsáhlá literatura, ale, jak uvádí J. Vašutová (2004), orientuje se obvykle na analýzu 
„úrovně profesního sebevědomí vyplývající z vnímání vnějšího hodnocení a sebehod-
nocení“. Nedostatek profesního sebevědomí považuje tato autorka za kardinální pro-
blém učitelské profese v současnosti. Většina výzkumů prováděných v naší republice 
uvádí jako důležitý faktor zvyšování společenské prestiže učitelů adekvátní fi nanční 
ohodnocení učitelské práce, i když současně většina výzkumů uvádí, že důležité je také 
prokazovat pedagogickou odbornost a společenskou nezastupitelnost. Na učitelské pro-
fesi je specifi cké – a v tom také někdy spočívá hlavní hodnota a étos učitelství – že 
kvality učitele jsou spojovány s rozvojem osobnosti a se sebezdokonalováním.

Domníváme se, že významným podnětem, který mohl vyvolávat nové vzdělá-
vací potřeby u českých učitelů bylo zavedení Rámcových vzdělávacích programů (dále 
RVP). Nechceme se zde zabývat hodnocením těchto programů ani diskusí, kterou vyvo-
laly či výsledky, k nimž celá reforma dochází a ponecháváme tyto otázky jiným odbor-
níkům. My vycházíme pouze ze skutečnosti, že RVP jsou pro učitele novým a význam-
ným podnětem pro jeho profesní rozvoj. Učitelé při zpracovávání RVP vytvářejí v každé 
škole Školní vzdělávací program, kdy mohou 

profi lovat svoji školu a tím ji odlišit od jiných škol• 
formulovat vlastní představy o podobě vzdělávání na své škole• 
odbourat zbytečné duplicity v obsahu učiva• 
lépe spolupracovat při mezioborovém vzdělávání• 
posílit týmového ducha pedagogického sboru• 
učit kreativně • 

(Školní vzdělávací program podle WIKIPEDIE)

Tyto možnosti vedou u učitele často k tomu, že se zamýšlí nad tím, jaké nové in-
formace a dovednosti by měl získat, a to ať již v rovině teoretické nebo praktické. V naší 
studii nás zajímala problematika, které jsme se již dříve věnovali a která je v našem 
školství velmi aktuální, a to výchova ke zdraví. Jde o relativně novou vzdělávací ob-
last, která byla výrazně a nově iniciována RVP, kde je jí věnována důležitá kapitola 5.8 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Tato kapitola navazuje  – mimo jiné – na poznatky a programy 
Světové zdravotnické organizace, což dobře vidíme již v úvodním odstavci, který říká, 
že „Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. 
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Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní 
chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. 
Protože je zdraví základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální 
pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdra-
ví jednou z priorit základního vzdělávání.“ (RVP s. 72).

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví zahrnuje dva vzdělávací obory, a to Výchovu 
ke zdraví a Tělesnou výchovu. V naší studii se budeme zabývat pouze Výchovou ke 
zdraví, která je orientována na primární prevenci a měla by žáky učit aktivně rozvíjet 
a chránit zdraví.

Ještě pro ilustraci zde uvádíme cílové zaměření celé vzdělávací oblasti, tak jak ji 
přebíráme z RVP (s. 73):

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 
kompetencí žáků tím, že vede žáky k: 

poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty • 
pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody • 
a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným 
prostředím a atmosférou příznivých vztahů 
poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách ži-• 
vota na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů 
i na kvalitě prostředí 
získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví • 
prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje 
využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním re-• 
žimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou 
zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s pre-
ventivní ochranou zdraví 
propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými • 
vztahy se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd. 
chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného • 
předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd. 
aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravot-• 
ně prospěšných činností ve škole i v obci 

Na další informace odkazujeme do materiálů RVP.

Z hlediska koncepčního a odborného můžeme v podstatě konstatovat, že celá 
vzdělávací oblast Člověka a zdraví v RVP je dobře a poučeně zpracovaná a ve své 
realizaci může být velmi užitečná. Materiály RVP se přes vytipování základních klíčo-
vých kompetencí zaměřují pochopitelně na žáka. Další otázkou zůstává, nakolik jsou 
připraveni učitelé pedagogicky pracovat v této vzdělávací oblasti, která je, zejména ve 
své koncepci, přece jen dost nová. Pochopitelně, že bereme v úvahu vysokoškolskou 
kvalifi kaci učitelů v určitých specializacích a přípravu pro realizaci RVP, která byla 
zajišťovaná školskými úřady. Současně zde platí myšlenka J. Průchy (2002, s. 46), 
že při všech inovacích ve školství se musí zkoumat „zda jsou učitelé na požadované 
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změny odborně připraveni, zda jsou v daných podmínkách schopni je realizovat a pře-
devším zda vůbec učitelé pozitivně přijímají požadavky na ně kladené a jsou ochotni 
je realizovat“.

Zůstává stále otázkou jak a kdo by měl výchovu ke zdraví vyučovat. Výchova 
ke zdraví může být vyučována jako samostatný předmět nebo může být „rozložena“ 
do různých předmětů např. biologie, tělesné výchovy, občanské výchovy atp. Z hle-
diska učitelské specializace mohou učit výchovu ke zdraví – pokud je vyučována 
jako samostatný předmět – učitelé s různou aprobací ať již na biologii, tělesnou vý-
chovu apod., nebo učitelé, kteří vystudovali výchovu ke zdraví jako samostatný stu-
dijní obor, např. na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Řehulka, E. 
2006). Většina výzkumů ukazuje, že učitelé mají o problematiku zdraví mimořádný 
zájem a jsou přesvědčení o důležitosti tohoto tématu ve výchovné práci (E. Řehulka, 
O. Řehulková 1998). V současné době je již také řada českých příruček pro výchovu 
ke zdraví, např. E. Marádové (2006), J. Machové, D. Kubátové a kol. (2009) a d.

Z hlediska seberefl exe učitelů stavíme náš problém tak, jaké vzdělávací potře-
by pociťují učitelé, mají-li vyučovat výchovu ke zdraví na základní škole.

Při výchově ke zdraví se nevychází z nulového bodu, ale zdraví je v součas-
né době natolik široká kategorie, že každý učitel ji dovede didakticky prezentovat 
z hlediska své specializace; nedomníváme se, že tato situace znamená omezení, ale 
naopak přednost. V této souvislosti je výhodné pracovat s termínem zdravotní gra-
motnost, kterou J. Holčík (2009, s. 145) defi nuje „jako schopnost přijímat správná 
rozhodnutí mající vztah ke zdraví v kontextu každodenního života – doma, ve spo-
lečnosti, na pracovišti, ve zdravotnických zařízeních, v obchodě i politice. Je to dů-
ležitá metoda zvyšující vliv lidí na své zdraví a posilující jejich schopnost získávat
a využívat informace i přijímat a nést svůj osobní díl odpovědnosti.“

Výzkum
Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké vzdělávací potřeby mají učitelky základních 

škol při výuce výchovy ke zdraví, pokud se ve své výchovně-vzdělávací práci musejí 
touto tématikou zabývat.

Výzkum jsme prováděli u 82 učitelek ZŠ, které neměly vystudovaný obor vý-
chova ke zdraví, ale s touto tématikou se setkávaly a zařazovaly ji do své výuky. Šlo
o učitelky, které měly nejméně pět let praxe a byly ve věku od 30 do 54 let, s průměrným 
věkem 34,45. V našem výzkumu byly shodou okolností samé ženy, což je v současném 
českém školství typický jev, ale tuto skutečnost je nutno brát v úvahu také při interpre-
taci výsledků (E. Řehulka, O. Řehulková 2001).

Výzkum byl prováděn v druhé polovině roku 2009 při postgraduálních před-
náškách z psychologie zdraví a z psychohygieny, kde se také neformálně diskutovala 
problematika výuky výchovy ke zdraví.

Zkoumané osoby (dále z.o.) písemně odpovídaly na otázky dotazníku, který dále 
uvádíme a který byl administrován skupinově v průběhu studijního soustředění. Vý-
sledky prezentujeme v tabulkách a grafech a provádíme pouze nejjednodušší statistické 
zpracování, o němž se domníváme, že je pro toto šetření dostačující.
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Dotazník o vzdělávacích potřebách učitelů pro výuku výchovy ke zdraví:
Pro výuku výchovy ke zdraví bych potřebovala informace 1. 

teoretickéa) 
praktickéb) 
didaktickéc) 

Pro výuku výchovy ke zdraví bych potřebovala informace z oblasti zdraví 2. 
tělesnéhoa) 
psychickéhob) 
sociálníhoc) 

Pro zkvalitnění výuky výchovy ke zdraví bych potřebovala 3. 
absolvovat speciální studiuma) 
absolvovat kurzyb) 
věnovat se samostudiuc) 

Pro výuku výchovy ke zdraví bych potřebovala větší znalosti o léčení nemocí a 4. 
poruch z oblasti

zdraví tělesnéhoa) 
zdraví psychickéhob) 
zdraví sociálníhoc) 

Pro výuku výchovy ke zdraví na základní škole5. 
je nutno mít tuto oblast samostatně vystudovanoua) 
u každé učitelské aprobace stačí jen doplňkové vzděláníb) 
stačí využít osobních zkušeností vysokoškolsky vzdělaného učitelec) 

V případě výuky výchovy ke zdraví na základní škole6. 
dovedu dobře odlišovat vědecké poznatky od alternativnícha) 
hranice mezi vědeckými poznatky a alternativními je neostráb) 
alternativní poznatky jsou někdy užitečné a je dobré je znátc) 

Při běžných zdravotních problémech žáků ve škole7. 
dovedu si poradita) 
jsem nejistáb) 
není v mé kompetenci to řešitc) 

Základy první pomoci by měl učitel na základní škole zvládnout8. 
povinným základním kurzem první pomocia) 
povinným rozšířeným kurzem první pomocib) 
dobrovolným kurzem první pomocic) 

Psychicky náročné a stresové situace žáků9. 
zvládáma) 
chtěla bych se je naučit lépe zvládatb) 
jde hlavně o praktické zkušenostic) 

Psychohygienu pedagogické práce ve škole10. 
mám osobně promyšlenoua) 
je součástí mé kvalifi kaceb) 
pracuji s ní intuitivněc) 

Myslím, že současný vysokoškolsky vzdělaný pedagog má mít dostatečné znalosti 11. 
o problematice zdraví

určitěa) 
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je to oblast jiných odborníkůb) 
zdraví je součástí výchovyc) 

Když zjišťuji, co vše patří do oblasti výchovy ke zdraví12. 
jsem překvapenáa) 
souhlasím s tímb) 
je to příliš mnoho úkolůc) 

Primární prevence zdraví ve škole by měla být především úkolem13. 
učitelůa) 
zdravotníkůb) 
jiných speciálních odborníkůc) 

Zdravotní gramotnost učitelů základních škole je14. 
dostatečnáa) 
nadprůměrnáb) 
podprůměrnác) 

Ve vlastní sebevýchově ke zdraví by učitelé základních škol potřebovali nejvíce po-15. 
znatků z oblasti

tělesného zdravía) 
psychického zdravíb) 
sociálního zdravíc) 

1. Odpovědi na otázku „Pro výuku výchovy ke zdraví bych potřebovala informa-
ce  a) teoretické, b) praktické, c) didaktické“

Tab. 1

Graf 1

Z uvedených odpovědí v tab. 1 a grafu 1 vidíme, že dotazované učitelky  vyža-
dují nejvíce informací teoretických. Výchova ke zdraví by měla zprostředkovat mnoho 
zdravotnických poznatků, které v podstatě nejsou součástí kvalifi kační přípravy učitelů, 

četnost Procento
teoretické 53 64,6
praktické 20 24,4
didaktické 9 11
CELKEM 82 100

četnost
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a proto zřejmě učitelé pociťují v tomto směru nedostatky a současně tyto odpovědi 
svědčí o tom, že výchovu ke  zdraví si učitelé představují především jako informační. 
S praktickými otázkami výchovy ke zdraví učitelé mají podstatně menší starosti a podle 
očekávání – jako vysokoškolsky vzdělaní padagogové – mají nejmenší potřeby s didak-
tickými otázkami výuky.

2. Odpovědi na otázku „Pro výuku výchovy ke zdraví bych potřebovala informa-
ce z oblasti zdraví a) tělesného, b) psychického, c) sociálního“

Tab. 2

Graf 2

Tabulka i graf 2 nám ukazují očekávatelné výsledky, kdy zdraví je chápáno pře-
devším jako zdraví tělesné a pro přípravu výuky ke zdraví mají učitelé pocit, že nejví-
ce informací potřebují z oblasti somatického zdraví. Tak obvykle uvažuje i veřejnost 
a v tomto směru lze předpokládat i očekávání žáků. Tento výsledek ve vztahu k dalším 
údajům z tabulky ale můžeme chápat také tak, že učitelé, kteří jsou kvalifi kováni v psy-
chologii a v pedagogice, mají více poznatků pro oblast psychického a sociálního zdraví, 
než pro oblast tělesného zdraví.

3.  Odpovědi na otázku „Pro zkvalitnění výuky výchovy ke zdraví bych potřebo-
vala absolvovat a) speciální studium, b) absolvovat kurzy, c) věnovat se samostudiu“

Tab. 3

četnost procento

tělesné 49 59,8

psychické 12 14,6

sociální 21 25,6

CELKEM 82 100

četnost procento
studium 26 31,7
kurzy 31 37,8

individ.studium 25 30,5
CELKEM 82 100

četnost
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Graf 3

Pro zkvalitnění výchovy ke zdraví učitelé potřebují určité další vzdělávání a re-
lativně nejvíce preferují kurzy na druhém místě je absolvování speciálního studia a na 
posledním samostudium. Rozdíly v odpovědích jsou však malé a možná se do nich spíše 
promítá osobní studijní styl a představy jednotlivých dotazovaných osob než vlastní 
forma a obsah dalšího vzdělávání.

4. Odpovědi na otázku „Pro výuku výchovy ke zdraví bych potřebovala větší 
znalosti o léčení nemocí a poruch z oblasti a) zdraví tělesného b) zdraví psychického, 
c) zdraví sociálního“

Tab. 4

Graf 4

Znalosti o zdraví jsou v současné populaci chápány především negativně: tedy 
o zdraví se dovídáme nejvíce, když jsou s ním potíže, když jsme nemocní. Nejmenší 
problémy v takto posuzovaném zdraví mají dotazované učitelky v oblasti psychického 
zdraví, což zřejmě souvisí se skutečností, o které jsme se zmiňovali již výše, a to, že 
učitelé mají poměrně solidní profesionální poznatky z psychologie, psychopatologie, 
poradenství a dalších podobných disciplín. Zajímavé je, že skoro vyrovnány jsou od-

četnost procento
tělesné 30 36,6

psychické 20 24,4
sociální 32 39

CELKEM 82 100

četnost

četnost
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povědi o potřebách znalostí léčení zdraví tělesného a sociálního, přičemž u sociálního 
zdraví je četnost odpovědí ještě málo vyšší. Domníváme se, že se zde promítá bezrad-
nost učitelů s šikanou, nekázní, obtížnou komunikací a s podobnými problémy, které je 
velmi obtížné zvládat.

5. Odpovědi na otázku „Pro výuku výchovy ke zdraví na základní škole a) je 
nutno mít tuto oblast samostatně vystudovanou, b) u každé učitelské aprobace stačí 
jen doplňkové vzdělání, c) stačí využít osobních zkušeností vysokoškolsky vzdělaného 
učitele“

Tab. 5

Graf 5

Odpovědi, které vidíme v tabulce a grafech 5 zajímavě ukazují, že se učitel-
ky většinou domnívají, že pro výuku výchovy ke zdraví stačí doplňkové vzdělání. Pro 
méně orientovaného čtenáře je zde nutno připomenout, že učitelé ve své profesní přípra-
vě mají absolvovány takřky vždy kuzy biologie dítěte, školní hygieny a psychologické 
předměty, které se rovněž obecně na otázky zdraví zaměřují. V každém případě z od-
povědí vidíme, že učitelé vyžadují pro pedagogickou práci při výchově ke zdraví určité 
studium a opírání se o pouhé zkušenosti je nejméně volenou alternativou.

6. Odpovědi na otázku „V případě výuky výchovy ke zdraví na základní škole a) 
dovedu dobře odlišovat vědecké poznatky od alternativních, b) hranice mezi vědeckými 
poznatky a alternativními je neostrá, c) alternativní poznatky jsou někdy užitečné a je 
dobré je znát“

Tab. 6

četnost procento
studium 23 28

doplň. vzd. 40 48,8
zkušenosti 19 23,2
CELKEM 82 100

četnost procento
odlišuji. 17 20,7

neodlišuji. 33 40,2
užit.alter. 32 39,1
CELKEM 82 100

četnost
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Graf 6

Z některých předchozích  výzkumů víme, že učitelé jsou pro výchovu ke zdraví 
dostatečně motivovaní, že se tyto otázky zajímají a že jim věnují pozornost. Problémem 
se tady někdy stává, že se často obtížně hledá hranice, která odlišuje vědecké poznatky 
a zásady týkajících se zdravého způsobu života od alternativních, které se pohybují od 
širokého rozpětí mezi naivitou až škodlivostí. Odlišovat „vědecké“ a „nevědecké“ ob-
lasti je opravdu někdy obtížné a často se zde neshodují ani odborníci; u učitelů je tento 
problém však ještě závažnější, neboť pracují s dětmi a mládeží a jejich doporučení, rady 
a vedení se stávají odbornými direktivami, za které by měli nést plnou odpovědnost. 
Jak složitá je tato problematika, vidíme z odpovědí v tabulce a grafu 6. Pouze 20,7 % 
učitelek dokáže odlišovat vědecké poznatky od alternativních, 40 % z.o. tohoto odlišení 
není schopno a skoro stejné množství učitelek se dokonce domnívá, že mimovědecké 
poznatky a informace týkající se zdraví mohou být užitečné! Toto zjištění považujeme 
za velmi závažné a mělo by se dále do větší hloubky zkoumat, neboť může být v někte-
rých situacích podkladem pro velmi nebezpečná pedagogická opatření.

7.  Odpovědi na otázku „Při běžných zdravotních problémech žáků ve škole a) 
dovedu si poradit, b) jsem nejistá, c) není v mé kompetenci to řešit“

Tab. 7

Graf 7

četnost procento
Dovedu 22 26,8
nejistá 31 37,8

neřeším 29 35,4
CELKEM 82 100

četnost

četnost
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Připravenost učitelů k výchově ke zdraví je také možno zjistit odhadem jejich 
vlastní kompetence při řešení zdravotních problémů žáků. Tabulka a graf 7 nám ukazu-
jí, že pouze třetina dotázaných učitelek si dovede v těchto situacích poradit, relativně 
nejvíce se cítí v těchto situacích nejistá a 35,4% se domnívá, že nejsou kompetentní tyto 
problémy řešit. I když otázka je značně obecná a může být různě interpretovaná, přesto 
je zajímavé, že odpovědi jsou nejednotné a učitelé jsou jen málo připraveni zdravotní 
problémy žáků zvládat.

8. Odpovědi na otázku „Základy první pomoci by měl učitel na základní škole 
zvládnout a) povinným základním kurzem první pomoci b) povinným rozšířeným kurzem 
první pomoci, c) dobrovolným kurzem první pomoci“

Tab. 8

Graf 8

V různých etapách vývoje učitelského vzdělávání byly základy první pomoci 
v různé míře součástí učitelské kvalifi kace. Celkově je možno konstatovat, že znalost 
první pomoci patří mezi základní znalosti každého člověka, a to zvláště lidí, kteří nesou 
odpovědnost za chování svěřených osob a mají vedoucí kompetence zvláště ve vztahu 
k dětem. Znalost první pomoci je pro učitele velmi důležitá, otázkou může být, do jaké 
míry zde má být učitel školen a jaké jsou jeho povinnosti. Naše zjištění můžeme pova-
žovat za pozitivní, neboť 80% z.o. považuje kurzy první pomoci pro učitele za povinné, 
z toho 56,1% učitelek je pro kurzy první pomoci v rozšířené verzi.

9. Odpovědi na otázku „Psychicky náročné a stresové situace žáků a) zvládám, 
b) chtěla bych se je naučit lépe zvládat, c) jde hlavně o praktické zkušenosti“

Tab. 9

četnost procento
povin.ZK 20 24,4
povin.RK 46 56,1
dobrov.K 16 19,5
CELKEM 82 100

Četnost procento
zvládám 22 26,8
lépe zvládám 34 41,5
praxe 26 31,7
CELKEM 82 100

četnost
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Graf 9

Již výše jsme se zmiňovali, že učitelé se cítí nejjistěji ve sféře psychického zdra-
ví, přičemž zvládání psychicky náročných a stresových situací je permanentní součástí 
pedagogické práce. V současné době si učitelé často stěžují na velké nároky právě v této 
oblasti. V profesionální přípravě se stále více věnuje pozornost tomu, aby učitelé byli 
dobře připraveni vyrovnávat se se stresem a zátěží. Přesto tabulka a graf 9 ukazují, že 
učitelé by si přáli tuto problematiku ještě lépe zvládat, a to skoro v 42 %. Vedle teoretic-
ké přípravy dávají při zvládání stresu velký důraz na praktické zkušenosti. Nutno je také 
ocenit profesionální zdatnost pedagogů v tomto směru, neboť odpověď, že psychicky 
náročné a stresové situace zvládají, uvádí více než pětina respondentů.

10. Odpovědi na otázku  „Psychohygienu pedagogické práce ve škole a) mám 
osobně promyšlenou, b) vycházím z teoretických poznatků, c) pracuji s ní intuitivně“

Tab. 10

Graf 10

Psychologické připravenosti učitelů je zaslouženě věnována velká pozornost 
a lze konstatovat (a výzkumy tento fakt potvrzují), že učitelé mají o teoretické a prak-
tické psychologické disciplíny zájem a oceňují je. Pro učitele je velmi důležitá psycho-

četnost procento
osobní 24 29,3
naučenou 22 26,8
intuitivní 36 43,9
CELKEM 82 100

četnost

četnost
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hygiena, která integruje poznatky o udržování a rozvíjejí duševního zdraví, či přesněji, 
zabývá se zdravím z psychologického aspektu. Každý člověk má své vlastní psycho-
hygienické zásady, které se opírají hlavně o jeho osobní zkušenosti a náhodně získané 
informace, které mohou, ale nemusejí, být nějak systematicky zpracovány. V odpově-
dích našich z.o. pracuje s takovouto implicitní, osobní, psychohygienou většina učitelů. 
Shrneme-li v tomto smyslu odpovědi na otázku 1 a 3, potom můžeme mluvit o více než 
80 % odpovědí. O psychohygienu, která je odborně podložena, se opírá pouze cca 27 % 
respondentek. Toto číslo považujeme za dosti malé, i když na druhé straně musíme vzít 
v úvahu, že ostatní odpovědi neznamenají jednoznačně, že jde o škodlivé způsoby cho-
vání. Je jen škoda, že učitelé  nevyužívají více vědecky podložené duševní hygieny.

11. Odpovědi na otázku „Myslím, že současný vysokoškolsky vzdělaný pedagog 
má mít dostatečné znalosti o problematice zdraví a) určitě b) je to oblast jiných odbor-
níků, c) zdraví je součástí výchovy“

Tab. 11

Graf 11

V odpovědích na tuto otázku opět můžeme pozorovat tradiční chápání profes-
ních kompetencí, kdy je problematika zdraví ponechávána jiným odborníkům, než 
pedagogům. Ne že by toto pojetí bylo chybné, ale při dané formulaci otázky ukazuje 
volba odpovědi b), že problematika zdraví nepatří do povinností pedagoga. I když tato 
odpověď je volena nejčastěji, přece si řada učitelek myslí, že díky svému profesnímu 
vzdělání se musí otázkami zdraví zabývat nebo – ještě výstižněji z hlediska progra-
mů našeho současného školství – jsou přesvědčeny, že otázky zdraví jsou součástí 
výchovné práce.

12. Odpovědi na otázku „Když zjišťuji, co vše patří do oblasti výchovy ke zdraví, 
a) jsem překvapená, b) souhlasím s tím, c) je to příliš mnoho úkolů“

četnost procento
má znal. 20 24,4
jiní odb. 35 42,7
ve vých. 27 32,9
CELKEM 82 100

četnost
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Tab. 12

Graf 12

V našich výzkumných cílech je otázka, jak učitelé chápou, zvládají a přijímají 
nové koncepce našeho školství vyjádřených v Rámcových vzdělávacích programech, 
kde je nově a významně defi nována výchova ke zdraví. Nové chápání otázek zdraví je 
také vyjádřeno v programech Světové zdravotnické organizace (WHO) a úzce souvisí 
s novými koncepcemi psychologie zdraví, preventivním a sociálním lékařství a další-
mi obory. Ve všech těchto materiálech má důležitou a nezastupitelnou úlohu výchova, 
která je odborně institucionalizovaná do školy a realizovaná hlavně učiteli. Při určitém 
zjednodušení můžeme říci, že úspěch těchto koncepcí bude v rozhodující míře záviset 
na tom, jak budou učiteli přijaty a realizovány. Tuto situaci charakterizují také odpovědi 
na analyzovanou otázku. Je pochopitelné, že většina učitelů (42,7 %) je překvapena 
pestrostí úkolů, které výchova ke zdraví vyžaduje, ale současně je sympatické, že tře-
tina učitelů s těmito úkoly souhlasí a realitou také je, že asi jedna pětina respondentek 
považuje dané úkoly za nadměrné.

13. Odpovědi na otázku Primární prevence zdraví ve škole by měla být přede-
vším úkolem a) učitelů, b) zdravotníků, c) jiných speciálních odborníků“

Tab. 13

četnost procento
překvap. 35 42,7
souhlas 31 37,8
příliš 16 19,5
CELKEM 82 100

četnost procento
učitelé 32 39,1
zdravot. 38 46,3
jiní odb. 12 14,6
CELKEM 82 100

četnost
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Graf 13

Primární prevence je významným společenským úkolem a škola má zásadní po-
vinnosti se na ní podílet. Cílem práce učitelů je budovat ve škole systém primární pre-
vence, neboť výchova je nejdůležitěším prostředkem primární prevence a ve společnosti 
profesionální odborníci na výchovu jsou především pedagogové. Prevence je obvykle 
chápána ve zdravotnické tradici, takže tak můžeme rozumět 46% odpovědí, které pri-
mární prevenci zdraví dávají za úkol zdravotníkům. Ale i tak je nutno ocenit, že skoro 
40% učitelek přijímá primární prevenci za svůj úkol a jen cca 15% dotazovaných se do-
mnívá, že primární prevenci by měli mít na starosti speciální odborníci. Tuto odpověď 
můžeme také chápat v tom smyslu, že na školách začínají působit školní preventisté, což 
je sice výborné, ale nemělo by to vést k nezájmu a k odmítání odpovědnosti za preven-
tivní práci u ostatních učitelů. 

14. Odpovědi na otázku „Zdravotní gramotnost učitelů základních škole je a) 
dostatečná, b) nadprůměrná, c) podprůměrná“

Tab. 14

Graf 14

četnost procento
dostateč. 43 52,4
nadprům. 36 43,9
podprům. 3 3,7
CELKEM 82 100

četnost

četnost
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Dobré výsledky ukazuje tabulka a graf 14, kde jsme se dotazovali zkoumaných 
učitelek na jejich zhodnocení zdravotní gramotnosti učitelů základních škol. Pouze
3,7 % respondentek (tedy 3 učitelky z celého souboru) uvádělo, že zdravotní gramot-
nost je podprůměrná, zbytek dotazovaných považovalo zdravotní gramotnost učitelů za 
dostatečnou (52,4 %) a 43,9 % dokonce za nadprůměrnou. Tyto výsledky jsou povzbu-
zující, neboť ukazují, že učitelé jsou obecně dobře připraveni k výchově ke zdraví. Jde 
sice pouze o subjektivní zhodnocení zdravotní gramotnosti, ale tento termín byl z.o. 
dotatečně objasněn, takže mohly provádět v tomto směru adekvátní seberefl exi.

15. Odpovědi na otázku „Ve vlastní sebevýchově ke zdraví by učitelé základních 
škol potřebovali nejvíce poznatků z oblasti a) tělesného zdraví, b) psychického zdraví, 
c) sociálního zdraví“

Tab. 15

Graf 15

Poslední otázkou jsme zjišťovali pro jakou oblast zdraví v sebevýchově by uči-
telky základních škol potřebovaly nejvíce informací. Takřka vyrovnané odpovědi se 
týkají zdraví tělesného a psychického, což jsou zřejmě okruhy největší zátěže v uči-
telském povolání. K těmto výsledkům jsme došli již dříve (E. Řehulka, O. Řehulková 
1998; O. Řehulková, E. Řehulka 1998). Poněkud méně odpovědí se vztahuje k sociální 
pohodě, což je zřejmě dáno tím, že jde o  novou oblast sebevýchovy, která bývá obvykle 
zařazována o psychického zdraví. Výsledek můžeme chápat pozitivně v tom smyslu, 
že učitelky se v sebevýchově orientují celkově „holisticky“ a uvědomují se vzájemnou 
provázanost jednotlivých aspektů a složek zdraví.

Diskuse a závěry
Výsledky, které jsme v této studii získali, nejsou nijak mimořádné a nepřekvapí 

toho, kdo zná naše současné školství. Přesto jsme ale v detailech zjistili některé po-
znatky, které mohou být východiskem pro další hlubší a rozsáhlejší výzkum, nebo pro 
manažery našeho školství mohou být důvodem k zamyšlení.

četnost procento
tělesné 30 36,6
Psychické 29 35,4
Sociální 23 28
CELKEM 82 100

četnost
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Především je to nedocenění současného pojetí zdraví, které rozšiřuje možnosti 
a povinnosti nezdravotnických pracovníků, a to hlavně ve školství. Většina učitelů chá-
pe zdraví, především jako zdraví tělesné, zčásti ještě jako zdraví duševní, ale rozměr 
sociální pohody nebývá přesně identifi kován. Sympatické je, že z celého výzkumu je 
patrný zájem učitelů o další vzdělávání v oblasti výchovy ke zdraví a tento zájem je 
orientován i na získávání teoretických poznatků a nejen praktických dovedností, jak 
by se někdy od učitelů z praxe dalo očekávat. Problematika zdraví je vděčným téma-
tem osvěty, vzdělávání i všeobecné informovanosti dokonce v takové míře, že vyvstává 
nebezpečí, že se do péče o zdraví a rad ohledně zdraví dostávají názory a informace, 
které někdy neodpovídají vědeckým poznatkům nebo mohou být dokonce škodlivé. Jde 
o složitou problematiku, v níž často nemají jasno ani odborníci. U učitelů je však tento 
problém postaven ještě naléhavěji, neboť v otázkách zdraví a zásad zdravého způsobu 
života musí učitelé rozhodovat kompetentně a odpovědně, i když jsou tyto otázky mimo 
jejich profesionální kvalifi kaci.  Už z těchto důvodů je u učitelů zájem o problematiku 
zdraví, ale tento zájem je spojen s určitou nejistotou týkající se správnosti poznatků 
a s jejich aplikací v praxi. Učitelství je profese, kde je seberefl exe doporučována jako 
cesta profesního rozvoje a tvořivý výkon učitelské profese spontánně k seberefl exi vede. 
Z tohoto hlediska mají často učitelé promyšleny své vlastní, implicitní, postupy a me-
tody týkající se zdraví, psychohygieny, zvládání stresu a koncipují si svou vlastní sebe-
výchovu. Ve výzkumu je tato skutečnost patrna. Za nedostatek ale můžeme považovat, 
že velká část takového zdravotního chování se opírá o vlastní individuální zkušenosti, 
které někdy vyjadřují i nejistotu, že jde o jasné odborné poznatky. Nedomníváme se, že 
chyba je jen na straně učitelů. Celá koncepce přípravy a vzdělávání učitelů, musí být 
připravována konkrétně pro učitele, poznatky zdravotní výchovy musí být postaveny 
tak, aby šly využít v pedagogické praxi a aby je učitelé mohli přijmout za své a zařadit 
je jako součást do své profesní pedagogické kvalifi kace.

Domníváme se, že výsledky výzkumu a jejich interpretace nám nabízejí násle-
dující závěry:

Velká část učitelek chápe zdraví v jeho tradičním pojetí, orientovaném především • 
na zdraví tělesné a neuvědomuje si pedagogické možnosti nového pojetí zdraví.
Výchovu ke zdraví učitelky vysoce hodnotí, chápou její užitečnost a mají zájem • 
se v této oblasti vzdělávat.
S novými možnostmi a povinnostmi ve výchově ke zdraví vyplývající z RVP se • 
učitelky seznamují jen zvolna a ještě pomaleji je přijímají za své.
Zdravotní gramotnost učitelek je velmi dobrá, opírá se o individuální zkušenosti • 
a seberefl exi a ze strany učitelek je zájem ji odborně prohlubovat.
Vzdělávací potřeby učitelek základních škol v oblasti výchovy ke zdraví jsou • 
pozitivním motivem v profesním rozvoji, ale musí se setkávat s adekvátní nabíd-
kou koncipovanou pro učitele a organicky zařaditelnou do systému pedagogické 
kvalifi kace. 
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EDUCATIONAL NEEDS OF ELEMENTARY SCHOOL 
WOMEN TEACHERS IN HEALTH EDUCATION AREA

Abstract: This study examines educational needs of elementary school women 
teachers in the health education area by means of a specially prepared questionnaire. 
The results show that the women teachers are very interested in health education area 
but at the present time they do not fully appreciate new possibilities and duties for he-
alth education that arise from new health concepts and Framework Education Program-
mes. The educational needs of the health education area can be built on self-refl ection 
of teachers; they can deepen the teacher qualifi cation both cognitively and also from
a personal development aspect. Those educational needs should fi nd an adequate offer 
in additional education of teachers which would be composed with the concept of the 
current health issues organically included into the pedagogical theory and practice and 
would bring progress in the health literacy of the teachers.

Keywords: health education, education of teachers, educational needs, Fra-
mework Education Programme
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

NÁZORY ČESKÉ VEŘEJNOSTI NA OBSAH 
VÝUKY TĚLESNÉ VÝCHOVY

V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Vladislav MUŽÍK

Abstrakt: Provedený výzkum kategorizuje názory občanů České republiky na ob-
sah výuky v tělesné výchově v základním vzdělávání. Příspěvek navazuje na obdobný 
výzkum z roku 2007 týkající se české populace na celkovou úroveň tělesné výchovy. 

Výsledky byly získány na základě reprezentativního sociologického výzkumu 
k problematice zdraví a zdravého způsobu života. Výzkum byl realizován ve spolupráci 
s agenturou INRES - SONES na konci roku 2008.

Výzkumu se zúčastnilo 1795 respondentů ve věku nad 15 let. Soubor byl repre-
zentativní z hlediska věku, pohlaví a regionální příslušnosti občanů České republiky. 

Česká veřejnost ve výuce tělesné výchovy preferuje zejména sportovní aktivity
a kompenzační a kondiční cvičení. Na vzdělávací činnosti učitelů nejčastěji oceňují tr-
pělivost při práci s dětmi a kritizují nepřiměřenou fyzickou náročnost výuky. Více než 40 
% respondentů však nemá k činnosti učitelů vážnější výhrady.

Získané poznatky poskytují řadu konkrétních podnětů pro zkvalitnění práce na 
základních školách i v přípravě učitelů tělesné výchovy. Ukazují, na které aspekty je 
třeba zaměřit hlavní pozornost. Výsledky jsou příspěvkem k řešení výzkumného záměru 
Škola a zdraví pro 21. století.

Klíčová slova: tělesná výchova, obsah výuky, vzdělávací činnost učitele, základní 
vzdělávání, výchova ke zdraví

Úvod
Česká republika v současné době prochází kurikulární reformou, která se aktu-

álně týká zejména základního vzdělávání. O kurikulárních záměrech českého školství 
je odborná veřejnost dostatečně informována, proto připomeňme pouze základní údaje 
týkající se tělesné výchovy.

Dosud platným dokumentem, který vymezoval obsah základního vzdělávání 
v tělesné výchově, byl Standard základního vzdělávání (1995). Tento dokument de-
fi noval novou vzdělávací oblast Zdravý životní styl s tradičním vzdělávacím oborem 
tělesná výchova a sport a zcela novým vzdělávacím oborem výchova ke zdraví. 
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Zdůraznila se tak funkce tělesné výchovy při vzdělávání žáků v oblasti podpory 
zdraví.

Od školního roku 2007/2008 vstoupil v platnost nový Rámcový vzdělávací pro-
gram pro základní vzdělávání (2007). Tento dokument obsahuje devět vzdělávacích ob-
lastí, k nimž patří oblast Člověk a zdraví. Tato vzdělávací oblast zahrnuje vzdělávací 
obory výchova ke zdraví, tělesná výchova a zdravotní tělesná výchova. Vymezení uve-
dených oborů podtrhuje důležitost komplexního vzdělávání žáků v problematice zdraví 
a úlohu tělesné výchovy těsně spjaté s výchovou ke zdraví.

Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje na jedné straně k poznání vlastních 
pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohy-
bových činností na tělesnou zdatnost a duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání 
postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž 
smyslem je samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti. Cílem je řadit do denního re-
žimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, ale
i pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého 
zatížení, tj. pro podporu zdraví a ochranu života.

Toto pojetí tělesné výchovy klade nové a zvýšené nároky jak na způsoby realiza-
ce, tak také na kvalifi kaci učitelů. Můžeme si proto položit otázku, jakým způsobem se 
obor vyrovnával s požadavky dosavadními.

Výzkumný problém
Zkušenosti a poznatky z posledních let naznačují, že ve školní praxi existuje 

nesoulad mezi projektovaným kurikulem, tj. deklarovaným obsahem vzdělávání, a re-
alizovaným kurikulem, tj. realizovaným obsahem vzdělávání (např. PRŮCHA, 2002, 
2006). Příčiny tohoto stavu zkoumáme různými metodami jak v tělesné výchově1, tak 
i ve výchově ke zdraví (např. MUŽÍK, TRÁVNÍČEK, 2006, MUŽÍK, JANÍK, 2007, 
MUŽÍKOVÁ, 2007).

Zaměříme-li se na posouzení úrovně realizovaného kurikula v určitém oboru, 
můžeme mj. využít názory absolventů tohoto oboru a jejich retrospektivní pohled na 
úroveň školní výuky. Pokusili jsme se proto výzkumně ověřit, jaká stanoviska zaujímá 
česká populace ke školní tělesné výchově, zda se tyto názory populace mění s věkem 
nebo pohlavím respondentů. Zaměřili jsme se na posouzení úrovně tělesné výchovy 
během povinné školní docházky respondentů i na hodnocení současné úrovně tělesné 
výchovy v základním školství.

Výzkum názorů občanů ČR2 na úroveň tělesné výchovy, realizovaný v roce 2007, 
přinesl mj. tyto výsledky (viz MUŽÍK, 2009):

Více než tři čtvrtiny respondentů byly spokojeny s celkovou úrovní tělesné vý-
chovy v období své školní docházky. Výjimkou byla nejmladší skupina občanů ve věku 
15–19 let, která byla statisticky významně více nespokojena s úrovní tělesné výchovy 
než ostatní zástupci populace. Nejčastějšími příčinami byly dle respondentů obsah vý-

1   Metodologická východiska i rešerše výzkumů tohoto problému byly publikovány např. ve studiích MU-
ŽÍK, JANÍK (2007), JANÍKOVÁ, JANÍK, MUŽÍK, KUNDERA (2008) aj.

2   Soubor byl reprezentativní z hlediska pohlaví, věku a regionální příslušnosti občanů ČR ve věku nad 15 
let.



73

uky tělesné výchovy a úroveň vzdělávací činnosti učitelů tělesné výchovy. Také ostatní 
věkové skupiny měly nejčastější výhrady k obsahu výuky tělesné výchovy3.

Dalšími důvody nespokojenosti s tělesnou výchovou v základním školství byly 
rozsah výuky, materiální podmínky, klasifi kace žáků v tělesné výchově aj. Tyto důvody 
však měly relativně nízkou četnost.

Ze získaných poznatků byl odvozen cíl navazujícího výzkumu: blíže specifi ko-
vat názory občanů ČR na obsah výuky a na vzdělávací činnost učitelů tělesné výchovy 
v základním vzdělávání.

Výzkumný soubor
Názory občanů ČR byly získány od souboru respondentů o velikosti 1796 jedin-

ců vybraných náhodným výběrem pomocí kvót. Soubor byl reprezentativním vzorkem 
populace ČR ve věku nad 15 let. Reprezentativnost byla odvozena od základního sou-
boru obyvatelstva ČR ve věku 15 let a více.4 Lze konstatovat, že níže uvedené výsled-
ky výzkumu jsou reprezentativní pro populaci ČR nad 15 let z hlediska pohlaví, věku
a regionální příslušnosti.

Z dalších znaků, u kterých sice nebyla reprezentativnost sledována, ale které 
byly v rámci výzkumu zjišťovány, lze uvést vzdělání, rodinný stav, počet dětí, velikost 
místa bydliště, povolání, výše čistého měsíčního příjmu rodiny, stanovisko k nábožen-
ské víře a způsob bydlení. Tam, kde se ukázala statisticky významná souvislost, je na 
tuto skutečnost upozorněno. Nicméně v důsledku toho, že data těchto skupin nejsou 
reprezentativní, lze zjištěné statisticky významné souvislosti interpretovat pouze jako 
tendence.  

Výzkumná metoda
Výzkum byl koncipován jako sociologický s využitím otázek předložených za-

davatelem (autorem příspěvku). Terénní šetření bylo provedeno metodou standardizo-
vaného řízeného rozhovoru tazatele s respondentem.

Sběr dat byl uskutečněn aktivem tazatelů agentury INRES – SONES. Byl zabez-
pečen 360 profesionálními tazateli v celé ČR. Optickou a logickou kontrolu, kódování 
výroků, vkládání dat do počítače a tabelování výsledků prováděli pracovníci agentury 
INRES – SONES. Interpretaci získaných výsledků provedl autor tohoto příspěvku.

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

Odpovědi respondentů byly zachyceny písemnou formou. Odpovědní archy 
byly ověřeny v předvýzkumu. Kontrolovány byly logické vazby a úplnost i věro-

3   Pojem obsah výuky chápeme jako obsah školního vzdělávání realizovaný učitelem ve výuce. Výuku pova-
žujeme za hlavní formu vzdělávací činnosti učitele a učební činnosti žáků.

4   Viz Věkové složení obyvatelstva České republiky v roce 2007. Stav k 31. 12. 2007. Praha: Český statistic-
ký úřad, 2008.
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hodnost vyplnění. Vyřazeny byly archy s nefunkčními logickými vazbami a neúplně 
vyplněné archy (zpravidla ty, u kterých respondent odmítl odpovídat na otázky a roz-
hodl se předčasně ukončit rozhovor). Tyto archy byly zahrnuty do kategorie „non-
respondence“.

Mezi hodnocenými položkami byly časté spojité odpovědi. Ty bylo potřeba 
transformovat tak, aby bylo možné hlavní výsledky přehledně shrnout. Spojité odpově-
di respondentů byly transformovány na dílčí výroky a tím se změnil charakter znaků ze 
spojitých na kategoriální. 

Harmonogram výzkumu
Projekt výzkumu byl zpracován v průběhu září a října 2008. Jeho oponování 

proběhlo počátkem listopadu 2008. Předvýzkum sloužící k ověření výzkumných tech-
nik a znění položených otázek byl realizován na výběrovém souboru 286 respondentů 
v listopadu 2008. V tomto období proběhly rovněž instruktáže všech tazatelů.

Vlastní terénní šetření bylo uskutečněno v celé ČR na přelomu listopadu a pro-
since 2008. Shromáždění vyplněných archů, jejich optická a logická kontrola a vkládání 
dat do počítače proběhlo v prosinci 2008. Poté bylo uskutečněno vyvážení dat, jejich 
základní matematicko-statistická analýza, zpracování frekvenčních a kontingenčních 
tabulek a provedena základní interpretace dat.

Výsledky byly zadavatelem souhrnně interpretovány na počátku roku 2009.

Výsledky
a) Názory občanů ČR na obsah výuky tělesné výchovy

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký je názor občanů ČR na obsah výuky tělesné 
výchovy v základním vzdělávání. Tato skutečnost byla zjišťována prostřednictvím po-
lootevřené otázky následujícího znění: 

„Myslíte si, že by výuka tělesné výchovy na základní škole měla zahrnovat tyto te-
matické celky (můžete označit maximálně 3 celky, které pokládáte za nejdůležitější)?“ 

Respondenti tedy měli možnost označit maximálně tři z následující škály odpo-
vědí, případně uvést vlastními slovy oblast, kterou pokládají za důležitou. 

Škála možných odpovědí:
– činnosti z odvětví sportů a sportovních her (atletiky, gymnastiky, basketbalu, 

volejbalu apod.),
– pohybově rekreační činnosti (zábavné pohybové hry, netradiční činnosti typu 

žonglování, činnosti dle volného výběru žáků apod.),
– kondiční cvičení pro optimální rozvoj zdatnosti (zejména svalové síly a vytrva-

losti),
– kompenzační cvičení v rámci prevence oslabení podpůrně pohybového systé-

mu a držení těla (protahovací, zpevňovací a uvolňovací cvičení), 
– pohybové činnosti podporující sebepoznání a sebeovládání (jóga pro děti 

apod.),



75

– teorie z oblasti tělesné výchovy a sportu (problematika pohybového zatížení, 
svalových oslabení, měření a posuzování zdatnosti apod.),

– další tematické okruhy (uveďte které).

Vyhodnocení odpovědí přineslo následující výsledky:
Občané ČR považují v obsahu výuky tělesné výchovy za nejdůležitější činnosti 

z odvětví sportů a sportovních her. Tuto tematickou oblast preferují více než dvě třetiny 
občanů ČR (68,9 % respondentů). Na druhé místo je řazeno kompenzační cvičení v rámci 
prevence oslabení podpůrně pohybového systému (58,6 % dotázaných) a jako třetí v po-
řadí jsou uváděna kondiční cvičení pro optimální rozvoj zdatnosti (48,4 % respondentů). 
Tyto tři tematické celky by měla dle respondentů výuka tělesné výchovy především obsa-
hovat. Méně jsou preferovány pohybově rekreační činnosti (36,4 % respondentů) a necelá 
čtvrtina dotázaných (24,7 %) považuje za důležité zařazovat pohybové činnosti podpo-
rující sebepoznání a sebeovládání. Jen 19,6 % respondentů považuje za důležitou teorii 
z oblasti tělesné výchovy a sportu, jiná témata v podstatě navržena nebyla.

Graf 1 Preferovaná témata ve vzdělávacím obsahu tělesné výchovy (n = 1792)

Názor na důležitost jednotlivých tematických celků je závislý na pohlaví respon-
dentů. Muži více než ženy preferují činnosti z odvětví sportu a sportovních her (p = 0,01), 
ženy na rozdíl od mužů považují za důležitější kompenzační cvičení v rámci prevence 
oslabení podpůrně pohybového systému a držení těla (p = 0,01) a pohybové činnosti, 
podporující sebepoznání a sebeovládání (p = 0,001). Jiné statisticky významné odlišnosti 
zjištěny nebyly, to znamená, že rozdělení v jednotlivých skupinách, diferencovaných dle 
ostatních sociodemografi ckých znaků, v zásadě odpovídá rozdělení v celkovém souboru.

b) Názory občanů ČR na vzdělávací činnost učitelů tělesné výchovy
Druhou oblastí, která byla v rámci výzkumu sledována, byla vzdělávací činnost 

učitelů tělesné výchovy, úzce související se zkoumaným obsahem výuky v tělesné vý-
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chově a podporují jej. Občané ČR byli dotázáni, co nejvíce oceňují nebo kritizují na 
činnosti učitelů tohoto předmětu. V obou případech byly otázky položeny jako otevřené 
a respondenti vyjadřovali vlastními slovy svá stanoviska. Ta byla posléze podrobena 
obsahové analýze, kategorizována a zakódována tak, aby je bylo možné vyhodnotit. 

Otázka zjišťující, co občané nejvíce kritizují, byla položena v následujícím 
znění:

„Co nejvíce kritizujete na činnosti učitelů tělesné výchovy na základních ško-
lách? Vyjádřete se stručně vlastními slovy“.

Na základě obsahové analýzy jednotlivých vyjádření byly vytvořeny následující 
kategorie odpovědí:

– Špatné jednání s dětmi: „agresivita, výbuchy vzteku, arogance, ponižování, 
bezohlednost, náladovost, buzerování, zesměšňování, stresování, nervozita, 
nesoudnost, netrpělivost, netolerance, nadřazenost, šikana, výbušnost, vulgari-
ta, křik, tělesné tresty“ apod.

– Nezájem o výuku: „nezájem o děti, lhostejnost, ledabylost, lenost, laxnost, 
malá angažovanost, nedůslednost, neochota učit, pohodlnost, pasivita, málo 
pozornosti dětem, zanedbávání bezpečnosti, ponechávání dětí bez dozoru“ 
apod.

– Nízká úroveň výuky: „chyby ve výuce, absence individuálního přístupu, neroz-
lišování mezi pohybově nadanými a ostatními, upřednostňování zdatnějších, 
malá náročnost, málo tvrdosti, malá přísnost, neschopnost udržet kázeň, malá 
aktivita, nepředvádění cviků, necvičení s dětmi, neobjektivnost“ apod.

– Jednotvárnost výuky: „lpění na osnovách za každou cenu, mechanické znám-
kování dle tabulek, malá kreativita, stereotyp, malá pestrost výuky, malá snaha 
zaujmout, malá motivace, monotónnost, nuda, nezáživnost“ apod.

– Velká náročnost výuky: „příliš aktivit, moc běhání, vysoké nároky, nucení 
k činnostem, které nejdou, přílišná tvrdost, přehnaná aktivita, přehnané am-
bice, náročné nebo nepřiměřené požadavky neodpovídající schopnostem dětí, 
přehnaná přísnost“ apod.

– Neprofesionalita: „nedostatečná kvalifi kace, nedostatečná odbornost, nepro-
fesionálnost, absence příslušného vzdělání, špatná fyzická kondice, neznalost 
oboru“ apod.

– Málo pohybových aktivit: „malá nabídka sportovních aktivit, málo pohybo-
vých aktivit ve škole i v mimoškolní činnosti“ apod.

– Ostatní výhrady (nevztahující se přímo ke vzdělávací činnosti učitelů).
– Nic nekritizuje.
– Neví, nemůže posoudit.

Na otázku týkající se nejvíce kritizovaných činností učitelů tělesné výchovy na 
základních školách odmítlo odpovědět 58 respondentů, tj. 3,2 % jejich celkového počtu.

Více než jedna pětina občanů České republiky (21,9 %) nemá žádné kritické 
připomínky k práci učitelů tělesné výchovy na základních školách, dalších téměř 
19,0 % občanů neví, jaké kritické připomínky by mohla uvést. Znamená to, že více 
než 40 % občanů ČR nemá kritické výhrady ke vzdělávací činnosti učitelů tělesné 



77

výchovy buď z toho důvodu, že si jejich práce váží a nic nekritizují, nebo proto, že 
nemají o jejich práci dostatek informací a necítí se kompetentní na položenou otázku 
odpovědět.

Kritické připomínky vůči vzdělávací činnosti učitelů tělesné výchovy na základ-
ních školách jsou poměrně vyvážené a žádná z nich výrazněji nepřevažuje. Nejčastější 
je výhrada týkající se příliš velkých fyzických nároků, které jsou na žáky v rámci vý-
uky tělesné výchovy kladeny (13,8 % respondentů). V rámci této skupiny připomínek 
občané uvádějí, že ve výuce tělesné výchovy je zbytečně moc aktivit, žáci jsou nuceni
k činnostem, které nezvládají, je uplatňována přílišná tvrdost a přísnost, vyvíjena pře-
hnaná aktivita učitele, jsou kladeny náročné nebo nepřiměřené požadavky neodpovída-
jící schopnostem dětí apod.

Další skupinu kritických připomínek, která je téměř stejně početná (13,1 %), lze 
charakterizovat jako chyby ve výuce tělesné výchovy. Ty se dle občanů ČR projevu-
jí v nízké úrovni výuky tělesné výchovy, v absenci individuálního přístupu k žákům,
v upřednostňování zdatnějších dětí, v malé náročnosti a přísnosti, v neschopnosti udr-
žet kázeň, v malé aktivitě učitelů, nepředvádění požadovaných cviků, neobjektivnosti 
apod.

Více než jedna desetina občanů (11,3 %) kritizuje jednotvárnost a malou pestrost 
výuky, mechanické známkování podle výkonnostních tabulek, malou kreativitu, stereo-
typ výuky, malou snahu zaujmout, neschopnost motivovat děti, monotónnost, nezáživ-
nost tělesné výchovy apod.

Mezi četné kritické připomínky rovněž patří špatné chování učitelů tělesné vý-
chovy vůči dětem (9,6 % respondentů). Kritizovány jsou projevy agresivity, výbuchy 
vzteku, arogance, ponižování, bezohlednost, náladovost, zesměšňování, stresování, ner-
vozita, nesoudnost, netrpělivost, netolerance, nadřazenost, šikana, vulgarita, křik, těles-
né tresty apod. Stejně početná (9,6 %) je skupina připomínek, které kritizují malý zájem 
učitelů o výuku tělesné výchovy.

Graf 2 Kritizované atributy činnosti učitelů tělesné výchovy (n = 1738)
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Z hlediska analýz statisticky významných souvislostí platí, že aplikace testova-
cích kriterií byla omezená v důsledku velkého množství stanovených kategorií a tím 
nízkého počtu případů v některých polích kontingenčních tabulek. Testy přesto signali-
zují některé tendence. Platí, že nejmladší věkové skupiny občanů (15 – 24 let) význam-
ně častěji kritizují jednotvárnost výuky a mechanické známkování dle výkonnostních 
tabulek (p = 0,001), zatímco nejstarší věková skupina (65 a více let) častěji volí odpo-
věď „nevím“ (p = 0,001).

Z hlediska vzdělání platí, že vyučení respondenti významně častěji nic nekritizu-
jí nebo uvádějí, že nevědí (p = 0,01). Osoby s maturitou více kritizují jednotvárnost vý-
uky a mechanické známkování dle výkonnostních tabulek (p = 0,001). Vysokoškolsky 
vzdělaní respondenti častěji kritizují celkovou nízkou úroveň výuky tělesné výchovy
(p = 0,01).

Prostřednictvím další otevřené otázky byli občané ČR dotázáni i na to, co na 
činnosti učitelů tělesné výchovy nejvíce oceňují. Přesné znění otázky bylo následující: 

„Co nejvíce oceňujete na vzdělávací činnosti učitelů tělesné výchovy na základ-
ních školách? Vyjádřete se stručně vlastními slovy“.

Podobně jako v předcházejícím případě byly odpovědi respondentů podrobeny 
obsahové analýze a na jejím základě byly stanoveny následující kategorie odpovědí:

– Trpělivost: „trpělivý vztah, trpělivý přístup k dětem“ apod. 
– Obětavost: „píle, nadšení, angažovanost, snaživost, oddanost, vitalita, zaujetí, 

nadšení, optimismus, dobrá nálada, ochota, chuť do práce, chuť učit, chuť cvičit, 
chuť pracovat s dětmi, zájem, zápal, snaha, ochota, snaživost“ apod.

– Fantazie, hravost: „schopnost motivovat a zaujmout děti, schopnost zapojit je do 
her, nápady, pestrost, umění zabavit děti, kreativita, různorodost, vynalézavost, 
tvořivost“ apod.

– Dobrý, kamarádský vztah k dětem: „vstřícný přístup k dětem, empatie vůči dě-
tem, citlivý přístup k žákům, přátelské jednání, pochopení, tolerance, shovíva-
vost, komunikativnost, ohleduplnost, taktnost, pomoc žákům, objektivita, smysl 
pro spravedlnost“ apod.

– Aktivní přístup: „aktivita, podněcování aktivit dětí, cvičení s dětmi, pohyb, po-
hyblivost, vitalita, vedení dětí k aktivitě, schopnost aktivizovat děti, vedení dětí 
ke sportu, ke zdraví, zdravému způsobu života“ apod. 

– Fyzická zdatnost: „výdrž, fyzička, hbitost, síla, kondice, zručnost, výkonnost, 
schopnost předcvičovat, zapojit se do aktivit, schopnost být osobním příkladem“ 
apod. 

– Psychická zdatnost: „pevné nervy, silná vůle, klidnost, psychická odolnost“ 
apod.

– Snaha o bezpečí dětí: „schopnost předcházet úrazům, ostražitost, odvaha, odpo-
vědnost, zodpovědnost, obezřetnost“ apod.

– Cílevědomost, důslednost, vytrvalost: „houževnatost, odhodlanost“ apod.
– Profesionalita: „organizační schopnosti, šikovnost, všestrannost, všeobecné 

dovednosti, schopnost udržet disciplínu a respekt, schopnost odhadnout talent
a rozvíjet ho, zkušenost, všeobecné vzdělání, všeobecná příprava“ apod.
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– Jiné atributy: „realizace mimoškolních aktivit, plaveckého výcviku, lyžařských 
kursů, všechny vlastnosti dohromady“ apod.

– Neví, nemůže posoudit: „nemám informace, nemám zkušenosti“ apod.
– Nic neoceňuje.

Na výše uvedenou otázku odmítlo odpovědět 23 respondentů, tj. 1,3 % z jejich 
celkového počtu.

Na činnosti učitelů tělesné výchovy na základních školách občané ČR nejvíce 
oceňují trpělivost, se kterou se této práci a dětem věnují. Tuto skutečnost oceňuje 20,6 
% dotázaných. Na druhém místě občané ČR uvádějí aktivní přístup učitelů tělesné vý-
chovy (13,8 % dotázaných). Třetí nejpočetnější kategorií je obětavost, píle a nadšení, 
s nimiž učitelé výuku tělesné výchovy realizují. Tyto atributy ocenilo 11,8 % responden-
tů. Relativní četnost ostatních kategorií nedosahuje 10 %. 

Asi jedna desetina občanů (10,1 %) uvádí, že na činnosti učitelů tělesné výchovy 
na základních školách neoceňuje nic, dalších 12,0 % respondentů neví nebo nemůže 
práci učitelů posoudit.

Graf 3 Oceňované atributy činnosti učitelů tělesné výchovy (n = 1772)

Testy statistické významnosti signalizují slabší souvislosti mezi některými soci-
odemografi ckými znaky a oceňováním činnosti učitelů tělesné výchovy. Vzhledem k vel-
kému počtu kategorií však nebyla splněna podmínka dostatečného počtu případů v jed-
notlivých polích kontingenčních tabulek, proto byla možnost jejich aplikace omezená. 
Signalizované souvislosti tedy hodnotíme spíše jako tendence. Z tohoto hlediska platí, 
že muži více oceňují obětavost, píli a nadšení (p = 0,05), volí však významně častěji od-
pověď „nic neoceňuji“ (p = 0,05). Ženy kladou větší důraz na fantazii, hravost a pestrost
(p = 0,05) a více oceňují odpovědnost učitelů a jejich snahu o bezpečnost dětí (p = 0,05).

Respondenti z nejmladší věkové skupiny (15 – 19 let) kladou větší důraz na fan-
tazii, hravost a pestrost (p = 0,001), nejstarší občané (65 a více let) častěji volí odpověď 
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„nevím, nemohu posoudit“ (p = 0,001). Vysokoškolsky vzdělaní občané oceňují přede-
vším obětavost (p = 0,01) a profesionalitu učitelů (p = 0,01).

Závěr
Na základě sociologického výzkumu z roku 2007 byly identifi kovány hlavní 

důvody spokojenosti a nespokojenosti občanů ČR s tělesnou výchovou v základním 
školství. Hlavními důvody nespokojenosti občanů ČR byly obsah výuky a úroveň vzdě-
lávací činnosti učitelů tělesné výchovy. Těmto atributům vzdělávacího procesu byla vě-
nována hlavní pozornost v navazujícím výzkumu realizovaném v roce 2008.

Navazující výzkum přinesl tyto inspirativní poznatky:

– Občané ČR se domnívají, že mezi nejdůležitější tematické celky, které by měla 
obsahovat výuka tělesné výchovy na základních školách, patří činnosti z oblasti 
sportů a sportovních her, dále kompenzační cvičení v rámci prevence oslabení pod-
půrně pohybového systému a kondiční cvičení pro optimální rozvoj zdatnosti.

– Nejčastější kritickou výhradou ke vzdělávací činnosti učitelů je, že učitelé často 
kladou příliš velké fyzické nároky na žáky a nepřihlížejí k jejich individuálním 
schopnostem. Občané ČR učitelům rovněž vytýkají častý neadekvátní způsob 
jednání, jednotvárnost výuky a mechanické známkování dle výkonnostních ta-
bulek. V této souvislosti je však třeba uvést, že přibližně dvě pětiny občanů ČR 
nemají k práci učitelů tělesné výchovy kritické výhrady, anebo se necítí být kom-
petentní jejich práci hodnotit.

– Občané ČR práci učitelů tělesné výchovy na základních školách hodnotí i pozi-
tivně. Váží si trpělivosti, s níž se učitelé dětem věnují. Oceňují aktivní přístup, 
obětavost, píli a nadšení, se kterou učitelé k práci přistupují. Chválí nápaditost
a fantazii, s níž dokáží učinit výuku zajímavější a pestřejší.

Z uvedených poznatků plynou doporučení nejen pro pedagogickou praxi v zá-
kladním školství, ale i pro přípravu učitelů tělesné výchovy. Lze doporučit, aby se v pří-
pravě učitelů i ve výuce tělesné výchovy více zdůraznila témata přímo související s pod-
porou zdraví, tj. kompenzační cvičení v rámci prevence oslabení podpůrně pohybového 
systému a kondiční cvičení pro optimální rozvoj zdatnosti. Více pozornosti je třeba 
věnovat adekvátnímu jednání učitelů.

THE CZECH PUBLIC’S OPINIONS ON THE
EDUCATIONAL CONTENT OF PHYSICAL EDUCATION 
IN PRIMARY EDUCATION 

Abstract: The research categorises opinions of Czech Republic citizens on the 
educational content of physical education in primary education. The paper continues
a similar research from 2007 into opinions of the Czech population on the overall qual-
ity of physical education. 
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The results were obtained by means of a representative sociological research 
into the issue of health and healthy lifestyle. The research was carried out in cooperation 
with the INRES –SONES agency towards the end of 2008. 

The research involved 1795 respondents aged over 15 and was representative in 
terms of age, gender and regional citizenship of Czech Republic citizens. 

The Czech public prefers especially sports activities and compensatory and fi t-
ness exercises in physical education. As for the educational performance of PE teachers, 
respondents mostly appreciate patience when working with children, but are critical 
of PE classes as being physically over-demanding. Nevertheless, more than 40 % of 
respondents do not have any serious objections to teachers’ work. 

The obtained fi ndings inspire a range of concrete suggestions for improving the 
quality of work in primary schools as well as in teacher training of would-be PE teach-
ers, showing the aspects that should attract most attention. The fi ndings are part of the 
School and Health for the 21st Century research plan. 

Keywords: physical education, educational content, teacher’s educational per-
formance, primary school, health education
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRO ČINNOSTI 
UČITELŮ PODPORUJÍCÍ UTVÁŘENÍ 

ZDRAVÝCH SOCIÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI 
ŽÁKY 

Stanislav STŘELEC

Abstrakt: Sociální zdraví je významnou součástí zdraví žáka a škola je důle-
žitou institucí zasahující do procesu jeho rozvoje. Pojem sociální zdraví je v odborné 
literatuře interpretován v různých rovinách a souvislostech. Cílem studie je vymezení 
stabilnějšího teoretického rámce pro aplikaci pedagogických prostředků  při utváření 
a rozvoji zdravých sociálních vztahů ve školních třídách. 

Klíčová slova: zdravotní gramotnost, sociální zdraví, specifi cké dimenze, ško-
la, učitel, pedagogické prostředky, utváření, rozvoj 

České základní a střední školství prochází v současné době významnou promě-
nou. S novým školským zákonem je aplikován nový systém kurikulárních dokumentů 
pro vzdělávání žáků od tří do devatenácti let. Rámcové a školní vzdělávací programy 
jsou deklarovány jako nová strategie vzdělávání. Inovované cíle základního vzdělání, 
klíčové kompetence žáků, vzdělávací oblasti a průřezová témata jsou kategorie, které 
nastiňují základní obraz o východiscích změn, do kterých české školství vstupuje. 
Škola bývá v těchto souvislostech charakterizována jako systém služby (pomoci) žá-
kovi, který vytváří předpoklady k jeho optimálnímu individuálnímu a společenskému 
uplatnění. Jedním ze základních edukačních cílů, které se promítají v dlouhodobých 
trendech globalizujícího (univerzalizujícího) se paradigmatu výchovy, je upevňování 
a rozvoj lidského zdraví. Na tuto skutečnost poukazuje také E. Řehulka v předmlu-
vě k monografi i J. Holčíka Zdravotní gramotnost a její role v péči o zdraví, když 
konstatuje, že by bylo ideální, kdyby se „další kapitoly zdravotní gramotnosti psaly 
v posluchárnách, třídách, sborovnách… a staly se samozřejmým a nepostradatelným 
nástrojem dobré pedagogické práce i účinné péče o zdraví“ (Řehulka In Holčík, 2009, 
str. 5).  

Naznačené podněty a problém zdravotní gramotnosti předznamenávají (nejen 
v obecném smyslu) téma tohoto příspěvku, jehož cílem je vymezení stabilnějšího te-
oretického rámce pro aplikaci pedagogických prostředků  při utváření a rozvoji zdra-
vých sociálních vztahů mezi žáky. Vzhledem k blízkému vztahu mezi pojmy zdravot-
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ní gramotnost a sociální zdraví žáka vybíráme z monografi e J. Holčíka několik tezí, 
které zároveň považujeme za úvodní informace k následujícímu nástinu „opěrných 
bodů“ teorie výchovy při ovlivňování sociálního zdraví žáka: 

„Zdravotní gramotnost -  je součástí základní výbavy pro život. Může pomoci 
lidem nacházet a využívat informace a posílit vliv na vlastní zdraví. Je důleži-
té, aby se zdravotní gramotnost stala součástí výchovy dětí. Čím dříve si dítě 
osvojí potřebné znalosti, dovednosti a návyky a čím dříve se podaří přispět 
k formování jeho postojů, názorů a potřeb, tím větším přínosem může být zdra-
votní gramotnost pro jeho zdraví. 
Zdravotní gramotnost -  je důležitým nástrojem rozvoje osobnosti. Zdravotní 
gramotnost umožňuje občanům posilovat své schopnosti rozhodovat o svém 
zdraví i o životě, zvyšuje jejich sebedůvěru a upevňuje jejich důstojnost a své-
bytnost. 
Zdravotní gramotnost -  je cennou součástí obecné kultury. Zdravotní gramotnost 
neovlivňuje jen zdraví lidí. Zdravý životní styl, rozvoj pozitivních vztahů mezi 
lidmi, tvůrčí přístup k životu, vědomí sounáležitosti a posilování osobní odpo-
vědnosti, to všechno jsou hodnoty, které by se měly stát samozřejmou charakte-
ristikou zdravé společnosti a její obecné kultury.“ (Holčík, 2009, str. 10 – 11)

Další kategorií, která determinuje obsah našeho tématu, je pojem sociální zdra-
ví žáka. Výraz sociální bývá v pedagogice (i v jiných oborech) interpretován v různých 
významových rovinách. Například jedním z hraničních oborů pedagogiky je sociální 
pedagogika, která je ve svém úzkém vymezení charakterizována jako aplikované od-
větví pedagogiky zabývající se výchovným působením na rizikové a sociálně znevý-
hodněné skupiny dětí a mládeže. Ve svém obecněji akceptovaném a širším pojetí jsou 
předmětem zájmu sociální pedagogiky otázky výchovy zkoumané ve vztahu k vlivům 
sociálního prostředí (rodiny, školy, formálních i neformálních vrstevnických skupin, 
lokálního a regionálního prostředí, sdělovacích prostředků, občanských sdružení
a organizací, včetně institucí vstupujících s výchovnými záměry do volnočasových 
aktivit dětí a dospělých). Sociální pedagogika si v průběhu svého vývoje vytvořila 
určitý výchozí schematický rámec pro posuzování jednotlivých skupin vlivů sociál-
ního prostředí (viz například Wroczyński 1968, Baláž 1981aj.).  Schéma (viz dále) 
znázorňuje ve třech vrstvách základní skupiny vlivů sociálního prostředí působící na 
žáka (dítě). Skupina sociálních vlivů (činitelů, institucí…), které zpravidla bezpro-
středně a nejintenzivněji ovlivňují život dítěte školního věku, je nazývána sociálním 
mikroprostředím. Mezi činiteli sociálního mikroprostředí zaujímají stěžejní postavení 
rodina, škola a dále sem bývají zařazovány sportovní nebo jiná zájmová sdružení
a neformální sociální skupiny, které se značnou intenzitou krátkodobě i dlouhodobě na 
žáka (dítě) působí. Se sociálním mezoprostředím jsou spojovány vlivy venkovského 
a městského prostředí, dále zvláštnosti v působení lokálního a regionálního prostředí 
včetně vlivů konkrétních společenských a kulturních institucí, které v těchto teritori-
ích působí. Do tohoto pásma vlivů sociálního prostředí bývá zahrnována i působnost 
hromadných sdělovacích prostředků, internetu, televize, rozhlasu, novin a časopisů. 
Sféra označovaná jako společenské makroprostředí zahrnuje hlavní ekonomické, po-
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litické, kulturní a další sociální tendence, které spoluvytvářejí celkovou situaci, v níž 
se nacházejí občané a společnost v dané zemi. 

Schéma sociálního prostředí z hlediska jeho vlivu na dítě(žáka)

A - sociální mikroprostředí
B - sociální mezoprostředí
C - sociální makroprostředí

Hranice mezi mikroprostředím, mezoprostředím a makroprostředím nejsou ne-
měnné. Působení jednotlivých činitelů, institucí a vztahy mezi nimi mají dynamický 
charakter. Vlivy faktorů společenského prostředí  na žáka je možné posuzovat jen z hle-
diska konkrétních podmínek, v nichž žák žije a kterými je ovlivňován. Schematický 
nástin faktorů sociálního prostředí můžeme uzavřít konstatováním, že největší vliv na 
sociální zdraví jedince má zpravidla rodina, ve které se narodil a prožívá své dětství 
a dospívání. 

Výchovně – socializační vlivy rodiny jsou spolu s jejími emocionálně – ochran-
nými úkoly považovány za nejvýznamnější součásti působnosti rodiny na dítě zejména 
v období raného dětství, předškolního a mladšího školního věku. Výchova je nejčastěji 
charakterizována jako proces záměrného působení na osobnost člověka s cílem dosáh-
nout pozitivních změn v jejím vývoji. Socializaci chápeme především jako proces obje-
vování lidské společnosti jedincem a zaujetí adekvátní pozice ve společenské dělbě úloh 

 Společnost a její instituce 

Lokální a regionální prostředí 

Interpersonální kontakty 

Dítě  
- žák 

Rodina 
A1 

Škola – zájmová skupina 
A2 

Sdělovací prostředky 
B 
C 
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a činností. Proces socializace, označovaný nejčastěji jako „zařazování se“, „včleňování“ 
či „vrůstání“ do společnosti, tedy vyžaduje neustálé navazování, prohlubování a rozši-
řování sociálních kontaktů jedince v rámci sociokulturního systému jako předpoklad 
permanentních změn osobnosti a jejích vztahů k okolí (Řezáč, 1998, s. 43). 

Rodina má zpravidla podstatný podíl na obou prolínajících se procesech (vý-
chově i socializaci), jimiž každý jedinec v průběhu svého života prochází. Výchova 
i socializace v sobě zahrnují personalizaci (osobnostní rozvoj) jako svůj  podstatný prvek. 
V procesu socializace dítěte jsou rozlišovány etapy jeho primární a sekundární sociali-
zace. Primární socializace dítěte probíhá v rodině. V rámci rodinných interakcí, zvláště 
interakcí dítěte s rodiči, se utvářejí první sociální zkušenosti dítěte, první návyky so-
ciálního chování, a to už v nejranějších vývojových fázích. S vývojem dítěte se však 
vliv rodiny postupně mění. Dítě se osamostatňuje a jeho postoje ke skutečnosti začínají 
ovlivňovat další činitelé, mezi kterými zaujímá významné postavení škola a další insti-
tuce. Proto je období sekundární socializace dítěte spojováno zpravidla více se školou 
než s rodinou. I v této fázi života dítěte však mají přímé i nepřímé edukační vlivy rodin-
ného prostředí významné zastoupení. 

„Trojrozměrnost“ v pásmech vlivů sociálního prostředí se v určitém smyslu pře-
náší i do našeho přístupu v pojetí sociálního zdraví (viz Střelec – Krátká, 2008).  Pojem 
sociální zdraví je v odborné literatuře interpretován v různých rovinách a souvislos-
tech. Determinujícím a univerzálním znakem je pro charakteristiku sociálního zdraví 
pojem vztah. Pro naši potřebu rozlišujeme tři roviny (dimenze) sociálního zdraví – in-
trapersonální, interpersonální a společenskou. V rovině intrapersonální je sociální zdra-
ví vnímáno jako vnitřní proměna osobnosti vyjadřující vztah člověka k sobě samému, 
zahrnující i jeho sebepřijetí, sebekontrolu, autonomní akceptaci sociálních rolí, potřeb, 
hodnot a podobně. V rovině interpersonální je sociální zdraví chápáno jako výraz ur-
čité úrovně ve vztahu k druhým lidem. V případě žáka zahrnuje například schopnost 
spolupráce se spolužáky, respektování názorů druhých, kooperaci při řešení společných 
úkolů, dovednosti komunikace s porozumění,  disponovanost ke kamarádství, přátel-
ství a partnerství. Třetí rovinou vztahů je rovina společenská v širším (občanském) 
slova smyslu, zahrnující například refl exi důsledků chování a jednání člověka pro život 
sociálních skupin a celé společnosti. 

V této souvislosti si klademe otázku: Jakou oporu má utváření a rozvoj sociální-
ho zdraví žáka v dokumentech, které jsou určující pro současný vývoj českého základ-
ního a středního školství? Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále 
jen RVPZV) deklaruje mezi hlavními cíli základního vzdělávání požadavky: 

učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví,• 
vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním • 
hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi,
pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňo-• 
vat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní 
životní a profesní orientaci (RVPZV, 2005, s. 13). 

Z hlediska sociálního zdraví žáků by mělo školní prostředí poskytovat podmínky 
vyhovující celému spektru žáků, povzbuzovat méně nadané, chránit a  podporovat žáky nej-
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slabší a zajistit, aby se každé dítě prostřednictvím výuky a výchovy přizpůsobené individu-
álním potřebám uspokojivě vyvíjelo vlastním způsobem. K tomu by se měly vytvářet i od-
povídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská 
a vstřícná atmosféra by měla vybízet žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu 
a poskytnout jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. 

K další specifi kaci cílů základního vzdělání dochází v RVPZV prostřednictvím 
klíčových kompetencí žáka. Jeho sociální zdraví je refl ektováno především v kompeten-
cích sociálních, personálních a občanských:

Kompetence sociální a personální: na konci základního vzdělávání žák: 

účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pra-• 
videl v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozi-
tivně ovlivňuje kvalitu společné práce,
 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty • 
při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, 
v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá,
přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně • 
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých 
lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, 
říkají a dělají,
vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru • 
a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 
sebeuspokojení a sebeúcty (RVPZV, 2005, s.16).

Kompetence občanské: na konci základního vzdělávání žák:

respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen • 
vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si 
povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí, 
chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si • 
vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu, 
rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účin-• 
nou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožují-
cích život a zdraví člověka, 
respektuje, chrání  naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitiv-• 
ní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 
do kulturního dění a sportovních aktivit, 
chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje • 
požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 
zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti  (RVPZV, 2005, s. 16).

Dílčím obsahovým a procesuálně-metodickým zřetelům výchovy ke zdraví včetně 
sociální dimenze zdraví žáka je věnována pozornost především v jedné z devíti základ-
ních vzdělávacích oblastí RVPZV nazvané „Člověk a zdraví“ a v průřezových tématech.
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„Průřezové téma v základním vzdělávání využívá ke své realizaci nejen tema-
tických okruhů, ale i zkušeností a prožitků žáků, kdy celkové klima školy (vztahy mezi 
všemi subjekty vzdělávání založené na spolupráci, partnerství, dialogu a respektu) vy-
tváří demokratickou atmosféru třídy, sloužící jako „laboratoř demokracie“ v níž jsou 
žáci více motivováni k uplatňování svých názorů v diskusích a k možnosti demokratic-
ky se podílet na rozhodnutích celku, společenství, komunity. Zároveň si sami na sobě 
mohou ověřit nejen význam dodržování pravidel, eventuálně v zájmu spravedlnosti se 
podílet na vytváření pravidel nových, ale i to, jak je důležité se o udržování demokracie 
starat, protože překročení hranice k anarchii či naopak k anarchismu je neustále přítom-
ným nebezpečím. Tato skutečnost pak rozvíjí schopnost kritického myšlení“ (RVPZV, 
2005, s. 93). 

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

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

THEORETICAL FRAMEWORK FOR THE TEACHER’S 
ACTIVITIES AIMED AT STRENGTHENING FORMATION 
OF HEALTHY SOCIAL RELATIONSHIPS AMONG PUPILS

Abstract: Social health is a signifi cant part of the pupil’s health and the school is 
an important institution intervening into the process of its development. The term social 
health has been interpreted in special literature on different levels and in various con-
texts. The study aims at defi ning more stable theoretical framework for the application 
of educational means in the formation and development of healthy social relations in the 
school classroom.

Keywords: health literacy, social health, specifi c dimensions, school, teacher, 
educational means, formation, development
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

        PODMÍNKY PRO PRÁCI TŘÍDNÍCH 
UČITELŮ PŘI OVLIVŇOVÁNÍ ZDRAVÉHO 

ROZVOJE ŽÁKŮ

Stanislav STŘELEC, Jana KRÁTKÁ 

Abstrakt: Příspěvek je sondou do podmínek  pro činnosti třídních učitelů na 
základních a středních školách. Cílem studie bylo zjistit, jak je třídními učiteli refl ekto-
vána míra náročnosti této jejich funkce, v čem vidí těžiště její náročnosti a jak se dívají 
na stávající fi nanční ohodnocení za funkci třídního učitele.V textu studie jsou použity 
faktografi cké údaje, z nichž některé byly již publikovány v rámci výzkumného záměru 
PdF MU Brno MSM002162421 Škola a zdraví pro 21. století.

Klíčová slova: třídní učitel, legislativní východiska, míra pedagogické náročnos-
ti, faktory zdravého rozvoje, fi nanční ohodnocení.

Činnosti třídního učitele mají na každém stupni školního vzdělávání nejen své 
opodstatnění, ale také zvláštnosti vyplývající z pedagogicko-psychologických charak-
teristik žáka určitého věku a úrovně jeho individuální psychické, fyzické a sociální 
zralosti. V těchto souvislostech je třídní učitel považován za činitele, který má značné 
možnosti pro ovlivňování zdravého vývoje jednotlivých žáků a školní třídy. Zcela spe-
cifi cké je z hlediska stupně školního vzdělání postavení třídního učitele (třídní učitelky) 
na prvním stupni ZŠ. Při jejich působení zpravidla dochází k přirozenému prolínání 
a integraci činností výchovných, vzdělávacích a socializačních. V určitém smyslu může 
být toto působení chápáno jako základní model, ve kterém umožňují specifi cké edukač-
ní podmínky třídnímu učiteli vyvážené ovlivňování žákova osobnostního a sociálního 
rozvoje (viz Střelec – Krátká, 2006).

První námět, na který jsme v naznačených souvislostech zaměřili, začínáme otáz-
kou: Kdo je třídním učitelem a jaké úkoly z této funkce vyplývají?                                     

Pedagogický slovník charakterizuje třídního učitele jako odborníka, který „orga-
nizačně řídí a výchovně vede kolektiv žáků ve třídě, koordinuje výchovnou a vzdělávací 
činnost všech učitelů vyučujících ve třídě, spolupráci s rodiči, vede pedagogickou do-
kumentaci a provádí administrativní činnosti ve své třídě“ (Průcha, Walterová, Mareš, 
2001, s. 253). 
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Obecně je tradováno, že již J. A. Komenský ve své Velké didaktice konstatuje, 
že by hlavní zodpovědnost za dění ve školní třídě měl mít jeden učitel. Komenský tím 
anticipuje význam funkce třídního učitele, i když pojem třídní učitel nepoužívá. Málo 
povzbudivou je skutečnost, že přes staletími ověřené pozitivní zkušenosti nemáme do-
dnes ucelený ofi ciální dokument, který by deklaroval postavení a  povinnosti třídního 
učitele v současné české škole. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 
se k funkci a činnostem třídního učitele vyjadřuje jen prostřednicvím dílčích informa-
cí v několika metodických pokynech a vyhláškách, které zpravidla nejsou určeny jen 
třídním učitelům, ale učitelům obecně. Dosud tedy platí, že konkrétní činnosti třídního 
učitele jsou vymezovány lokálně a ve větším či menším rozsahu zahrnuty ve vnitřní 
dokumentaci každé školy. Vyhláška MŠMT (č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 
a některých záležitostech plnění povinné školní docházky, §17- Výchovná opatření) 
charakterizuje třídního učitele jako pedagogického pracovníka, který je pověřen k vý-
konu funkce ředitelem školy a zajišťuje specifi cké úkoly vyplývající z pověření, které je 
v přímé pravomoci ředitele školy. Metodický pokyn MŠMT (č.j. 10007/98-26 k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v regionálním školství) zmiňuje, že třídní učitel 
by měl poučit žáky o běžných pravidlech bezpečného chování, o školním řádu, o chová-
ní na veřejných komunikacích, o pravidlech protipožární ochrany, varování před škod-
livostí alkoholu, kouření apod.  Vyhláška MŠMT (č. 72/2005 Sb., o poskytování pora-
denských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních) uvádí, že by třídní 
čitel měl spolupracovat s výchovným poradcem a školním metodikem prevence, popř. 
školním psychologem, speciálním pedagogem atd. Další doporučení pro práci třídních 
učitelů najdeme v Metodickém pokynu MŠMT č.j. 10194/2002-14 k jednotnému postu-
pu při omlouvání a uvolňování žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví; nebo 
v Metodickém pokynu MŠMT č.j. 28275/2000-22 k prevenci a řešení šikanování mezi 
žáky škol a školských zařízení. Kromě toho se předpokládá, že se členové vedení školy 
a v přiměřeném rozsahu také třídní učitelé seznamují s obsahem dalších dokumentů, ke 
kterým například patří:

Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, 
č.j.: 14 423/1999-22 (Věstník MŠMT sešit 5/1999).

Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a 
při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, 
čj.: 25 884/2003-24 (Věstník MŠMT sešit 11/2003).

Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu, č.j.: 11691/2004-24 
(Věstník MŠMT sešit 6/2004).

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu 
školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005-2008, č.j.: 10 844/2005-24.

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve ško-
lách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005 (Věstník MŠMT sešit 
2/2006).
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Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a stu-
dentů ve školách a školských zařízeních, č.j. 20 006/2007-51 (Věstník MŠMT sešit 
11/2007).

Když se podíváme z pohledu školy a třídního učitele na přehled těchto před-
pisů MŠMT, nemůžeme se ubránit dojmu o expandujícím trendu v této dokumentaci 
a možných nepříznivých důsledcích, které vyplývají z tohoto nestabilizovaného meto-
dicko-legislativního základu pro školu a učitele; zejména, vezmeme-li v  úvahu v praxi 
nezanedbatelně podceňovaný význam výchovných činností třídního učitele ( viz Stře-
lec-Krátká, 2009). 

Z předcházejících údajů také vyplývá potřeba sjednotit informace, vyjít vstříc 
vedení škol, učitelům, a zejména třídním učitelům v jejich výchovné práci jednoznač-
ným a orientujícím přehledem jejich práv a povinností vůči jejich žákům, rodičům žáků 
a dalším participujícím výchovným činitelům. Východiskem těchto snah se může podle 
našeho názoru stát Věstník MŠMT sešit 7/2005, který konstatuje, že třídní učitel:

motivuje žáky k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se škol- -
ním řádem, a dbá na jejich dodržování  (vytváření otevřené bezpečné atmosféry 
a pozitivního sociálního klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociál-
ních interakcí mezi žáky třídy,
zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garan- -
tem spolupráce školy s rodiči žáků třídy,
získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich  -
rodinném zázemí,
spolupracuje s výchovným – kariérovým poradcem při poskytování poraden- -
ských služeb týkajících se rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků 
třídy,
spolupracuje se školním metodikem prevence na depistáži varovných signálů,  -
podílí se na realizaci minimálního preventivního programu, diagnostikuje vztahy 
ve třídě,
spolupracuje se školním psychologem / speciálním pedagogem / při aktivitách  -
zaměřených na prevenci školního neprospěchu žáků třídy (náprava, vedení 
apod.), při vytváření podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávací-
mi potřebami ve třídě a  podle pokynů ředitele i v dalších oblastech vzdělávací 
a poradenské práce s žáky třídy. 

V této souvislosti se jeví jako stejně významné (ne-li významnější) posílení sta-
tusu učitelské profese (například  jejím zařazením do kategorie veřejného činitele).

Naznačené okolnosti byly vzaty v úvahu při zvažování této části našeho výzkum-
ného šetření jehož  cílem bylo zjistit, jak je třídními učiteli refl ektována míra ná-
ročnosti jejich funkce, v čem vidí těžiště její náročnosti a jak se dívají na stávající 
fi nanční ohodnocení za funkci třídního učitele. Vzhledem k omezenému rozsahu pří-
spěvku uvádíme dále jen výběr z výsledků výzkumného šetření v podobě ilustrativních 
údajů k metodologickému postupu a jeho základním zjištěním. 

Výzkumný soubor tvořilo  240 (100 %) respondentů, učitelů základních a střed-
ních škol. Z tohoto počtu bylo 65 (27 %) třídních učitelek a učitelů, kteří vykonávali tuto 
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funkci na 1. stupni základní školy (ZŠ) a 65 (27 %) třídních učitelek a učitelů působících 
na 2. stupni ZŠ. Respondenti ze středních škol byli zastoupeni 74 (46 %) třídními učiteli 
a učitelkami z gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť. Z hle-
diska věkového složení byla v souboru respondentů zastoupena 4 % třídních učitelů 
mladších než 25 let, 23 % třídních učitelů ve věkovém rozpětí 26–35 let, 60 % třídních 
učitelů ve věku 36 – 55 let a l4 % třídních učitelů ve věku 56 a více let. Výzkumné sondy 
se zúčastnilo 56 (23 %) třídních učitelů -  mužů a 184 (77 %) třídních učitelek.

Názory na příčiny náročnosti funkce třídního učitele
(Na škálách určete zakroužkováním pořadí důležitosti od 1 do 5. Číslo 1 je relativně 
nejméně důležitá hodnota, číslo 5 je relativně nejdůležitější hodnota.)

Otázka: V čem vidíte těžiště náročnosti funkce třídního učitele?
těžká spolupráce s rodičia) 
nedostatečný respekt vůči doporučením třídního učiteleb) 
množství žáků ve tříděc) 
řešení problémů v chování žákůd) 
administrativní zátěže) 
časová náročnostf) 
řešení problémů a vztahů ve tříděg) 
vysoká odpovědnosth) 
neustálý kontakt se žákyi) 
nízká pravomocj) 
vysoké nároky vedení školy.k) 

Grafi cké srovnání průměrných hodnot znázorňuje, v čem třídní učitelé spatřují těžiště 
náročnosti své funkce.
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Z výsledků výzkumné sondy vyplývá, že respondenti (třídní učitelé) považo-
vali za nejzávažnější faktor ovlivňující míru náročnosti jejich funkce třídních učitelů 
vysokou odpovědnost vyplývající z této funkce (průměrná hodnota 4,03 na pětibodové 
škále). Dále v tomto smyslu následují náročnost vyplývající ze stálého kontaktu se žáky 
(3,81), řešení problémů v chování žáků (3,80), administrativní zátěž (3,78), časová ná-
ročnost (3,70), řešení problémů a vztahů ve třídě (3,69), nízká pravomoc (3,44), množ-
ství žáků ve třídě (3,32), spolupráce s rodiči (3,19), vysoké nároky vedení školy (3,05) 
a nedostatečný respekt přisuzovaný funkci třídního učitele (3,0).  

Vztah mezi typem školy a oblastmi, v nichž třídní učitelé 
spatřují těžiště náročnosti své funkce

Částečně byla přijata hypotéza předpokládající, že třídní učitelé z jednotlivých 
typů škol vidí těžiště náročnosti své funkce v různých oblastech. Jak můžeme předpo-
kládat, nejvyšší odpovědnost pociťují třídní učitelé na 1. stupni ZŠ, stejně jako zátěž 
vyplývající z neustálého kontaktu se žáky. Náročnost v řešení problémů v chování žáků 
a vztahů ve třídě uváděli především třídní učitelé na 2. stupni ZŠ. Na SŠ konstatovali 
třídní učitelé náročnost ve vyšších administrativních nárocích než na jiných typech škol. 
Podle očekávání upozorňovali třídní učitelé SOU (více než na jiných typech škol) na 
náročnost spočívající v nedostatečném respektu vůči doporučením třídního učitele, ná-
ročnou spolupráci s rodiči a  vyšší nároky vedení školy. 

Čím nebo jak mohou třídní učitelé přispívat k tělesnému, duševnímu a sociálnímu 
zdraví svých žáků? 

individuálním řešením studijních problémů žáků,a) 
zájmem o ostatní problémy žáků, aktivním podílením se na jejich řešení,b) 
vhodnou komunikací,c) 
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doporučováním a vytvářením příležitostí pro mimoškolní činnosti žáků,d) 
zájmem o sociální zázemí žáka, komunikací s rodiči,e) 
příkladem vlastního životního stylu učitele,f) 
vytvářením dobrého sociálního klimatu ve třídě,g) 
dodržováním pravidel bezpečnosti, seznámením s nebezpečím úrazů.h) 

Následující graf průměrných hodnot na škále srovnává oblasti, kterými mohou 
podle mínění respondentů přispívat třídní učitelé ke zdraví žáků:

Z výsledků výzkumné sondy vyplývá, že respondenti (třídní učitelé) oceňují 
z hlediska výkonu své funkce a jejím podílu na podpoře zdraví žáků na prvním místě 
vytváření dobrého sociálního klimatu ve třídě (průměrná hodnota 4,5 na pětibodové 
škále). Dále následuje vhodná komunikace se žáky (4,37), dodržování pravidle bez-
pečnosti, seznámení s nebezpečím úrazů (4,1), individuální řešení studijních problémů 
žáků (3,97), zájem o sociální zázemí žáka a komunikaci s rodiči (3,88), příklad vlastního 
životního stylu učitele (3,86), zájem o ostatní problémy žáků, aktivní podílení se na 
jejich řešení (3,81), doporučování a vytváření příležitostí pro mimoškolní činnosti žáků 
(3,36). 2006). 
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Vztah mezi typem školy a názorem respondentů (třídních 
učitelů) na to, jakým způsobem mohou přispívat ke zdraví 
žáků

Z odpovědí respondentů ve vztahu k typu školy, na které působí, vyplývají statis-
ticky významné rozdíly. Z výsledků neparametrické analýzy rozptylu (Kruskal Walisův 
test) například vyplývá, že je dobré sociální klima školní třídy (ve vztahu ke zdravému 
vývoji dětí)  nejvíce oceňováno  třídními učiteli na prvním stupni ZŠ a poté v sestupném 
hodnocení na druhém stupni ZŠ, střední škole a na pořadí uzavírajícím středním odbor-
ném učilišti. V tomto korelačním vztahu se nepřímo promítá věk žáků (stupeň jejich 
fyzické, psychické a sociální zralosti). 

H1 Třídní učitelé z jednotlivých typů škol přisuzují různý 
význam oblastem, kterými lze přispívat ke zdraví žáků.

Formulována byla nulová a alternativní hypotéza o vztahu mezi názorem třídních 
učitelů na způsoby, jakými lze přispívat ke zdraví žáků a typem školy, na níž vykonávají 
svoji funkci třídního učitele:

HO =  Mezi četností odpovědí třídních učitelů na dané otázky a typem školy, na níž 
vykonávají svoji funkci třídního učitele, není závislost.

HA =  Mezi četností odpovědí třídních učitelů na dané otázky a typem školy, na níž 
vykonávají svoji funkci třídního učitele, je závislost.

K částečnému zamítnutí nulové hypotézy o neexistenci rozdílů mezi odpověďmi 
na danou otázku a typem školy, na níž třídní učitel vykonává svoji funkci, vedly násle-
dující výsledky neparametrické analýzy rozptylu porovnávající více průměrů (Kruskal 
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Wallis), které ukázaly, že existují statisticky významné rozdíly mezi odpověďmi respon-
dentů z jednotlivých typů škol, a to doporučením a vytvářením příležitostí pro mimo-
školní činnosti žáků, pro dodržování pravidel bezpečnosti, pro seznámení s nebezpečím 
úrazů, pro vytváření dobrého sociálního klimatu ve třídě a vhodnou komunikaci ( dále 
viz Střelec - Krátká, 2006; Krátká, 2007).

Názory třídních učitelů na fi nanční ohodnocení za jejich 
funkci

Otázka: Jak nahlížíte na stávající fi nanční ohodnocení za funkci třídního učitele?

velmi špatné  - špatné – průměrné – dobré – velmi dobré

Z dotázaných  třídních učitelů považuje 21 % stávající fi nanční ohodnocení za 
jejich funkci za velmi špatné, 37 % třídních učitelů je označilo za špatné a 33 % třídních 
učitelů za průměrné. Pouze podle 7 % třídních učitelů je stávající fi nanční ohodnocení 
za jejich funkci dobré a podle necelých 2 % třídních učitelů je velmi dobré.

Průměrná hodnota na škále 2,30.

Vztah mezi typem školy a názorem třídních učitelů na 
stávající fi nanční ohodnocení za jejich funkci

Stávající fi nanční ohodnocení za funkci třídního učitele považují třídní učitelé 
za špatné (průměrná hodnota 2,30 na škále). Byla částečně přijata hypotéza o tom, že 
třídní učitelé z jednotlivých typů škol mají rozdílné názory na stávající fi nanční ohod-
nocení za jejich funkci. Alespoň průměrně vyhovují třídním učitelům (učitelkám) na 
1. stupni ZŠ (51 % je považuje za průměrné), nejvíce nespokojeni jsou třídní učitelé na 
SŠ a SOU. Zamítli jsme hypotézu o tom, že třídní učitelé s rozdílnou délkou praxe mají 
rozdílné pohledy na stávající fi nanční ohodnocení za funkci třídního učitele. Částečně 
jsme přijali hypotézu předpokládající, že třídní učitelé–muži mají rozdílné názory na 
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stávající fi nanční ohodnocení za jejich funkci než třídní učitelky–ženy. Za velmi špatné 
je považuje 33 % mužů a pouze 18 % žen. 

Odpovídající částka za funkci třídního učitele je podle třídních učitelů asi 2 000 
Kč (v současnosti se pohybuje v ČR v průměru mezi 500-600Kč měsíčně). Zamítli jsme 
hypotézu o tom, že třídní učitelé z jednotlivých typů škol mají rozdílné názory na odpo-
vídající částku za funkci třídního učitele. 

Konkrétní (místní) podmínky pro práci třídních učitelů nebyly v rámci naše-
ho výzkumného šetření předmětem zkoumání. Výsledky nám tedy neumožňují kon-
statovat, do jaké míry byly odpovědi respondentů ovlivněny například počty žáků ve 
školních třídách, počty vyučovacích hodin, které mají třídní učitelé se „svými“ žáky, 
fl uktuací třídních učitelů, mírou úspěšnosti tradičních i netradičních strategií spolupráce 
třídních učitelů s rodiči žáků apod. Tyto otázky budou spolu s dalšími předmětem našich 
dalších výzkumných aktivit. Přesto mají výše uvedené poznatky jistou vypovídací hod-
notu v tom, že poukazují na míru významu, jaká je funkci třídního učitele v současné 
době přisuzována.

CONDITIONS FOR THE CLASS TEACHERS’ WORK IN 
AFFECTING HEALTHY DEVELOPMENT OF THEIR 
PUPILS

Abstract: The article conveys the results of a survey into the conditions of pri-
mary and secondary class teachers’ work aiming at identifying how the class teachers 
refl ect the degree of strenuousness of their job, where they perceive the core of stre-
nuousness, and how they view current fi nancial reward for the class teacher’s job. The 
article makes use of the data out of which some have previously been published within 
the ‘School and Health for the 21 Century’ project at Brno Masaryk University Faculty 
of Education (Project MSM002162421). 

Keywords: class teacher, legislative sources, degree of educational strenuousne-
ss, healthy development factors, fi nancial reward
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

AKTIVIZUJÍCÍ TECHNIKY 
V PSYCHOLOGICKÉ PŘÍPRAVĚ UČITELE

Jaroslav ŘEZÁČ

Abstrakt: Příspěvek je orientován na konstrukci výcvikových technik v kontextu 
subjektivně vyjadřovaných potřeb rozvoje sociální kompetence pedagogů různých typů 
škol. Sleduje potřeby změn sociálních dovedností, jak se odrážejí v subjektivních hodno-
tících soudech učitelů ve vztahu k sobě, kolegům a podmínkám pedagogické práce. Re-
spodenti signalizují potřebu zdokonalit vztahy jak v profesní, tak mimoprofesní oblasti. 
Určitý hendikep pociťují v oblasti navazování a rozvíjení profesních vztahů. Výrazněji 
se ještě objevovala potřeba zdokonalení či zlepšení seberefl exe a sebeovládání v profes-
ních situacích a objevovaly se i výroky volající po „nastartování rozvoje“.

Klíčová slova: výcvik, interakční cvičení, aktivizující techniky, refl exe sociálních 
dovedností  a rysů

Úvodem
V rámci výzkumného záměru Škola a zdraví pro 21. století se zaměřujeme na 

konstrukci teoreticky podložené a potřebami učitelské praxe orientované varianty in-
terakčního výcviku tzv. „interakčních cvičení“. Pro dotváření koncepce cvičení a jejich 
průběžnou aktualizaci je zapotřebí (1) sledovat aktuální situaci v nabídce a úrovni akti-
vizujících a výcvikových technik, které se pedagogické veřejnosti nabízejí; (2) sledovat 
měnící se potřeby pedagogické praxe v závislosti na změnách učebních plánů a zásad-
ních pedagogických dokumentů a (3) potřeby odborníků z praxe (učitelů, vychovatelů, 
sociálních pracovníků atp.).

V posledních letech prožíváme určitou konjunkturu výcvikových technik. Jde 
o pochopitelnou reakci na dřívější preferenci znalostních kurzů a školení týkajících 
se spíše administrativně právních aspektů pedagogické práce. To s sebou nese i určitá 
úskalí. V rámci přípravy na vysoké škole se student v závislosti na své aprobaci se 
sice setkává s ucelenými výcviky, povětšinou však spíše s informatorii o výcvikových 
technikách, protože se jen velmi obtížně dostávají do učebních plánů nabitých tradič-
ními disciplínami semináře či cvičení vyžadující práci v malých sociálních skupinách 
(u výcviku 12-15 účastníků). 

Výcvikové techniky by už ze své podstaty měly oslovovat zájemce v závislosti 
na jejich subjektivně pociťovaných potřebách seberozvoje. Jinými slovy měla by existo-
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vat širší nabídka oslovující výběrově určité skupiny studentů. Jinak je vedoucí výcviku 
do určité míry nucen ke konstrukci jakéhosi konfekčního cvičení, které „osloví většinu“. 
U některých účastníků cvičení pak logicky vzniká pocit, že se „zůstává na povrchu“, 
tam, kde on cítí potřebu hlubší intervence;  že se směřuje k cílům, kterých on již dosáhl 
anebo cestami, jež on už zvládl. Nezřídka se mu pak takové semináře nejeví přínosné, 
protože nerozvíjejí jeho sociální tvořivost. 

Ne každého studenta také oslovuje sama metoda práce příznačná pro výcvikové 
techniky. Setkávají-li se ve výcvikové skupině studenti, jejichž problémem je elemen-
tární interakční sebejistota, se studenty, kteří spíše již hledají sofi stikované způsoby 
sebeprosazování či řešení interakčních problémů, lze sice do určité míry této situace 
využít ke kultivaci  kooperativních interakcí, nicméně bylo by vhodnější, kdyby oba dva 
typy studentů pracovaly ve skupinách z naznačeného hlediska homogenních.

O pojetí interakčních cvičení jsme již obsáhle referovali1 (připomenuli jsme 
i některé jejich dílčí specifi ka) 2 a proto se omezíme pouze na stručné připomenutí vý-
chodisek a užívaných technik a to proto, abychom objasnili kontext k němuž se sonda 
o jejích výsledcích chceme referovat vztahovala.

Východiska
Proč interakční  výcvik

„Nežádoucí“ stereotypy (postoje, návyky, neadekvátní percepční schémata, neefek-• 
tivní styly činností, nevhodné strategie vztahů) jsou zde refl ektovány a korigovány;

 
profesionální úspěšnost je stále výrazněji podmiňována vedle odborných zna-• 
lostí též sociální kompetencí a výcvikové techniky umožňují do značné míry 
modelovat sociální situace z oblastí řízení, vedení, péče, výchovy ap.;

 
techniky založené na skupinové sounáležitosti pomáhají mírnit důsledky civili-• 
začního kulturního vývoje, především výrazné odcizení a určitou absenci nefor-
málních interakcí.

Vedoucí (klíčové) myšlenky IC vztahující se především k interakční složce cvi-
čení bychom ve stručnosti mohli formulovat takto:

Skutečně efektivně ovlivníme druhého pouze „společně s ním“ (• vedení není 
ovládání); 

1 ŘEZÁČ, J.: První zkušenosti z interakčních cvičení v rámci profesionálních praktik na PdF MU. Pedagogic-
ká orientace, 1991, 2, 79-82.
 ŘEZÁČ, J. Interactive Excersies and Their Use in the Psychological Preparation for Profession. Využití inter-
akčních cvičení v psychologické přípravě na profesi. XXVI. International Colloquium an the Management of 
Educational Process. University of Defence Faculty of Economics and Management. Brno 2008. CD  ISBN 
978-80-7231-511-6.
2  ŘEZÁČ, J.: Od sebeotevření k seberefl exi. Sb.: Novinky v pedagogické a školní psychologii 97.  Zlín 1998., 
s.64-68.  9
ŘEZÁČ, J.: Zpětná vazba jako aktivizující a facilitující faktor interakčního učení. In.: kolektiv.: Učitel,vyu-
čování, situace. Brno,  Paido 1994.  ŘEZÁČ, J.: K problému rozvíjení seberefl ektivní kompetence v rámci 
interakčních cvičení. Pedagogická orientace 1997, 4, s.12-18, ISSN 1211-4669.
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učení a výchova budou jen do té míry účinné, do jaké míry budou již • životem 
samým, nikoli pouhou přípravou na něj…;
společně se lépe objevuje (• objevujme společně – učme se individuálně);
myšlenky jsou jako děti - vždy je máme s někým… (• skupinová diskuse nejen 
jako nástroj kultivace myšlení ale i vztahů, aneb od individualismu k individu-
alitě);
proč chceme to, co chceme? (• objevování hlubších vrstev motivace a nových 
motivů (intrazitní motivace - Bruner);
život je individuální seberealizací v prostředí tvořeném jinými lidmi usilujícími • 
o totéž…
bez aktivity nebude dovednost, bez reálně prožívaných vztahů, nebude sociální • 
zkušenost…

Interakční cvičení je zaměřeno na kultivaci těchto předpokladů:
A.:  dovednost iniciovat, navázat, prohlubovat a ovlivňovat vztahy mezi lidmi; půso-

bit na jiné lidi, prosazovat své zájmy a uplatňovat svůj vliv, aniž by byla narušo-
vána autonomie osobnosti i aktivit jiných lidí; 

B.:  sociální obratnost, tj. způsobilost vést a rozvíjet smysluplnou interakci přiměře-
nou sociální situaci i potřebám a zájmům zúčastněných jedinců; 

C.: dovednost vytvářet plány, taktiky a strategie sociálního jednání; 
D.: dovednost realizovat (iniciovat a řídit) sociální aktivity; 
E.:  dovednost chovat se a jednat tak, aby všechny složky výrazu tvořily harmonii 

a jednání jedince bylo pro partnery čitelné (tj.: kongruentní a autentické); 
F.:  dovednost nahlížet vlastní interakční styl v kontextu jeho možných důsledků 

v pedagogické kontextu.

Účastník cvičení se učí
správně • rozpoznat vnější očekávání, jež ze situace vyplývají;
správně zvolit • taktiku a strategii přiměřenou situační výzvě;
zmobilizovat se k výkonu • (motivace a kondice);
odpovídajícím způsobem na situační výzvu • reagovat ( tj. aby jeho sociální cho-
vání bylo přiměřené (aktivitě, činnosti) a zároveň harmonické, konzistentní 
a kongruentní). 

Účastníci cvičení se učí identifi kovat (a doceňovat) klíčové determinanty osob-
nostních změn, především:

Styl přístupu protagonistů situace  (dimenze interakčního stylu byly odvozeny 
ze zkušeností s výcvikovými skupinami a jsou formulovány bipolárně: přímý 
- manipulativní, tvořivý - rigidní, integrující - dezintegrující, direktivní - nedi-
rektivní). 

Klíma intraskupinových interakcí (je posuzováno na základě následujících 
polárních charakteristik:  svoboda projevu - konformismus, podpora - ztížení  se-
beprosazení, volnost či omezování ve vzájemných vztazích, přijetí - odmítání 
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individuálních projevů a aktivit, citová rezonance - sociální chlad, důvěra - ne-
důvěra, afi liace - hostilita. 

Pro projektování a realizaci výcviků (či jednotlivých technik), které by uvedené 
principy naplňovaly, je dobré mít přehled o tom, jaké žádoucí změny, v oblastech sociální-
ho života a vlastností osobnosti potencionální účastníci výcvikových sezení preferují.

Šetření
Cíl šetření

Zjistit jaká je frekvence, subjektivně posuzovaná kvalita,  přínos  absolvova-
ných výcvikových technik v rámci dalšího vzdělávání v průběhu pedagogické praxe
a jak je deklarována další potřeba sebevzdělávání v oblasti výcvikových technik.

Metoda
K získání základních údajů byl použit jednoduchý strukturovaný dotazník, jenž 

umožňoval připojit k odpovědím na otevřené otázky ještě komentáře, poznámky, event. 
ilustrace problémů z praxe.

Vzorek
Výzkumný vzorek tvořilo 166 pedagogů různých typů a stupňů škol.

Výsledky
Zdá se, že nabídka výcvikových a aktivizačních technik v rámci celoživot-

ního vzdělávání pedagogů je poměrně značná; 54,8 % respondentů absolvovalo 
během své praxe nejméně 1x nějakou formu aktivního výcviku. Téměř všichni re-
spondenti se za dobu své praxe zúčastnili řady školení a kurzů (v průměru 2-3x za 
rok). Asi pětina z toho byly kurzy zahrnující nebo výlučně stavící na aktivizujících 
technikách). 

Jednalo se o výcviky zaměřené převážně na:
komunikaci• 
asertivitu  (sebeprosazování)• 
řešení konfl iktních či problémových situací• 
management (time-management, řízení, vedení)• 
transakční analýzu• 
různé (další speciálně zaměřené kurzy a workshopy)• 

Subjektivní posouzení přínosu a kvality absolvovaných kurzů je již střízlivější: 
27,7 % respondentů považuje absolvovaný výcvik za kvalitní a přínosný pro praxi. Při 
podrobnější analýze doprovodných poznámek a komentářů (případně verbálních pozná-
mek směřovaných k tazateli) se zdá, že mírně skeptický výsledek je poněkud zkreslen 
tím, že výcviky jsou absolvovány korporativně pracovištěm a nerespektují individuál-
ní potřeby účastníků. Do ne zcela pozitivně vnímaných a hodnocených kurzů jsou tak 
zahrnuty některé kurzy, kterým sice respondent „přiznává“ určitou kvalitu, ale které 
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ho neoslovily, protože byly cíleny na změnu těch dovedností, vlastností či rysů, které 
on sám nepovažuje aktuálně za “důležité“, či „potřebné“, anebo se konaly v době, kdy 
pociťoval prioritu své angažovanosti jinde (aktuální problémy na pracovišti, v rodině, 
krizové životní situace atp.). Zajímavým zjištěním je i skutečnost, že pro některé učitele 
získávají výcvikové kurzy určitý pejorativní nádech vzhledem k přímým i nepřímým 
„zkušenostem“ zneužívání psychologie v běžném životě („...soudobá společnost je za-
hlcena nabídkou zdokonalovacích forem sociálních dovedností. Své by mohly vyprávět 
zmanipulované oběti různých nákupních akcí, jak se nedokázaly ubránit argumentaci 
proškolených prodejců... všichni, kdo věnovali svůj čas podstatným problémům, se mo-
hou dívat, jak je válcují vyloženě nekvalitní lidé vyzbrojení specifi ckým proškolením...“ 
P.O.88, ž, 54.).

Následující graf (č.1) uvádí přehledně nejfrekventovanější oblasti v nichž re-
spondenti pociťují potřebu výraznější pozitivní změny.3

Graf č. 1. Subjektivně pociťovaná potřeba změny sociálních dovedností 
(graf vyjadřuje v procentech frekvenci určité kategorie ve zk. vzorku)

V oblasti komunikace uváděli respondenti nejčastěji buď obecně „potřebu zlep-
šení svých komunikačních dovedností“, ale také konkrétněji: zlepšení dovednosti komu-
nikovat se skupinou (týmem) či „v rámci určité skupiny“, zlepšení či získání schopnosti 
naslouchat, zdokonalit vyjadřování, zlepšit dovednost  komunikovat s mladými lidmi 
(event. se žáky). Dále se objevovala potřeba zdokonalit neverbální komunikaci, naučit 
se efektivní či účinné komunikaci4. Dále pociťovali respondenti našeho vzorku problémy 
v oblasti komunikace s nadřízenými, ve vedení dialogu, komunikace s problémovými 
jedinci či v problémových situacích (podmínkách) atd. Objevovala se i potřeba zlepšit 
3 Graf vyjadřuje v procentech podíl osob, které uvedly určitý atribut. Celkově bylo uvedeno 108 různých 
oblastí v nichž by respondenti uvítali výraznější změnu. 
4 Pojmy jsou uváděny tak, jak je respondenti formulovali

didaktické dovednosti a schopnosti
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vyjadřování kritiky, zlepšení rétorických dovedností a „zlepšení hlasu jako prostředku 
interakce a detekce“. Potřebu zdokonalit parametry hlasu ve vztahu k požadavkům pro-
fese signalizují i některá další šetření (např. Frostová, J. 2007). Doceňování parametrů 
hlasu včetně péče o hlas jako pracovní nástroj nás vedly k úvaze obohatit širší pojetí 
interakčních cvičení také o kondiční cvičení hlasu a kultivace řeči.5

V oblasti zvládání temperamentu a emocí byly frekventovány především: po-
třeba zvládání netrpělivosti, unáhlenosti, zbrklosti v chování a jednání, ovládání emocí 
v náročnějších situacích a podmínkách práce učitele.

V oblasti práce v týmu, se objevovala potřeba zdokonalit řízení týmu, vedení lidí, 
iniciovat a podporovat kooperaci a vytváření tvořivé a příjemné atmosféry v pracovních 
skupinách.

Dále se objevoval důraz na zvýšení vlastního sebevědomí, sebejistoty a sebehod-
nocení v kontextu dovednosti správně se vnímat a kultivovaně (ji) se hodnotit v socio-
profesní roli.

Výrazněji diferencované byl ještě výpovědi v oblasti mezilidských vztahů. Re-
spondenti signalizují potřebu zdokonalit vztahy jak v profesní, tak mimoprofesní oblasti. 
Určitý hendikep pociťují v oblasti navazování a rozvíjení profesních vztahů. Nejčastěji 
jsou uváděny problémy fungování dobrých vztahů s rodiči žáků, ale i se žáky – v oblasti 
mimoprofesní obecně: navazování vztahů s „novými lidmi“.

Výrazněji se ještě objevovala potřeba zdokonalení či zlepšení seberefl exe a sebeo-
vládání v profesních situacích a objevovaly se i výroky volající po „nastartování seberozvo-
je“, aniž by bylo specifi kováno, zda se míní obecně „seberozvoj“ osobnostní, anebo v pro-
fesní roli. Zajímavé je, že je toto „nastartování“ očekáváno spíše z vnějšího prostředí.

Jak naznačuje graf č.1 něco málo přes 6 % respondentů buď přímo uvedlo, 
že necítí potřebu na sobě něco výrazněji měnit, anebo nechali otázku bez odpovědi 
(„...nejsem si vědoma, že bych v rámci své profese či osobního života na sobě potřebo-
vala něco zdokonalovat. Snažím se co nejlépe přizpůsobovat dané situaci a jednat tak, 
aby nedocházelo ke konfl iktu, ale ke vzájemnému pochopení a toleranci obou stran...“ 
P.O. 56; ž. 33 let).

Ilustrativní informace přinesly i odpovědi na otázky vztahující se k prostředí 
a lidem profesní oblasti. 

Určitým signálem je, že počet výpovědí v této oblasti uváděných je mírně vyšší 
než změny vztahované respondenty k nim samým (abs. 108:132). Výpovědi jsou méně 
diferencované a vyjadřují méně dílčích oblastí než v potřebě změny vztahované k Já. 
Převládají v nich očekávání vztahující se spíše k sociálním rysům než dovednostem 
a schopnostem.

Poměrně často se vyskytovaly poměrně obecné nepřímé (proklamativní) hod-
notící soudy vyjadřující zklamání z proměn role i statusu učitele (např.: „Vzpomínám 
na doby, kdy učitel ve škole byl žákům vzorem, nejlépe po všech stránkách. Tento 
požadavek by dnes byl k smíchu...“ P.O. 88; ž. 54 let.) nebo s poměry na pracovišti 
(„...velmi často cítím mezi kolegy nedostatek porozumění mezilidským vztahům a loaja-
lity k zaměstnavateli. Mnozí mívají problémy s udržením dobrých mezilidských kontaktů 
na pracovišti...“ P.O. 164; m. 44 let;  

5 Frostová, J. Řezáč, J. Projekce „zpěvnosti“ do profesní komunikace (v tisku). 
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Graf č.2. Subjektivně pociťovaná potřeba změn sociálních dovedností a rysů u spolupracovníků 
(graf vyjadřuje v procentech frekvenci určité kategorie ve zk. vzorku)

Těžiště je opět v komunikaci (téměř 55 % viz graf č. 2). Konkrétněji vyjádře-
né hodnotící soudy jsou velmi podobné subjektivně vnímaným potřebám sebekorekce. 
Preferováno jednoznačně je očekávání změny (u spolupracovníků) v oblasti naslouchá-
ní druhým a obratnější, efektivnější komunikace vůbec. Očekávána je otevřená komuni-
kace6, umění diskuse, kvalitní (podložená) argumentace, komunikativnost (jako rys po-
vahy), umění vyjádřit skutečný záměr komunikace, přijímání kritiky, lepší komunikace 
(komunikace respektující a partnerská) s podřízenými, komunikace účinná (efektivní), 
kultivované a přiměřené vyjadřování a práce s hlasem odpovídající erudici pedagoga.

Očekávání zlepšení ve vztahu ke kolegům se dále výrazně vztahuje k úrovni ří-
zení a vedení lidí. Postrádány jsou: ochota ke spolupráci, kvalitní (autentická, „nevypo-
čítavá“), dodržování základních etických pravidel meziosobních vztahů, norem a pra-
covních řádů, mravních norem – odpovědnost, serioznost, spolehlivost atp.), kooperace, 
vstřícnost, otevřenost, nestrannost, objektivnost, ochota pomoci (sociální opora) atp. 
Lze říci, že pohled na potřebu změny u kolegů (spolupracovníků, nadřízených, podříze-
ných) má těžiště spíše v oblasti sociálních rysů než ve sféře dovedností a schopností. 

Analýza doprovodných komentářů respondentů naznačuje zvýrazňující se pro-
blémy v mezilidských vztazích pedagogických sborů. („...někteří kolegové nechtějí nic 
řešit, nechávají pracovní činnosti volně plynout s tím, ono se to nějak vyřeší samo. Ně-
kteří mají přístup typu „studený čumák“....když hodnotím kolektiv jako celek, tak mám 
dojem, že nejsme sehraný tým a že každý chce něco jiného a nejsme schopni se dohod-
nout. Převládá tam značná rivalita a závist...“ (úryvek P.O. 156; ž, 35 let). Časté jsou 
stesky na změny v chování a přístupech žáků k učení i sobě navzájem („...agresivita 
6 Uváděné atributy jsou opět ponechány v původních formulacích respondentů
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a nejen ta velmi rychle stoupá a není jednoduché všechny situace s úsměvem na rtech 
a hořkostí v duši zvládat...“ P.O. 161; m, 28 let). 

U „sebenáhledu“ namísto hodnotících soudů vztahujících se spíše k rysům 
a vlastnostem partnerů či týmů dominuje akcent na dovednosti či dílčí kompetence.

Zhruba třetina ZO (36 %) pociťuje stejnou potřebu pozitivních změn sociálních 
dovedností a rysů u sebe jako u svých spolupracovníků

34 % ZO pociťuje výraznější potřebu pozitivních změn sociálních dovedností 
a rysů u svých spolupracovníků případně prostředí (klima školy, organizační prostředí, 
projekce širšího společenského prostředí)

30 % ZO pociťuje výraznější potřebu pozitivních změn sociálních dovedností 
a rysů u sebe, než u svých spolupracovníků

Výsledky sondy naznačují:
zvyšující se zájem o výcvikové techniky, ale zároveň určité výhrady k jejich • 
obsahu a způsobům realizace,
pokud jde o obsah a zaměření výcviku jednoznačně převládá zájem o výcviky • 
v komunikaci, kultivaci interakčních dovedností (vedení a řízení, zkvalitňování 
mezilidských vztahů a klimatu intraskupinových interakcí); = schopnosti poro-
zumění – empatie – sociální opory a přiměřeného sebeprosazování v profesních 
interakcích (asertivita),
mírně vyšší nároky respondentů na změnu partnerů než na sebe s těžištěm • 
v oblasti sociálních rysů
nepřímý apel na změnu podmínek výchovně vzdělávacích interakcí (klima školy, • 
úroveň řízení školy, hodnotové proměny společnosti i rodiny (agresivita a aro-
gance dětí, neochota ke spolupráci u některých rodičů apod.)

Praktické závěry
Orientovat výcviky zařazené do psychologické přípravy budoucího učitele na:

Seberefl exi a seberegulaci (sebevýchovu)• 
Percepci a sebepercepci (adekvátní sebeposouzení)• 
V komunikaci na • 

poskytování přiměřené a efektivní zpětné vazby• 
argumentaci a kritické myšlení• 
vedení dialogu a konstruktivní diskuse• 
autentickou a kongruentní sebeprezentaci • 
poskytování přiměřené a efektivní zpětné vazby• 

V oblasti sociálního chování• 
kooperaci a týmovou spolupráci• 
utváření pozitivního klimatu a poskytování sociální opory• 
 strategie sociálního chování v kontextu konkrétních sociálních situ-• 
ací 



109

ACTIVATING TECHNIQUES IN THE TEACHER´S 
PSYCHOLOGICAL PREPARATION

Abstract: The present paper concentrates on the construction of training tech-
niques in the context of the needs for social competence development, subjectively ex-
pressed by pedagogues of various types of school. It monitors required changes of social 
skills as refl ected in teachers´ subjective assessments related to themselves, their colle-
agues and the conditions of the teaching profession. The respodents in my sample also 
felt some problems in their communication with their superiors, in leading dialogues, 
commnication with problem idividuals or in problem situations (conditions). Self-re-
fl ection and self-control in professional situations should also be enhanced; statements 
that called for „starting self-development“ appeared as well, although they did not spe-
cify whether the „self-development“ concerned one´s personality or one´s professional 
role.

Keywords: training, interactive exercises, activating techniques, refl ection on 
social skills and features 
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

INDIVIDUÁLNÍ PROGRAMY ZLEPŠENÍ 
ZDRAVÍ, VYUŽÍVAJÍCÍ VIDEOPOČÍTAČOVÉ 

PSYCHODIAGNOSTICKÉ METODY 
V PEDAGOGICKÉM PROCESU

Maria S. GONCHARENKO, A. N. TYMCHENKO

Abstrakt: Práce je zaměřena na praktické využití metody videopočítačové psy-
choanalýzy podle Anuašviliho. Byly vybrány dvě skupiny studentů, jejichž studijní směr 
se dosti značně liší a pomocí uvedené metody bylo zjištěno, že je dostatečně citlivá 
a umožňuje spolehlivě určit mentální typ člověka a tím najít specifi cký přístup k jeho 
výchově. 

Klíčová slova: spiritualita, videopočítačová analýza, mentální typy, mozková 
činnost, valeologie 

Přirozenost člověka je determinována univerzálními hodnotami – absolutními 
principy, vytvářejícími celkovou morálku. Ta je součástí harmonické osobnosti, jestliže 
se ona či on chovají podle těchto principů. Povaha osobnosti se odráží v těchto absolut-
ních principech a projeví se obvykle podvědomě.

Spiritualita (duchovnost) osobnosti je zdrojem pro její aktivitu, podmínky rozvo-
je a bohatství myšlenkového světa. Určuje skutky a činy osobnosti a její či jeho způsob 
života obecně. Vědci určili souvislost interakce mezi hladinou rozvoje spirituality osob-
nosti a duševním, sociálním a fyzickým zdravím. Problém poměru odhadu těchto složek 
zdraví zůstává dodnes nejasný a vyžaduje nový přístup k řešení.

Jednou z takových nových metod je metoda videopočítačové psychodiagnózy 
podle Anuašviliho, založená na principu podprahového vnímání informace. Obraz osob-
nosti tak můžeme získat pomocí analýzy její (jeho) tváře, mentálního typu, mentální 
kondice a aktivity určité mozkové hemisféry.

Celkem bylo podle uvedené metody vybráno 49 mentálních typů (obr.1). Metoda 
je prakticky ověřována na Katedře valeologie Univerzity V.N. Karazina v Charkově.
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Obr.1. Typologie podle Anuašviliho.

V praxi byla provedena analýza mentálních typů 20 studentů Katedry fi lozo-
fi e (valeologie) a Katedry ekologie Univerzity V.N. Karazina v Charkově a to pomocí 
metody videopočítačové diagnostiky.

Ve skupině valeologů převládal střední mentální typ (50 % případů) a zastoupení 
mentálního, resp. stabilního typu činilo 20 %, resp. 30 % (obr.2). Ve skupině ekologů 
byly zjištěny jako převládající nestabilní a stabilní typy (každý 40 %) a zbytek, tj. 20 % 
činil střední mentální typ.

Obr.2. Srovnávací analýza mentálních typů skupin ekologů a valeologů.
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40 % studentů valeologie náleží ke střednímu stabilnímu typu, 20 % k logické-
mu stabilnímu typu, 20 % k intuitivnímu stabilnímu typu a 10 % odpovídá logickému 
a intuitivnímu nestabilnímu typu.

Ve skupině studentů ekologie bylo zjištěno 30 % studentů intuitivně nestabilního 
typu, 30 % intuitivně stabilního typu, 10 % logického stabilního typu, 10 % nestabilního 
typu (bez převahy) a 20 % středního stabilního typu.

Analýza mezihemisférické asymetrie svědčí o převaze logického myšlení 
(mezihemisférická asymetrie levé mozkové hemisféry) v 50 % případů, představivost 
(mezihemisférická asymetrie pravé mozkové hemisféry) ve 40 % případů bez ohledu 
na specializaci studentů. V 10 % případů nebyla odhalena žádná zjevná převaha mezi-
hemisférické asymetrie.

Ve skupině ekologů pozorujeme výrazný počet studentů (40 %) nestabilního men-
tálního typu, inklinující k manifestaci nestability v mentálním stavu, riskantnímu a devi-
antnímu chování a v souladu s tím k nižšímu stupni uvědomění si jejich skutků, což vede 
k poklesu spirituálního zdraví osobnosti. Tedy souvislost spirituálního zdraví  jako vrchol 
„heath pyramidy“, obecně akceptovaný ve valeologických studiích způsobuje změny v so-
ciálním, mentálním a fyzickém zdraví osobnosti. Tedy závěry programu individuálního 
samovýchovného rozvoje osobnosti, který je aktivně uváděn do praxe mezi studenty 
Charkovské státní univerzity jsou následující:

1) aktivizace práce, směřující k rozvoji osobnosti,
2) vytvoření spirituálně – morální kultury,
3) harmonizace emocionální oblasti osobnosti,
4) základy hygieny a formování návyků zdravého životního stylu,
5) rozšíření znalostí o rozvoji tělesné výchovy a formování dovedností a jejich využití,
6) valeologické základy kultury stravování,
7) kultura rodinných vztahů, těsně korelující se socializací osobnosti.

Tedy možnost zavedení videopočítačové diagnózy podle Anuašviliho do praxe 
vysokých škol umožňuje určit mentální typ studenta, modifi kovat prostředek individu-
álního přístupu k osobnosti studenta a k individuálnímu zdraví zdokonalujícímu progra-
mu, směřujícímu k harmonizaci osobnosti a jejímu či jeho zdraví.

THE INDIVIDUAL PROGRAMMES OF  THE HEALTH 
IMPROVEMENT USING THE METHOD OF VIDEO-COMPUTER 
PSYCHODIAGNOSIS IN THE PEDAGOGICAL PROCESS

Abstract: Our work deals with practical utilization of the video - computer 
psychoanalysis according to Anuashvili. Two groups of students with different study 
– orientation were chosen and according to method mentioned was concluded that the 
method is suffi ciently sensitive and enables reliably determine mental type of the person 
and in this way fi nd specifi cal access to to her/his education. 

Keywords: spirituality, video – computer analysis, mental types, cerebral akti-
vity, valeology. 
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ZNALOSTI INDIKÁTORŮ ZDRAVÉHO 
ŽIVOTNÍHO STYLU STUDENTY UČITELSTVÍ

Jitka ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Jaroslav ŠIMÍČEK

Abstrakt: Nový trend ve vzdělávání na základních školách v České republice 
vyžaduje provázanost mezi subjektem a praktickou aplikací. Jedna z nových vzděláva-
cích oblastí je předmětem známým pod označením „Člověk a zdraví“. Na Pedagogic-
ké fakultě Ostravské univerzity připravujeme studenty v programu Výchova ke zdra-
ví v bakalářských a magisterských studijních programech od roku 2007. Naše studie 
pojednává o výzkumu, jenž srovnává studenty pedagogické fakulty se širším okruhem 
univerzitních studentů s ohledem na jejich znalosti o zdraví. Výsledky našeho výzkumu 
poskytují zřejmý důkaz pro nutnost rozšíření informovanosti o problematice především 
v řadách budoucích učitelů. 

Klíčová slova: Výchova ke zdraví, indikátory zdraví, znalosti o zdraví

Úvod
Zdraví je zdrojem kvality života, umožňuje dosahování životních cílů a v hi-

erarchii hodnot se také životním cílem stává. Zdraví samo o sobě nelze vymezit bez 
vztahů k dalším pojmům. Snad nejvíce známá defi nice WHO určuje, že zdraví je fy-
zické, psychické a sociální blaho, nikoliv nepřítomnost choroby či poruchy. Ve spole-
čenském chápání zdraví se uvedené indikátory spojují do jednoho společného jmeno-
vatele, kterým je způsob života. Tento termín obsahuje jakou hodnotu připisují různí 
lidé fenoménu zdraví, zdravotní péči, životnímu prostředí a životním podmínkám ve 
společnosti.

Významným konceptem způsobu života a jeho vztahu k lidskému zdraví je kon-
cept salutogenze A. Antonovského a koncepce hardiness S. Kobasové. Jsou založeny na 
cíleném probuzení zájmu pracovat na sobě a tím utvářet a posilovat vlastní zdraví. Salu-
togeneze je chápána také jako princip životního stylu, kdy podmínkou práce na sobě je 
věnovat pozornost nejen složkám fyzickým a mentálním, ale také duchovním. Člověk 
nemusí být vždy zdráv, ale může mít pocit životní pohody a důstojnosti. Výchova ke 
zdraví by měla být v tomto smyslu zaměřena na osobní zodpovědnost ke smysluplnému 
životu.



116

Problém

 Proměna české školy začala na počátku nového tisíciletí schválením dokumen-
tu Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který preferuje rozvíjení klí-
čových kompetencí žáků. Koncepci tohoto programu vystihuje citát J. A. Komenského: 
„Je třeba učit se ne mnoha věcem, ale podstatnému pro život.“ V tomto kontextu je 
v uvedeném dokumentu pojímána i výchova ke zdraví, která má žáky připravit ke zdra-
vému životnímu stylu.

Standard k základnímu vzdělávání obsahuje ve školním programu vzdělávací 
okruh Člověk a zdraví. Téma podpory zdraví ve vzdělávání vyžaduje také přípravu me-
todicky erudovaných pedagogických pracovníků. Vedle postgraduálních programů byly 
v uplynulém pětiletém období akreditovány na Pedagogických fakultách studijní obory 
Výchova ke zdraví v bakalářském i magisterském studiu. Na Ostravské univerzitě bu-
dou v akademickém roce 2009/2010 absolvovat první studenti těchto oborů v bakalář-
ské specializaci ve vzdělávání i v magisterské graduaci Učitelství výchovy ke zdraví 
pro 2. stupeň ZŠ.

Naše studie je sondou k orientaci v problematice zdraví u skupin studentů z obo-
rů, kde je tématu zdraví věnována rozdílná pozornost. Volili jsme tři skupiny vysoko-
školských studentů, studenty učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ (z oborů mimo Výchova ke 
zdraví), studenty bakalářského oboru Výchova ke zdraví, a studenty bakalářského oboru 
Ochrana veřejného zdraví.

Výzkumná otázka, metoda šetření a zkoumaný soubor
Položili jsme si otázku, nakolik se liší znalosti o zdraví u vysokoškoláků. Vychá-

zíme z přístupu k utváření kompetencí na základě orientace v podstatných znalostech o 
činnosti, v níž se má kompetence uplatnit. Týká se to především úrovně znalostí protek-
tivních a rizikových faktorů zdraví, které jsou základem zdravého životního stylu. 

U zkoumaného souboru hledáme odpověď na otázky:
1.  Jaké rozdíly jsou ve znalostech o zdraví mezi studenty učitelství 1. a 2. stupně 

ZŠ mimo specializaci Výchova ke zdraví a studenty se specializací ve vzdělávání 
Výchova ke zdraví?

2.  Jaké rozdíly jsou ve znalostech o zdraví mezi studenty vzdělávacího oboru Vý-
chova ke zdraví a zdravotnického boru Ochrana veřejného zdraví?

Ke sběru dat jsme použili didaktický dotazník J. Šimíčka Civilizační nemoci a 
zdravý životní styl. Dotazník obsahuje 23 otázek, které jsou zaměřeny na dvě oblasti 
znalostí o zdraví, a to na příčiny vzniku civilizačních nemocí a prevenci jejich onemoc-
nění. Některé otázky obsahují více správných odpovědí. (Maximální počet správných 
odpovědí je 34).)
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Příklady otázek:
7. Srdeční infarkt vzniká při
a) uzávěru věnčité tepny trombem
b) silné kladné emoci
c) silné záporné emoci
d) značné tělesné námaze

19. Jaká námaha chrání před koronár-
ní nemocí
a) jakákoliv
b) chůze
c) tenis, fotbal a další míčové hry
c) vytrvalostní běh

15. Diabetes mellitus prvního typu je 
vyvolán
a) nedostatkem inzulínu
b) vrozenou dispozicí
c) přejídáním
d) nedostatkem pohybu

22. Rakovina nejvíce ohrožuje
a) kuřáky
b) nadměrně obézní osoby
c) osoby s nedostatkem bílkovin ve stravě
d) alkoholiky

Zkoumaný soubor tvořili studenti Pedagogické fakulty (PdF) a Fakulty zdravot-
nických studií (FZS) Ostravské univerzity. Základní dala o souboru obsahuje tabulka č. 
1.

Tabulka č. 1: Popis zkoumaného souboru
Fakulta Studijní obor Počet Věk
PdF OU 1. Učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ 147 19 – 23
PdF OU 2. Výchova ke zdraví   40 19 – 23
FZS OU 3. Ochrana veřejného zdraví   40 19 - 26

Výsledky
Přehled údajů o znalostech studentů ke zdravotní problematice z oblasti civili-

začních nemocí a zdravého životního stylu obsahuje tabulka č. 2.

Tabulka č. 2 a její grafi cké znázornění: Výsledky zkoumaného souboru 

Skupina Počet Výsledky
minimum            maximum M s

N 227       4                         29 15, 855 4,868
1. 147       4                         20    13,020 3,068
2.   40      13                        25 19,475 4,189
3.   40      15                        29 22,725 3,030
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Rozložení výsledků ve skupinách a statisticky významný rozdíl obsahují tabulky 
č. 3 a č. 4.

Tabulka č. 3 a její grafi cké znázornění: Rozložení výsledků ve skupinách 

Skupiny
Výsledky

      M1                                          M2
podprůměr             M             nadprůměr

1.      116                                           31
2.          6                                           34
3.          1                                           39
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Tabulka č. 4: Významnost rozdílu výsledků
Skupiny χ2 P

1 : 2 56,638 0,0001
2 : 3   3,914 0,0479
3 : 1 78,389 0,0001

M1 výsledky pod průměrem všech skupin
M2 výsledky nad průměrem všech skupin

Rozložení výsledků ve skupinách ukazuje na čtyřnásobnou převahu podprů-
měrných znalostí o zdraví v zadaném dotazníku u skupiny studentů učitelství, kteří se 
s otázkami znalostí o zdraví setkávají ve výuce jen okrajově. Témata k ochraně zdraví 
pro učitele 1. stupně ZŠ sice tvoří součást vzdělávacího programu, soustřeďují se však 
převážně na otázky výživy, sexuální výchovy a na prevenci zneužívání návykových 
látek. Pro studenty Učitelství 2. stupně ZŠ je program okruhu Člověk a zdraví obsažen 
pouze v nabídce výběrových předmětů. Srovnání výsledků znalostí o zdraví a podpoře 
zdraví mezi studenty se vzdělávací specializací Výchova ke zdraví a studenty zdravot-
nického oboru Ochrana veřejného zdraví ukazuje obdobné hodnoty. Statistický rozdíl 
byl sice prokázán, ale na hranici statistické významnosti.

Užitý dotazník Civilizační nemoci a zdravý životní styl obsahuje otázky vzta-
hující se k příčinám a prevenci civilizačních nemocí, z našeho šetření vyplynulo proto  
srovnání výsledků znalostí v těchto dvou oblastech. Maximální počet správných odpo-
vědí z oblasti etiologie, respektive příčin vzniku civilizačních chorob obsahuje dotazník 
25 a z oblasti jejich prevence 9. Statistický výpočet uvádí tabulka č. 5.

Tabulka č. 5 Výsledky znalostí příčin a prevence civilizačních nemocí
Příčiny civilizačních nemocí Prevence civilizačních nemocí

Skupina M s min. max. M s min. max.
1.   9.87 2.55 4 15 3.40 1.30 0 8
2. 14.67 3.21 8 22 4.52 1.53 0 7
3. 17.02 2.87 11 24 4.97 1.09 2 8

Rozdíl mezi 1. a 2. skupinou je signifi kantní jak pokud jde o etiologii, tak o zna-
losti životního stylu (χ2 = 33,59, P = 0, 00001). Obdobný výsledek jsme získali mezi 
1. a 3. skupinou (χ2 = 71,41, P = 00001). Zatímco mezi 2. a 3. skupinou je χ2 = 8,81 
a P = 0,03 (stupeň volnosti je pro všechny skupiny s.v. = 1). Rozdíl mezi 2. a 3. skupi-
nou, tj. studenty Výchova ke zdraví a studenty Ochrany veřejného zdraví je opět statis-
ticky významný, ale má výrazně nižší úroveň pravděpodobnosti. Testování významnosti 
rozdílů mezi znalostmi etiologie civilizačních nemocí a znalostmi životního stylu při-
náší obdobné výsledky u skupin jako u celého souboru. Skupiny 2. a 3. s výraznějšími 
výsledky v etiologii mají lepší výsledky i v otázkách prevence a životního stylu.

Největší znalosti mají studenti celého souboru o negativním působení kouření při 
vzniku civilizačních nemocí (89,1% správných odpovědí). Další problematika, s níž se 
studenti patrně častěji setkávají a prokazují v ní dobré znalosti, je oblast kardiovasku-
lárních nemocí. Příčiny vzniku srdečního infarktu zná 87,1% respondentů, riziko náhlé 
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srdeční příhody zná 81,6 % respondentů, nejčastější příčinu úmrtí při srdečním infarktu 
uvádí správně 81,0 % respondentů a označení vysokého krevního tlaku jako civilizační 
nemoci uvádí 71,4 % respondentů.

Méně jsou studenti orientováni v prevenci právě kardiovaskulárních nemocí. 
Vytrvalostní běh jako prevenci koronárního onemocnění uvádí jen 1,4 % respondentů, 
stejně jako týdenní běžeckou zátěž v kilometrech po infarktu myokardu jen 0,6 % re-
spondentů. V nedostatku pohybu vidí možné riziko diabetu druhého typu pouze 1,6 % 
respondentů. Také v otázkách životosprávy mají studenti mezery. Například jen 18 % 
respondentů označili máslo jako tuk s největším obsahem cholesterolu.

Závěry a souhrn
Znalosti indikátorů zdravého životního stylu ukazují u studentů 1. a 2. stupně ZŠ 

na nedostatečnou přípravu studijních programů ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví 
a tím i nedostatek kompetencí pro výkon učitelské profese, zvláště pak v souvislosti 
s konceptem naučit žáky osobní odpovědnosti v péči o své zdraví a posilování zdravého 
životního stylu.

Naši koncepci vzdělávání pedagogů ve studijním oboru Výchova ke zdraví pod-
porují podobné výsledky ve znalostech indikátorů zdravého životního stylu se studenty 
zdravotnického oboru Ochrana veřejného zdraví. Tím, že se dostanou do škol odborníci 
s touto kvalifi kací, může být pozitivně ovlivňováno klima ve smyslu zdravého životního 
stylu na celé škole.

Nedostatečná orientace v problematice zdraví u studentů učitelství obecně dává 
podněty k přemýšlení jak rozšířit ve vzdělávacím programu jeho všeobecný základ ve 
smyslu koncepce Člověk a zdraví.

KNOWLEDGE OF THE INDICATORS OF A HEALTHY 
LIFESTYLE AMONG STUDENTS OF THE TEACHING 
PROFESSION 

Abstract: A new trend in education at primary schools in The Czech Republic 
requires cohesion between a subject and its practical applicability. One of new educati-
onal areas is a piece of knowledge called „A Man and Health“. At the Pedagogical Fa-
culty of the University of Ostrava we have been preparing students in the programme of 
Health Education in Bachelor´s and Master´s degrees since 2007. Our study deals with 
the investigation and comparison of the Pedagogical faculty students and wider popu-
lation of university students as regards the knowledge about health. The results of our 
investigation provide documentary evidence of the need of information dissemination 
especially within the population of prospective teachers.

Keywords: health education, health indicators, knowledge of health
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PERCEPCE PRACOVNÍ ZÁTĚŽE UČITELŮ 
A UČITELEK A SUBJEKTIVNÍ ZDRAVÍ

Karel PAULÍK 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá souvislostmi subjektivního zdraví a percipované 
zátěže muži a ženami vykonávajícími učitelskou profesi. U výzkumného souboru  učitelů 
působících  na druhém stupni základních škol v ČR (N= 967) byl podpořen předpoklad 
o relativně vysoké  míře subjektivní pracovní zátěže učitelství. Subjektivního hodnoce-
ní  vlastního zdraví vykazovalo smysluplné, ale nízké  korelace se zátěží i spokojeností 
učitelů. Rozdíly  mezi učiteli a učitelkami byly zjištěny v některých souvislostech sub-
jektivních a objektivních ukazatelů zdraví, věku, délky učitelského zaměstnání a míře 
důležitosti přičítané profesi. 

Klíčová slova: učitelský stres, učitelská profese, subjektivní zdraví, genderový 
aspekt v učitelské profesi

Úvod
Četní badatelé zabývající se učitelskou profesí se shodují na tom, že její výkon 

v současné době je spojen s požadavky představujícími ve srovnání s jinými profesemi 
často specifi ckou a relativně vysokou zátěž (viz např.  C. J. Travers, C. L. Cooper, 1996,  
J. Průcha, 2002, K. Paulík, et al, 2009, M. Popelková, A. Šišková, M. Zaťková, 2010 
a další). Přitom je patrná tendence ke zvyšování těchto nároků v souvislosti se soci-
ální rekonstrukcí a systémovými změnami školní edukace, k nimž v již v současnosti 
dochází, nebo se dále předpokládají (viz např. E. Walterová, 2002; V. Rosa, 2003). 

Učitelům v této souvislosti komplikuje situaci vedle problémů se samotnými žáky 
mimo jiné ne vždy adekvátní a realistické společenské zadání stavící je do nejasných 
i konfl iktních rolí,  permanentní kontrola a kritika někdy i neoprávněná atd. Přitom 
mnohdy je patrný i pocit učitelů, že nárokům na ně kladeným plně neodpovídá  posky-
tovaná podpora  např. ze strany rodiny a především ekonomické ocenění jejich práce. 
To všechno spolu s náročnými situacemi, které nemají přímou vazbu k zaměstnání 
může za určitých okolností (např. aktuálně zvýšené množství pracovních úkolů při  
omezeném čase na jejich plnění, intenzivní konfl iktní střety, dlouhodobá kumulace 
obtíží apod.) navozovat  stresové situace. V našich výzkumech (viz např. K. Paulík et 
al., 2009) se podíl stresovaných učitelů stanovený podle jejich výpovědí pohyboval 
v rozmezí 20-40 %.
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V tomto příspěvku se zaměřujeme na některé souvislosti  mezi subjektivní per-
cepcí pracovní zátěže a vlastního zdraví učitelů s ohledem na možné rozdíly mezi muži 
a ženami 

Učitelský stres a zdraví 
Učitelský stres, který lze vymezit ve shodě s již klasickou poměrně rozšířenou 

defi nicí (srovnej C. Kyriacou, J. Sutcliffe, 1979; M. Cole, S. I Walker, 1989) jako afek-
tivně negativní syndrom obvykle doprovázený patogenetickými fyziologickými změna-
mi rezultujícími z většího či menšího selhání copingových mechanismů  aktivizovaných 
při výskytu  různých nároků učitelské práce a zprostředkovaný  kognitivním hodnoce-
ním. Výsledkem hodnocení je konstatování, že pracovní nároky přesahují (případně 
nevyužívají) pracovní kapacitu učitele, a tak ohrožují jeho pohodu a sebehodnocení. 
Příčinami  učitelského stresu se zde  podrobněji nezabýváme. Můžeme odkázat na řadu 
dalších prací  (viz např. J. Daniel, 2002, J. Průcha 2002, K. Paulík, et al, 2009,  M. Po-
pelková, A. Šišková, M. Zaťková, 2010 a další). Z uvedené defi nice lze vyvodit mimo 
jiné pravděpodobnost určitých dopadů stresovanosti učitelů na jejich objektivně existu-
jící či subjektivně prožívaný zdravotní stav. Vedle větších či menších zdravotních obtíží 
patří k negativním důsledkům učitelského stresu pracovní nespokojenost, emocionální 
vyčerpání (burn out), ztráta zájmu o práci učitele a fl uktuační tendence apod. (blíže viz 
např. K. Paulík, 2007, 2009aj.).

V této souvislosti se naskýtá také otázka, jak se zvýšené nároky kladené na uči-
tele v souvislosti s výkonem jejich profese promítají do jejich subjektivního posuzování 
vlastního zdravotního stavu. Naším cílem je hledání možných odpovědí na tuto otázku 
s ohledem na případné rozdíly mezi učiteli a učitelkami. 

V obecném smyslu se otázkami vztahu zátěže a zdraví zabývá např. V. Kebza 
(2005). Konkrétně  vztahu  pracovní zátěže a zdraví u učitelů  se podrobněji věnují např. 
B. Vašina a M. Valošková (1998), J. Průcha (2002), K. Paulík et al  (2009)  a další. Při-
tom informace o zdraví učitelů lze získávat na základě  jejich subjektivního hodnocení 
i z reálného výskytu lékařsky diagnostikovaných onemocnění, která je možno dát do 
souvislosti s nároky učitelské profese. Pokud jde o subjektivní zdraví, na základě vý-
sledků výzkumu (viz např. B. Vašina, M. Valošková, 1998) se zdá, že učitelé sami hod-
notí své zdraví hůře a častěji si  v souvislosti s náročností své práce stěžují na různé 
psychické i fyzické obtíže, než je běžné u netříděné ekonomicky činné populace. Nárůst 
vnímaných zdravotních potíží se mimo jiné spojuje s poklesem pracovní spokojenosti.   
Přitom, jak konstatují různí autoři (viz např. K. Paulík et al, 2009), intenzita zdravotních 
obtíží a pocit celkového zhoršení zdravotního stavu učitelů narůstá se zvyšujícím se 
věkem a délkou výkonu učitelské profese. Podle německých údajů (viz J. Průcha, 2002) 
se neurotické obtíže vyskytují ve skupině učitelů s praxí do 10 let v 8,3% zatímco ve 
skupině s praxí 20 a více let je to až 31%. 

Za poměrně validní nepřímý ukazatel pracovního stresu se považuje  pracovní 
absence pro nemoc (srovnej např. C. Kyriacou, J. Sutcliffe, 1979). Její frekvence a tr-
vání v různých zemích vykazuje obdobný trend. Nejméně onemocnění lze zaznamenat 
v prázdninových měsících a ve školním roce po hlavních prázdninách a těsně před nimi. 
K zřetelnému nárůstu absencí dochází v podzimních měsících říjnu a listopadu (zde se 
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zřejmě projevuje i negativní působení klimatických vlivů). Nejvíce učitelů chybí v práci 
pro nemoc v měsících prosinci a březnu.

I když souvislosti mezi stresem a negativními změnami zdravotního stavu nejsou 
jednoznačné a stále nejsou k dispozici exaktní důkazy o kauzálním spojení stresu a so-
matického onemocnění (viz např. V. Kebza, 2005), je pravděpodobné, že se přítomnost 
stresu v práci promítá i do zdravotního stavu a při nejmenším ovlivňuje jeho subjektivní 
hodnocení. Nelze pochybovat např. o tom, že stres ovlivňuje funkci imunitního systému  
(I. Šolcová, V. Kebza, 2007).  Pracovní stres tak  lze řadit k faktorům, které jsou pro 
lidské zdraví za určitých okolností rizikové. Vzhledem k tomu, že učitelé, jako většina  
dospělých lidí v produktivním věku, tráví v zaměstnání podstatnou část dne a navíc  je-
jich povolání patří k těm, které nezřídka svým protagonistům zasahuje i do soukromého 
života mimo školu (srovnej např. J. Průcha, 2002),  je možno řadit učitelský stres k dů-
ležitým činitelům pravděpodobně ovlivňujícím  zdraví a délku života učitelů. 

Výzkum
Zkoumaný soubor tvořili učitelé českých základních škol získaní ke spolupráci 

poučenými distributory dotazníků z řad vysokoškolských studentů. Složení zkoumané-
ho souboru přibližuje tabulka č. 1.

Tabulka č.1  Zkoumaný soubor

Počet
Věk Délka praxe

Průměr Směrodatná.  
odchylka Průměr Směrodatná. 

odchylka
Muži 176 40,75 11,37 15,56 11,41
Ženy 791 41,06 10,06 16,43 10,35
Muži+Ženy 967 41,00 10,31 16,28 10,56

Pro sběr dat jsme použili dotazníkové metody, s položkami, s nimiž pracujeme 
v různých kombinacích již  delší dobu. Zde jsme uplatnili   položky  přímo zjišťující, jak 
dotázaní hodnotí na pětibodové škále 

svou pracovní a mimopracovní zátěž,  („Celkově prožívám (a) nároky svého 1. 
povolání (b) nároky života mimo zaměstnání  jako: 1 – naprosto nezatěžující, 
2 – mírně zatěžující, 3 – středně zatěžující, 4 – silně zatěžující, 5 – extrémně 
zatěžující“);
pracovní spokojenost a spokojenost  v oblasti  vlastního života mimo zaměstná-2. 
ní, „Se svým (b)  zaměstnáním (b)životem vůbec jsem: 1 – zcela nespokojen/a, 
2 – spíše nespokojen/a, 3 – ani nespokojen/a ani spokojen/a, 4 – spíše spokojen/a, 
5 - velice spokojen/a“);
vlastní zdraví  (1 vůbec ne zdravý/á … 5 zcela zdravý/á  zcela); 3. 
důležitost přičítanou své učitelské profesi vůbec (1 naprosto nedůležitá… 5 ve-4. 
lice důležitá;
počet dnů zameškaných  v práci kvůli nemoci v minulém kalendářním roce. 5. 
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Kromě toho byl zjišťován věk respondentů a délka výkonu učitelské profese 
v letech  a příslušnost k pohlaví.

Tabulka č.2 Průměry a směrodatné odchylky sledovaných proměnných
Muži Ženy Muži+Ženy

Pracovní zátěž průměr 2,93 3,05 3,03
sm. odch. 0,93 0,83 0,85

Mimopracovní zátěž průměr 2,67 2,68 2,68
sm. odch 0,69 0,78 0,76

6ivotní spokojenost průměr 3,77 3,88 3,86
sm. odch. 0,82 0,66 0,69

Pracovní spokojenost průměr 3,57 3,74 3,71
sm. odch. 0,83 0,81 0,82

Důležitost profese průměr 3,96 4,15 4,12
sm. odch. 0,91 0,80 0,82

Počet zameškaných
dnů pro nemoc

průměr 4,85 6,34 6,07
sm. odch. 7,34 12,92 12,12

Subjektivní zdraví
.

průměr 3,82 3,88 3,87
sm. odch 0,93 0,79 0,82

Percipovaná pracovní zátěž  u celého souboru dosahuje v průměru střední úrovně 
(stupeň 3 na pětibodové škále). Průměr hodnocení vlastního zdraví se blížil, hodnocení 
„spíše zdráv/a“ (stupeň 4). V souboru převažovali jedinci  označující se za „částečně 
zdravé“ 57,9 % (u mužů 55,7 %, u žen 58,5 %). Za zcela nebo spíše zdravé se považo-
valo 39,1 % dotázaných (u mužů 38, 6 %, u žen 39,2 %)  zcela nebo spíše nezdravých 
bylo jen 3,0 % všech dotázaných (u mužů 5,7 %, u žen 2,3 %).  Míra důležitosti profese 
učitele v rámci jejich života v celém souboru v průměru odpovídá hodnocení „dosti dů-
ležitá“ (stupeň 4).  Rozdíly , kterých si lze u průměrných veličin povšimnout, v žádné ze 
sledovaných proměnných sledovaných proměnných uváděných muži a ženami nebyly 
statisticky významné (t- test). Týkalo se to i hodnocení pracovní a mimopracovní zá-
těže, jehož srovnání může pomoci upřesnit představu o subjektivní náročnosti profese. 
U mužů i žen byla pracovní zátěž vyšší než zátěž v životě  mimo zaměstnání (t-test u žen 
9, 25, u mužů 2,98, což je v obou případech významné na 1 % hladině).

Tabulka č. 3 korelace subjektivního hodnocení  vlastního zdraví
Pracovní  

zátěž.
Životní 
zátěž

Životní 
spokoj.

Pracovní 
spokoj,

Důležitost 
profese

absence 
nemoc Věk Praxe

Muži -0,178+ -0,019 0,199++ 0,234++ 0,011 -0,192+ -0,221++ -0,201++
Ženy -0,125++ -0,154++ 0,180++ 0,082+ 0,014 -0,214++ -0,184++ -0,190++
Muži + ženy -0,135++ -0,128++ 0,186++ 0,116++ 0,016 -0,204++ -0,192++ -0,192++

V tabulce jsou uváděny hodnoty Pearsonova korelačního  koefi cientu 
+      5% hladina významnosti
++   1% hladina významnosti
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Z tabulky č. 3 je zřejmé, že subjektivní hodnocení vlastního zdraví u celého 
souboru má statisticky významné, nicméně vesměs nízké  korelace negativní s  hodno-
cením pracovní i mimopracovní zátěže a  pozitivní s pracovní spokojeností i spokoje-
ností s vlastním životem vůbec.  Smysluplná je také významná, i když nízká, negativní  
korelace pocitů zdraví s věkem a délkou výkonu učitelské profese. Podobně je  tomu 
u negativní korelace počtu dní zameškaných v zaměstnání pro nemoc a pocitu zdraví. 
Rozdíly mezi muži a ženami se týkaly subjektivní životní zátěže, která statisticky vý-
znamně ( a nízce) korelovala se subjektivním hodnocením zdraví pouze  u žen. Korelace 
délky nepřítomnosti v zaměstnání učitelek a učitelů jako určitý objektivní ukazatel zdra-
ví přináší následující tabulka č. 4. 

Tabulka č. 4 korelace absence pro nemoc
Pracovní  

zátěž.
Životní 
zátěž

Životní 
spokoj.

Pracovní 
spokojen.

Důležitost 
profese Věk Praxe

Muži 0,047 0,039 -0,018 -0,043 -0,162+ -0,152+ -0,149++
Ženy 0,118++ 0,081+ -0,001 -0,021 -0,049 -0,034 -0,043
Muži+Ženy 0,109++ 0,076+ -0,001 -0,019 -0,057 -0,047 -0,052

V tabulce jsou uváděny hodnoty Pearsonova korelačního koefi cientu 
+      5% hladina významnosti
++   1% hladina významnosti

Četnost dní, které dotázaní učitelé nebyli v zaměstnání kvůli nemoci statisticky 
významně korelovala v celém souboru se zátěží v zaměstnání a v životě vůbec. V obou 
případech to bylo zejména díky ženám. V souboru mužů tyto korelace jako významné 
nevyšly. Naopak pouze u mužů byla zaznamenána statisticky významná negativní ko-
relace zameškaných dnů s věkem, délkou učitelského zaměstnání a mírou důležitosti 
přičítané profesi. Všechny tyto korelace byly opět velmi nízké.

Pro účely analýzy rozdílů vybraných proměnných týkajících se percepci zátěže, 
spokojenosti, míry vážnosti přičítané učitelské profesi a absence v zaměstnání kvůli 
nemoci u mužů a žen jsme  pro obě pohlaví  vytvořili dvě skupiny podle subjektivního 
hodnocení zdraví. První skupinu tvořili respondenti, kteří se hodnotili jako zdraví. Ve 
druhé skupině byli zařazeni respondenti, kteří se subjektivně zdraví být necítili a pova-
žovali se za úplně nezdravé nebo zcela zdravé. V tabulce č. 6 tyto dvě skupiny označu-
jeme jako „zdravé“ a „nezdravé“.
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Tabulka č.5 Průměry a směrodatné odchylky podle hodnocení zdraví
Zdraví muži Zdravé ženy Nezdraví muži Nezdravé ženy

Pracovní zátěž průměr 2,86 2,99 3,06 3,44
sm. odch. 0,92 0,83 0,87 0,71

Mimopracovní zátěž průměr 2,67 2,62 2,71 3,23
sm. odch 0,68 0,77 0,82 0,86

6ivotní spokojenost průměr 3,84 3,93 3,29 3,56
sm. odch. 0,78 0,63 1,02 0,90

Pracovní spokojenost průměr 3,67 3,76 3,29 3,67
sm. odch. 0,77 0,82 1,02 0,83

Důležitost profese průměr 3,96 4,15 3,94 4,23
sm. odch. 0,87 0,82 0,94 0,66

Počet zameškaných
dnů pro nemoc

průměr 4,06 5,12 6,06 15,21
sm. odch. 7,12 11,28 8,92 26,79

Žádný z  rozdílů mezi muži a ženami testovaný t- testem není statisticky vý-
znamný. Tedy ve skupině učitelů považujících se za zcela zdravé nebo převážně zdravé  
ani ve skupině těch, kteří se cítí spíše nebo  zcela nezdraví nebyl mezi muži a ženami 
patrný rozdíl. 

Pro zjišťování souvislosti percepce pracovní zátěže s jejich subjektivním zdra-
vím v celém souboru respondentů jsme vyšli z údajů, které obsahuje tabulka č. 6

Tabulka č.6  Percepce zátěže a subjektivní zdraví mužů  a žen 
Pracovní zátěž Zdraví Nezdraví Celkem
Vysoká 191 22 213
Nízká 187 6 193
Celkem 378 28 406

V tabulce jsou jako zdraví zařazeni učitelé, kteří  volili alternativu odpovědí 
vyjádřenou stupni 4 a 5 (spíše zdravý/á a zcela zdravý/á) škály hodnotící zdraví a jako 
nezdraví ti, kteří volili stupeň 1 a  vůbec nebo spíše nezdravý/á). Analogicky jako osoby 
s vysokou zátěží byly posuzovány ti, jenž volili na škále hodnocení pracovní zátěže 
stupně 4 a 5 (silná a extrémně silná zátěž) a  jako osoby s nízkou zátěží respondenti 
volící stupně 1 a 2 (minimální a mírná zátěž). Testu chí-kvadrát jsme použili pouze pro 
celý soubor vzhledem k nízkým četnostem mužů a žen zařazených do skupiny „ne-
zdravých“, jichž bylo celkem 6, z toho 4 muži a 2 ženy. Výsledná hodnota chí-kvadrát 
(0, 82) napovídá, že rozdíl není statisticky významný. Pro nalezení rozdílů mezi oběma 
pohlavími jsme uvedené souvislosti   v hodnocení  pracovní zátěže a zdraví zjišťovali 
zvlášť u mužů a žen s použitím  Fisherova testu pro tabulku 2x2.  Její podobu pro muže 
přibližuje  tabulka. č. 7 a  pro ženy tabulka. č. 8. 
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Tabulka č. 7  Percepce zátěže a subjektivní zdraví mužů  
Pracovní zátěž Zdraví Nezdraví Celkem
Vysoká 29 6 35
Nízká 39 4 43
Celkem 68 10 78

Tabulka č.8  Percepce zátěže a subjektivní zdraví  žen
Pracovní zátěž Zdraví Nezdraví Celkem
Vysoká 162 16 178
Nízká 148 2 150
Celkem 310 18 328

Ani případě posouzení uvedených souvislostí zvlášť pro muže a pro ženy  nelze 
považovat vztah mezi vnímanou pracovní zátěží a  subjektivním hodnocením zdraví 
u učitelů i u učitelek za významný.

Diskuse  
Zjištěná  zátěž a spokojenost našich respondentů je podobná hodnotám, které 

uváděli učitelé v našich předchozích výzkumech (např. K. Paulík et al, 2009). O relativ-
ně vysoké subjektivní učitelské zátěži svědčí  uváděná  vyšší pracovní zátěž významně 
vyšší než zátěž života mimo školu. Tento rozdíl se objevuje opakovaně v řadě výzkumů. 
Někdy je patrný u obou pohlaví, u některých souborů byl zaznamenán zejména u žen.

Percepce vlastního zdraví v našem výzkumu u mužů a žen se podstatně nelišila. 
Tento výsledek je poněkud jiný než výsledky, k nimž jsme dospěli v předchozím výzku-
mu (K. Paulík, 1999, 2001), kdy učitelé na základní i střední škole hodnotili své zdraví 
statisticky významně výše než učitelky  a  učitelky také uváděly více pociťovaných 
psychických i fyzických obtíží.   O podobných rozdílech referují také např. B. Vašina 
a M. Valošková, 1998. 

Subjektivní hodnocení vlastního zdraví našich respondentů  odpovídalo škálové-
mu stupni „spíše zdravý“. Toto hodnocení  má  v rámci  celého souboru statisticky oče-
kávatelné významné, nicméně vesměs nízké  korelace negativní s  hodnocením pracovní 
i mimopracovní zátěže a  pozitivní s pracovní spokojeností i spokojeností s vlastním 
životem vůbec. Nízké korelace naznačují, že tyto pravděpodobné souvislosti jsou ovliv-
ňovány ještě dalšími, zde nesledovanými činiteli.  Smysluplná je také významná, i když 
nízká, negativní  korelace pocitů zdraví s věkem a délkou výkonu učitelské profese. 
Podobně je  tomu u negativní korelace počtu dní zameškaných v zaměstnání pro nemoc 
a pocitu zdraví. Rozdíly mezi muži a ženami nelze vzhledem k hodnotě korelačních koe-
fi cientů přeceňovat. U hodnocení vlastního zdraví jako subjektivního ukazatele byl pou-
ze u žen statisticky významný negativní vztah se  subjektivní životní zátěží (s nárůstem 
zátěže klesá pocit zdraví). Pokud jde o objektivní ukazatel zdraví, který zde představuje 
počet zameškaných  pracovních dní za poslední kalendářní rok, u  mužů oproti ženám 
korelovala absence pro nemoc s důležitostí přičítanou profesi, délkou výkonu učitelství 
a  věkem.  Vztah věku a hodnocení vlastního zdraví je zřejmě složitější. Výsledky jiného 
našeho výzkumu (K. Paulík, V. Gajda, 2008) napovídají, že věk ani délka praxe neovliv-
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ňují percepci pracovní zátěže ani pracovní spokojenost učitelek přímo, ale  ukázaly se 
jako důležitý zprostředkující činitel ve vztahu pracovní spokojenosti a zátěže, takže lze 
předpokládat i  určité nepřímé vazby na subjektivní zdraví. Tento předpoklad podporují 
další výsledky (K. Paulík et al, 2009), kde se délka výkonu učitelské profese ukázala 
jako zprostředkující činitel ve vztahu pracovní zátěž-subjektivní zdraví. S délkou praxe 
se zvyšovala tendence hodnotit svůj zdravotní stav negativně u obou pohlaví. 

Závěr
Náš příspěvek představuje rámcový pohled na složitou problematiku s vědomím 

zřejmých omezení zvoleného přístupu.  Dosažené výsledky napovídají to, co bylo mož-
no v obecné rovině předpokládat. Některé souvislosti mezi vnímáním pracovní zátěže 
učitelů  i zátěže mimo profesi a jejich posuzování vlastního zdravotního stavu nejsou 
pravděpodobně u mužů a žen vždy stejné.   Nicméně na základě  použitého způsobu  sta-
tistické analýzy dat lze tyto rozdíly vymezit jen přibližně. Přitom je třeba předpokládat 
i působení dalších vlivů.  Jejich bližší určení by vyžadovalo použití složitějších a nároč-
nějších statistických postupů, které by mohly pomoci lépe pochopit  reálné souvislosti 
mezi proměnnými i s ohledem na jejich kauzalitu. 

PERCEPTION OF WORKOAD BY MEN AND WOMEN 
TEACHERS AND SELF-ASSESSED HEALTH STATUS

Abstract: The author analyzes relationships between subjective health and per-
ceived load by men and women working as teachers. Results obtained from a research 
sample of teachers at the lower secondary stage of primary schools in the Czech Repub-
lic (N=967) confi rmed the assumption of a relatively high perceived workload in the 
teaching profession. Self-assessment of one‘s own health showed symptomatic albeit 
low correlations with the teachers‘ load and satisfaction. Differences between men and 
women teachers were found in certain subjective and objective indicators of health, age, 
length of one‘s teaching career and the degree of importance attributed to the professi-
on. 

Keywords: teacher stress, teacher profession, self-assessed health status, gen-
ders aspect of teacher profession
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY
VÝCHOVY KE ZDRAVÍ 

Hana HORKÁ

Abstrakt: Autorka vymezuje základní problémy a tematické okruhy ekologické/
environmentální výchovy v kontextu výchovy ke zdraví se zvláštním zřetelem k proměně 
kurikula pregraduální přípravy učitelů 1. stupně základní školy. Zařazení environmen-
tální výchovy mezi průřezová témata v rámcových vzdělávacích programech znamená 
významný posun v jejím chápání. Být „kulturním ochráncem zdraví a životního prostře-
dí“ představuje základní kompetenci/způsobilost jedince. Kompetence souvisí s orien-
tací v existujících vzájemně příčinných, spontánně se uplatňujících vztazích v životním 
prostředí, která ovlivňuje kvalitu péče o něj a potažmo o zdraví. 

Klíčová slova: zdraví, zdravý životní styl, kvalita života, péče o zdraví, péče
o životní prostředí, průřezové téma, ekologická/environmentální výchova, výchova ke 
zdraví, kompetence

 
Každá nepříznivá změna životního prostředí limituje kvalitu života, což se 

stává imperativem k péči o životní prostředí jako integrální součástí ekologické/
environmentální výchovy. Propojení kategorie zdraví s procesem podpory zdraví
a udržitelného rozvoje se věnují práce našich i zahraničních1 autorů (např. BUBE-
LINIOVÁ, HAVLÍNOVÁ, LIBA, WIEGEROVÁ, YOUNG, WILIAMS a různé do-
kumenty, např. WHO, Rady pro zdraví a životní prostředí, poradního orgánu vlády 
ČR – Státního zdravotního ústavu, Akční plán zdraví a životního prostředí České 
republiky /NEHAP/ ).

V rámci výzkumného záměru jsme se rozhodli zabývat otázkami utváření 
vztahu k životnímu prostředí v kontextu péče o zdraví. S ohledem na posun od em-
pirického k ekologickému paradigmatu a od pozitivistického k sociálně kritickému 
přístupu ve výuce se stále častěji preferuje vzdělávání „pro životní prostředí“, tedy 
ovlivňování postojů, hodnot a pozitivního chování (HUCKLE, STERLING 1996, 
PALMER 2001). Jako speciální motivační prostředek při jejich utváření fi gurují 
otázky hodnoty zdraví a zdravotních hrozeb. 

1  Např. Journal of Environmental Health, časopis o zdraví a životním prostředí – http://www.neha.org/JEH/
National Institute of Environmental Health Sciences (NIEH), základní informace o zdraví a životním pro-
středí – http://www.niehs.nih.gov/kids
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Instrumentální a explanační funkce environmentální výchovy 

Vztah člověka k přírodě bývá prezentován jako „souboj biosféry a technosfé-
ry“, a proto je třeba obnovovat vyvážený stav mezi člověkem a přírodou na principu 
pozitivní zpětné vazby (LIBA, 2005, s. 63). Své místo v tomto procesu zaujímá výcho-
va, která směřuje k pochopení, že děje v přírodě jsou vzájemně propojeny, že mezi 
nimi existují vzájemné příčinné, spontánně se uplatňující vztahy, jejichž harmonie 
je narušována lidskou činností. 

V ekologické/environmentální výchově považujeme za stěžejní adekvátní vysti-
žení a pochopení vztahů a souvislostí mezi složkami životního prostředí, zejména vzá-
jemné podmíněnosti tří základních sfér: biosféry, abiosféry a antroposféry, vztahů lidské 
činnosti i jejích produktů a přírody, včetně poznávání nechtěných důsledků lidských 
přetvářecích činností, jež působí devastaci a ohrožení přirozených kvalit vody, vzduchu, 
půdy, fauny, fl óry s následným ohrožením lidského zdraví i existence života na Zemi 
vůbec (HORKÁ  1994, s. 36). V plném rozsahu ji charakterizuje nový způsob kritické-
ho myšlení, který refl ektuje globální a parciální dimenzi nesouladu kultury s přírodou 
a vychází z uznání vysoké hodnoty a nenahraditelnosti přírody, z uznání principiální 
závislosti člověka a lidské kultury na dobrém stavu biosféry. Je ve své podstatě jedním 
z určujících předpokladů pro pochopení nezbytnosti změny v životním stylu a chování, 
ale i postojů, hodnotových preferencí ap. Z této její specifi ky vyplývají nové kulturní 
obsahové principy: hodnotová priorita přírody pro lidský život, závislost člověka na 
přírodě a požadavek ekologizace duchovní a materiální kultury. Ekologická/envi-
ronmentální výchova směřuje jednoznačně k překonání primitivně egocentrických, 
sebestředných názorů a preferencí hodnot a podílí se na nové duchovní integraci 
člověka, jehož vřazuje do celku přírody a kultury. Usiluje o zastavení a zvrácení dosa-
vadního způsobu vykořisťování a poškozování pozemské přírody, o antropocentrismus 
podrobený ekologické kázni a etickému cítění. 

Ekologická/environmentální výchova má funkci instrumentální čili je jedním 
z nástrojů k zajištění nejen udržitelnosti (srv. HORKÁ, 2001), ale i zdraví. 

V rovině explanační, tzn. z hlediska analýzy, vysvětlování a argumentace 
funkce spočívá její funkce v: 

 odhalování příčin a důsledků ničení a ohrožení ekosystémů, různých typů zne-
čištění vody, vzduchu, půdy;

 seznámení s přírodními zdroji, zásadami ochrany přírody, s vlivem člověka 
(technosféry) na životní prostředí, s limity životního prostředí; 

 hledání a prosazování opatření k péči o životní prostředí; zamezování devasta-
ce a konsolidaci ekologické situace; zacházení s přírodními zdroji;

 pěstování úcty k životu ve všech jeho formách a altruismu ve smyslu oceňo-
vání vzájemné provázanosti světa; rozhodování a jednání v duchu ekologické 
etiky a principů udržitelnosti.

Představuje základní strategii snah pro dosažení pozitivních změn prostředí, 
nástroj zajišťování udržitelnosti lidského světa a je sebezáchovnou potřebou a nut-
ností. Zde nacházíme styčné body výchovy ke zdraví a výchovy ekologické/environ-
mentální.
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Hlavním úkolem kurikula výchovy ke zdraví v environmentální oblasti je přispět 
k pochopení, že nejde pouze o vztahy organismů k prostředí a navzájem mezi orga-
nismy, ale i o otázky vlivu přírodního a sociálního prostředí na člověka. Devastace 
životního prostředí má prokazatelně na lidské zdraví velký vliv (jedy v půdě; jedy ve 
vodě – otrávené rybí maso; psychické deprivace z bezútěšnosti devastované krajiny; 
jedy obsažené ve vzduchu, který dýcháme; atd.). 

Cílem výchovy ke zdraví je rozvíjení a kultivace postojů ke zdraví vlastnímu 
i ostatních jako k hodnotě, která je nenahraditelným předpokladem plnohodnotného ži-
vota. Jedinec se má vyznat v sobě a ve svém prostředí a chovat se jako integrovaná
a odpovědná osoba po celý život. Péči o životní prostředí lze chápat jako určitý „přesah“ 
péče o vlastní zdraví. Jak ukazují dosavadní výsledky našeho výzkumu (srv. HORKÁ, 
HROMÁDKA 2007, 2008), žáci se často „zabývají životním prostředím“, nikoli kvůli 
samotnému životnímu prostředí, ale ze strachu o vlastní zdraví. 

Environmentální oblast jako okruh výchovy ke zdraví se zaměřuje na tyto te-
matické oblasti:

 analýzu vztahu člověka a přírody,
 biologickou, ekonomickou, sociální, psychologickou determinovanost ekolo-

gických problémů, na vlivy lidských činností na přírodu,
 vliv prostředí (nejen přírodního) na zdraví.

Ve shodě s J. Šmajsem (2001, s. 8–9) přijímáme tezi o tom, že je třeba „jiný obraz 
světa i jiné vzdělání“, autorem provokativně vymezený jako „nový geocentrimus a k ži-
votu uctivé myšlení“. K tomu je třeba provést obsahovou strukturu vzdělání a zvýraznit 
především její pozitivní efekt osobnostně formativní. Důraz na chladnou slovníkovou 
racionalitu, encyklopedičnost, technické úspěchy a vědecký pokrok podle autora podpo-
ruje „kořistnický postoj člověka k přírodě a jen minimálně kultivuje emocionální složku 
lidské osobnosti“. Mělo by jít o takovou strukturu poznatků, která by „rehabilitovala 
pozemskou přírodu, která by živila lidskou pokoru před velkolepou evoluční tvořivostí 
vesmíru“. (srv. ORR 1995, s. 6). J. Šmajs (2008, s. 55–59) vyzývá k biofi lní orientaci 
vzdělání, která „opouští axiologicky arogantní antropocentrismus i k němu doplňkovou 
mechanistickou interpretaci skutečnosti a upevňuje vtištění (imprinting) života jako nej-
vyšší hodnoty“.

Zdravotní zřetele environmentální výchovy
Být „kulturním ochráncem zdraví a životního prostředí“ představuje základní 

kompetenci/způsobilost jedince (ŠVEC 2004, s. 29). Z prací věnovaných problematice 
podpory zdraví a ekologické/environmentální výchovy (např. HAVLÍNOVÁ, HORKÁ, 
LIBA, WIEGEROVÁ) vyplývá, že úroveň ekologické kultury osobnosti může ovliv-
ňovat, podmiňovat, stabilizovat „imunitní systém“ a následně příznivé ukazatele zdra-
ví. Orientace v existujících vzájemně příčinných, spontánně se uplatňujících vztazích 
v životním prostředí ovlivňuje kvalitu péče o něj a potažmo o zdraví. Na jejím základě 
dokáže jedinec hodnotit, zvažovat rizika a přínosy a podle toho jednat, a též přijímat 
odpovědnost za důsledky svého chování ve vztahu k prostředí. 
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Z  ekopedagogického pohledu jsou pak významné tematické oblasti: Kvalita 
životního prostředí jako aspekt zdraví. Životní prostředí jako základní determinanta 
zdraví. Zdravé životní prostředí jako cíl programu Zdraví pro všechny. Ekologic-
ko sociální model zdraví (srv. Zdraví 21). Zdraví jako ústřední zájem udržitelného 
rozvoje.

K doménám výchovy ke zdraví náleží tyto tematické oblasti: zdraví upev-
ňující životospráva, cvičení pro zdraví, environmentální aspekty zdraví, analýza 
a hledání vztahů člověk a příroda a příroda a naše zdraví, sociální aspekty zdraví, 
psychologické aspekty zdraví, sexualita a zdraví, péče o osobní zdraví - hygiena, 
poznání těla, snižování nemocnosti. (srv. WIEGEROVÁ, 2005, s. 51)

Kompetence k podpoře zdraví a k péči o životní prostředí 
v kurikulu české školy

Zařazení environmentální výchovy mezi průřezová témata v rámcových vzdě-
lávacích programech znamená významný posun v jejím chápání. Kompetence člověka 
podporujícího zdraví korespondují s kompetencemi člověka pečujícího o životní pro-
středí v oblastech, které se vztahují k:

 poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty, 
 poznávání člověka jako biologického jedince, závislého v jednotlivých etapách 

života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských 
vztahů i na kvalitě prostředí,

 základní orientaci v tom, co zdravé je a může zdraví prospět, a naopak co zdra-
ví ohrožuje a poškozuje,

 využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním 
režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní pod-
porou zdraví v každé životní situaci,

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

 aktivní zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně 
prospěšných činností ve škole i v obci.

Jedním z cílů základního vzdělávání je „učit žáky aktivně rozvíjet a chránit 
fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný“. Na úrovni klíčových 
kompetencí je cíl explicitně operacionalizován v rámci kompetence občanské: absol-
vent základní školy chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problé-
my, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory 
a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti; kompetence pracovní: 
přistupuje k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví 
druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot; 
kompetence komunikativní: využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření 
vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi); 
kompetence sociální a personální: vytváří si pozitivní představu o sobě samém, na 
základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dob-
rých mezilidských vztahů. 
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Kompetence učitele pro výchovu ke zdraví
v environmentálním kontextu

Pro vytvoření konceptu profesionální přípravy je třeba vymezit strukturu kompe-
tence učitele zprostředkovávat poznání o smysluplnosti a významech lidského chování 
a aktivit v oblasti péče o životní prostředí. Jsou spjaty se specifi ckými metodickými 
postupy ve výuce, značným pedagogickým taktem, s vhodnou motivací a dovedností 
funkčně propojit cíle afektivní s kognitivními a psychomotorickými. Předpokládá se 
učitelova způsobilost:

 zprostředkovávat poznání o smysluplnosti a významech lidského chování
a aktivit v oblasti péče o životní prostředí; 

 vést žáky k rozhodování pro zdravé alternativy;
 objasňovat zdravotní rizika (např. neracionální výživy, kouření, alkoholismu);
 volit vhodné a efektivní výukové postupy;
 pedagogický takt;
 zajímavě prezentovat hodnotu přírody; 
 přinášet podněty a zážitky;
 umožňovat žákům otevřeně (bez vnitřních zábran a vnějších zásahů) citově 

prožívat a komentovat vlastní činnost (péči o květinu, pejska, lesní školku, 
studánku ap.); 

 emocionálně se rozdělit o vlastní pocity a dojmy, získané v mimoškolním pro-
středí, kde lze vnímat velikost a sílu přírody a radost ze všeho, co příroda při-
náší;

 ve třídě navozovat takové sociální situace, jež žákům umožňují projevit vzá-
jemně citlivost a empatii, být vnímavým a citlivým k potřebám a problémům 
druhých apod.;

 svým jednáním a chováním prokazovat, že ekologický imperativ má u něj před-
nost před všemi extravagancemi konzumního stylu, před pohodlím, hmotnými 
výhodami apod.; 

Na základě teoretických východisek, vlastní dosavadní pedagogické a vědecko-
výzkumné činnosti můžeme konstatovat, že pro zkvalitňování teorie a praxe výchovy ke 
zdraví v environmentálním kontextu je třeba: 

 strukturovat obsah výchovy ke zdraví a ekologické/environmentální výchovy ve 
vzájemných vazbách;

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

 zefektivnit strategie k porozumění činnostem podporujícím zdraví a kvalitu ži-
votního prostředí k jejich praktické aplikaci v běžném životě;

 neopomíjet vliv skrytého kurikula, realizovat výzkumná šetření a projekty v ob-
lasti výchovy ke zdraví a k péči o životní prostředí;

 pěstovat píli, důslednost, sebekázeň, překonání nepohodlí, tedy vlastnosti, jež 
jsou daleko konstitutivnější, a které se dnes v žácích cíleně nepěstují;

 ochránit děti před utilitarismem, instrumentalismem, pragmatismem dospělého 
světa, prvoplánovostí a prospěchářstvím předešlé generace;
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 seznamovat se světem jako s kosmem – uspořádaným veškerenstvem, podléhají-
címu harmonickému řádu;

 vštěpovat dětem často i opaky toho, co jim každodennost ukazuje jako etický, 
vědomostní, vztahový a osobnostní standard, standard životního stylu a hodno-
tové orientace (srv. KUKAL 2007); 

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

Z pedagogického hlediska je vhodné připomenout, že ke správnému rozhodování 
o vlastním zdraví v běžném životě nedochází automaticky. Významnou determinantou 
chování prospěšného pro zdraví jsou fyzické, sociální, ekonomické, kulturní atributy 
prostředí, v němž jedinec žije. Proto je třeba ovlivňovat prostředí tak, aby se „zdraví 
prospěšný“ výběr stal snadnější, podvědomý a automatický. Předpokládá se jak učite-
lova způsobilost vést žáky k rozhodování pro zdravé alternativy, objasňovat zdravotní 
rizika (např. neracionální výživy, kouření, alkoholismu), tak i podpora ze strany společ-
nosti. Mohou se stát významným podnětem pro změnu.

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF EDUCATION
FOR HEALTH

Abstract: Author refers to basic problems and thematic areas regarding the 
environmental and ecological education in context with the education for health with
a special focus on transformation of the curriculum of pregradual preparation of un-
dergraduate primary school teachers . The enlistment of the environmental education 
among cross-curricular themes pertaining to current framework of educative program-
mes represents a signifi cant step forward especially concerning their understanding. The 
basic competence/capability of an individuum is to become a cultivated guardian of the 
health and the environment. Such a competence - associated with students orientation in 
interrelated, spontaneously existing, causal relationships in the environment - obviously 
infl uences the quality of care for the environment and the health respectively.

Keywords: health, healthy life style, quality of life, care for the health, care for 
the environment, the attitudes, cross-curricular theme, environmental education, educa-
tion for health, competence.
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PSYCHOLOGICKÁ VÝCHODISKA 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY1

Viktor KULHAVÝ

Abstrakt: Práce se zabývá oblastí environmentální psychologie, nověji tzv. 
conservation psychology, jejíž koncepty nejsou zatím v českém prostředí rozšířeny. 
Studie vychází z teze, že psychologie má významný potenciál přispět k řešení glo-
bálního problému neudržitelnosti lidských aktivit. Z pozice conservation psycholo-
gy, která hledá způsoby, jak působit na environmentální chování člověka, se práce 
zabývá některými složkami vztahu dětí školního věku k přírodě. Je stručně nastíněn 
vývoj zkoumání vztahu člověka a životního prostředí v psychologii a jsou uvedeny 
vybrané teoretické koncepty, kterými se zabývá současný výzkum v conservation psy-
chology. Vztah člověka k přírodě je konceptualizován pětidimenzionálním modelem 
J. Krajhanzla (2006). Práce se dále zabývá dvěma složkami vztahu člověka k pří-
rodě – jeho emoční reakcí na přírodu a množstvím zkušeností s přírodou. Jsou ově-
řovány hypotézy o odlišnosti těchto dvou charakteristik u dětí školního věku, které 
pravidelně navštěvují skautské oddíly, a dětí, které tuto možnost nevyužívají. Práce 
využívá srovnávacích dat získaných v rámci „Výzkumu odcizování člověka přírodě“ 
z let 2004-2005 (Národní program výzkumu MŽP: Krajina a sídla budoucnosti, 
číslo projektu IC/4/40/04). Výsledky podporují stanovené hypotézy. Byly zjištěny od-
lišnosti jak v pozitivnější emoční reakci, tak v množství zkušeností s přírodou u dětí 
ze skautských oddílů. Skauti mají více zkušeností zejména s aktivitami rozvíjejícími 
schopnosti pro pobyt v přírodě, častěji přicházejí do kontaktu s volně žijícími zvířaty 
a častěji se účastní environmentálně-výchovných aktivit. Práce uvádí, jakým způ-
sobem mohou skautské oddíly přispívat k rozvíjení vztahu dětí k přírodě, a zároveň 
upozorňuje na omezení, kterým čelí.

 
Klíčová slova: conservation psychology, environmentální vzdělávání, vztah člo-

věka k přírodě, skauting

1 Celý text práce lze najít na: http://is.muni.cz/th/42121/fss_b/BP_Kulhavy_2008_psy_vychodiska.pdf     
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Úvod

Udržitelnost2 aktivit člověka na planetě Zemi se ukazuje být problémem vel-
mi komplexním, integrovaným, s nesnadným řešením. Hluboce zasahuje do způsobu, 
jakým je nynější lidská společnost uspořádána, a přehodnocuje principy, na nichž sto-
jí (např. antropocentrismus, konzumerismus, postmodernismus). Zda je dlouhodobě 
udržitelný rozvoj civilizace možný, je otázka, kterou se zabývají odborníci celé řady 
disciplín.  Problematika ne-udržitelného rozvoje zasahuje nejen do oblastí, které mají 
k této problematice blízko, jako je environmentalistika, ekologie, politika, ekonomie, 
sociologie, pedagogika či fi losofi e. Stále více se týká také disciplín ostatních, jako che-
mie, fyzika, biologie a dalších. Bylo by možné říci, že bychom obtížně hledali oblast 
lidského poznání, která by neměla k problematice udržitelnosti ze své pozice co říci. 
Multidisciplinarita problému přináší potřebu spolupráce mnoha oborů lidské činnosti
a vytvoření společného myšlenkového modelu k jeho řešení. 

Zdá se, že psychologie zatím nedokázala plně využít svého potenciálu přispět 
k této debatě. Nicméně otázky, které před námi stojí, jsou zcela zásadního významu. Jak 
uvádí Stepehen R.  Kellert: „Lidé přežijí vyhubení mnoha forem života stejně jako dokáží 
odolávat znečištění vody, vzduchu a kontaminaci půd. Ale umožní tyto narušené pod-
mínky zdravý fyzický, emocionální, intelektuální a duchovní vývoj?“ ( Kellert, 1996a, cit. 
in  Kahn, 1997, str. 11; překlad aut.)

Zkoumání vztahu člověka k přírodě a jeho ontogenetický vývoj se tak stává pro 
psychologii aktuálním a potřebným úkolem, jehož naplnění může přispět k lepšímu po-
chopení příčin ekologické krize a potenciálně napomůže jejímu řešení. Z vývojového 
hlediska bude zajímavé soustředit se na raná vývojová období v životě člověka. 

Cílem předložené studie bylo provést srovnávací výzkum z hlediska dvou cha-
rakteristik vztahu k přírodě - emoční reakce dítěte na kontakt s přírodním prostředím 
a množství zkušeností dítěte s přírodou.  Výzkum navazuje na projekt „Děti a příroda: 
Prožívání a zkušenosti“, který proběhl v rámci „Výzkumu odcizení člověka přírodě“ 
řešeném v letech 2004-2005  a zkoumal z hlediska diferenciální psychologie zkoumat 
vztah dětí k přírodě mezi žáky několika základních škol v Praze a Hradci Králové (  Kra-
jhanzl a kol., 2004;  Strejčková, 2005;  Strejčková, 2006).

1. Teoretická východiska
V dalším textu vycházím z konceptů tzv. conservation psychology3, disciplíny 

zabývající se  dvěma širokými okruhy: a) motivací člověka k environmentálně šetrnému 
chování, b) výzvou k většímu zájmu  o přírodní prostředí a roli člověka v něm (Saun-
ders, 2003). Jako klíčový pojmem se jeví „vztah člověka k přírodě“.

2 Zpráva Světové komise pro životní prostředí s názvem Our common future (1987) obsahuje tuto defi nici udr-
žitelného rozvoje: „Sustainable development is development that meets the needs of the present without com-
promising the ability of future generations to meet their own needs.” (Trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, 
který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo naplňování potřeb generací příštích.)
3 Do češtiny by tento termín byl přeložitelný jako „ochranářská psychologie“, ovšem zatím se u nás používá 
spíše srozumitelnější „ekopsychologie“ (Krajhanzl, 2006).
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1.1. Vztah člověka k přírodě

Vztah člověka k přírodě4 je pojmem s neostrými hranicemi a s mnoha konotacemi. 
Vychází  z tradice environmentální  psychologie, která jej však pojímá redukovaně – tedy 
jako interakci jedince s jeho bezprostředním okolím. Toto pojetí akcentuje vliv prostředí 
v rámci socializace (působení prostředí na člověka), nezahrnuje však vztahování se jedin-
ce k mimolidskému světu. Dle současného stavu poznání lze říci, že vztah k přírodě je 
komplexním konceptem zahrnujícím „...vzájemně propojené psychické jevy, děje, stavy 
a vlastnosti, které se v lidském prožívání a chování vztahují k přírodě.“ (  Krajhanzl, 2004).

Pokud chceme zkoumat, jak se lidé ve svém vztahování se k přírodě liší, je třeba 
vztah k přírodě popsat a klasifi kovat. Jednu z možností, jak jej strukturovat, uvádí   Krajhan-
zl (2004, str. 3; také In  Strejčková a kol., 2005, str. 38-45; 2006). Vztahem lidí k přírodě se 
zabývá z hlediska jejich interindividuálních odlišností a identifi kuje tzv. základní charak-
teristiky vztahu k přírodě a charakteristiky dílčí, spadající pod některou ze základních. 

Navrhuje pět základních charakteristik, které vycházejí zejména z poznatků obecné 
psychologie, sociální psychologie a psychologie osobnosti (podle Krajhanzl, 2004; 2008b):

1. Potřeba kontaktu s přírodou
Frekvence a kvalita kontaktu s přírodou, které jedinec preferuje. • 
Motivy pro kontakt s přírodou, preferovaná forma kontaktu. • 
Strategie zvládání potřeby kontaktu s přírodou. • 

 Člověk s vyšší potřebou kontaktu s přírodou často vyráží do přírody, hledá způ-
soby, jak v ní trávit více času. Pokud je jeho potřeba frustrována, projevují se 
u něj somato-psychické symptomy, jako nesoustředěnost, neklid, vracení se 
v myšlenkách do chvil pobytu v přírodě.

2. Schopnosti pro pobyt v přírodní prostředí5

 Jedná se o fyziologické, motorické, senzo-motorické, intelektové, emočně-• 
volní schopnosti a dovednosti člověka pro pobývání v přírodním prostředí 
a zacházení  s přírodními prvky.

 Z hlediska obecné psychologie navazuje na procesy učení, senzorické proce-
sy a teorii emocí. Uplatňuje poznatky vývojové psychologie o kognitivním 
a emočním vývoji, vývoji motoriky a vývoji základních schopností a dovedností 
v různých obdobích života. 

 Člověka adaptovaný pro kontakt s přírodním prostředím se dokáže v přírodě 
bez obtíží pohybovat, zná potencionální rizika, umí se o sebe postarat (rozdělání 
ohně, příprava potravy, přenocování). 

4 „Přírodou v této souvislosti rozumíme jevy, ve kterých se jedinci vynořuje jev mimolidského světa, tedy světa 
vyjma lidí, lidmi nestvořeného a neovlivněného, a světa mimo nemateriálních bytostí svou existencí se světem 
přírody nespojených.“ (Krajhanzl, 2006, str. 7)  
5 Pokud bychom šířeji tuto oblast pojímali jako kompetenci pro pobývání v přírodě, zahrnuli bychom sem 
nejen     schopnosti, ale také např. znalosti, dovednosti a návyky (pozn. aut.)
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3. Ekologické vědomí
 Zahrnuje koncepty morálky ve vztahu k životnímu prostředí, důsledky vlast-• 
ních činů   a přijetí odpovědnosti za ně. 
Percepce ekologických rizik na lokální i globální úrovni.• 
Motivace k ochraně přírody• 

 Vychází z teorií morálního vývoje člověka ( Piaget,  Kohlberg), konceptu přijetí 
odpovědnosti - úžeji environmentální odpovědnosti (environmental responsibili-
ty). Odkazuje také k motivačním zdrojům člověka, strategiím zvládání ekologic-
kého vědomí (viz např. teorie obranných mechanismů).
 
 Člověk s vysokým environmentálním vědomím si vědomě osvojuje návyky, kte-
ré snižují jeho ekologickou stopu, uvědomuje si dopady lidských aktivit na život-
ní prostředí. V emoční rovině soucítí s přírodou střetávající se s kulturou, mohou 
se u něj objevit obavy z budoucího vývoje.

4. Postoj k přírodě
 Zaujímání postojů k přírodě – přírodní prostředí hodnocené jako nebezpečné, • 
neznámé, krásné, bohaté, příjemné, nepříjemné.

 Odkazuje k teorii postojů a jejich afektivní, behaviorální a kognitivní složce. Zabývá 
se také změnou postojů, působením emocí na jejich změnu, vlivem kultury. Důleži-
tou oblastí teorie postojů z hlediska vztahu k přírodě je jejich promítnutí se do cho-
vání jedince (např.  Fishbeinova a  Ajzenova teorie zdůvodněného jednání a rozpor 
mezi postojem, záměrem chovat se určitým způsobem a pozorovaným chováním).

 Za subdimenze tohoto postoje lze považovat kontinua submise-dominance 
a spřízněnost-nepřátelství, na jejichž základě jsou vytypovány některé obecné 
postoje jako je např. panský, partnerský nebo správcovský. V postoji se odráží 
to, jak člověk vnímá svoji roli a její vztah k přírodě.

5. Environmentální senzitivita
Schopnost koncentrovat se na přírodní prostředí, všímavost, empatie. • 
Smyslové vnímání přírody.• 

 Tato charakteristika vychází z tezí obecné psychologie o vědomí a jeho funkcích  
(např. kognitivním zpracování informací, sledování okolí i sebe sama za účelem 
vytvoření přesných mentálních reprezentací), úžeji pak z teorie vnímání (organi-
zace percepčního pole, rozpoznávání, vnímání pohybu, kognitivní styly) ale také 
teorie vcítění se – empatie ( Rogers,  Bateson).

 Environmentální senzitivita odkazuje k hloubce prožívání kontaktu s přírodním 
prostředím. Lidé se zřejmě liší v tom, do jaké míry věnují přírodě pozornost, 
všímají si detailů, živých tvorů, zvuků, pachů atd. Senzitivita může mít rovinu 
intelektovou, estetickou nebo spirituální.
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Celková charakteristika vztahu k přírodě se skládá z výše uvedených komponent 
(viz Obrázek č. 1). Společně dávají celkový obraz, avšak každou komponentu lze zkou-
mat také izolovaně. 

Obr. č. 1: Vztah člověka k přírodě – pětidimenzionální model
Zdroj:   Krajhanzl, 2006 (upraveno)

Pětidimenzionální model by bylo možné zobrazit ještě jiným způsobem. Dimen-
ze jsou navzájem nezávislé, ovšem je možné identifi kovat průřezové charakteristiky, 
které zasahují do každé z nich – z psychologického pohledu například emoční prožívání, 
z pohledu pedagogiky ekogramotnost. Průřezové charakteristiky by bylo možné označit 
jako behaviorální, kognitivní a emoční aspekty každé ze základních charakteristik.

Obr. č. 4: Vztah člověka k přírodě – pětidimenzionální model s průřezovými charakte-
ristikami

Zdroj:   Krajhanzl, 2008a

Z hlediska vztahu dítěte k přírodě byly pro potřeby výzkumu vybrány dvě dílčí 
charakteristiky. 

První z nich je „emoční reakce“ dítěte na kontakt s přírodním prostředím. Jak 
bylo řečeno výše, emoce průřezově ovlivňují všech pět dimenzí modelu. Prožívá-
ní libosti či nelibosti v různých situacích v přírodě je tak v interakci s postoji dítěte 
k ní (charakter environmentálního uvažování6 dítěte - biocentricky či homocentric-
ky orientovaný), schopnostmi a dovednostmi pro pobyt v přírodním prostředí, jeho 
6 Tento pojem není v české terminologii zaveden, v originále „environmental reasoning“.
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ekologickým vědomím, potřebou kontaktu s přírodou a environmentální senzitivitou. 
V souvislosti s emoční reakcí   Krajhanzl a kol. (2004) odkazují na výzkum  Bixlera 
a  Floyda (1999), který pracuje s konceptem  „odporu“ (disgust) vůči přírodě. V českých 
podmínkách je emoční reakce na škále příjemný-nepříjemný spíše označována „libost-
nelibost“ (pleasure). Zmíněný „odpor“ tedy považuji v tomto kontextu za vyjádření 
extrémní nelibosti. Podle  Bixlera a  Floyda je negativní emoční reakce vyjadřovaná 
pocity „odporu či hnusu“ a je spojena zejména s kontaktem se zkaženým jídlem, s ně-
kterými živočichy (např. bezobratlými), kontaktem s půdou, rozkládající se vegetací, 
některými plazy, obojživelníky, vnitřními orgány nebo tělními tekutinami živočichů. 
Jako základní tři negativní emoční reakce byly v tomto kontextu identifi kovány strach, 
odpor a diskomfort.

Druhou dílčí charakteristikou je „množství zkušeností s přírodním prostředím“, 
které dítě v průběhu ontogeneze získalo. Je to charakteristika vypovídající o platnosti 
konceptů týkajících se globálního poklesu přímých zkušeností s přírodou (extinction 
of experience - Kellert, 2002), ztrátě zvláštních míst (Nixon, 1997; Pyle, 2002; Sobel, 
1993) umožňujících spontánní aktivitu dětí v nestrukturovaném přírodním prostředí 
a hypotéze environmentální generační amnézie (Kahn, 1997, 2002). V provedeném vý-
zkumu bylo zjišťováno, zda konkrétní zkušenosti s přírodou identifi kované  skupinou 
odborníků dítě v průběhu ontogeneze získalo či ne.

1.2. Shrnutí východisek a výzkumná otázka
Trendy, které popisuje ekopsychologická literatura, upozorňují na snižování kon-

taktů s přírodním prostředím u dětí a na možné důsledky, které přináší upřednostňování 
zprostředkovaných zkušeností s přírodou před zkušenostmi přímými. Závažné důsledky 
by mohly mít i důkazy podporující hypotézu environmentální generační amnézie o po-
klesu vnímaného standardu „zdravého a neporušeného“ životního prostředí.

Předpokladem pro provedený výzkum bylo, že pokud dítě navštěvuje kromě běž-
né školní docházky, která není přímo orientována na bezprostřední kontakty s přírodou, 
také zájmovou činnost, která takovéto kontakty umožňuje, tak jeho emoční reakce na 
přírodní prostředí a objem zkušeností s ním budou odlišné. Vzorek respondentů byl 
získán v organizaci, která pokládá vztah k přírodě za jeden ze základních kamenů svého 
výchovného působení7. 

Výzkumná otázka: 
Jsou emoční reakce na přírodní prostředí a množství zkušeností s ním u dětí škol-

ního věku (8-16 let) navštěvujících skautský oddíl odlišné od emoční reakce a množství 
zkušeností dětí, které podobný oddíl nenavštěvují?

Jedním z předpokladů výzkumu bylo, že skautský výchovný program, jehož sou-
částí je „pobyt v přírodě“, poskytuje dětem více kontaktů s přírodním prostředím (zku-
7 Na výzkumu autor spolupracoval s Junákem – svazem skautů a skautek České republiky. Junák je organi-
zací, která má v našich podmínkách již stoletou tradici. Jako prostředkem rozvoje členů skautského hnutí je 
využívána tzv. skautská metoda. Jednou z její složek je i „vztah k přírodě“. V přírodním prostředí také probíhá 
řada aktivit skautských oddílů, ať už v okolí kluboven, na víkendových výpravách a vícedenních akcích či na 
letních táborech.  
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šeností s přírodou – viz také v pojetí  Kellerta, 2002). Druhý předpoklad předjímá, že 
děti navštěvující skautský oddíl reagují na přírodní prostředí emočně pozitivněji, což by 
mohlo jednak odkazovat k působení skautského výchovného programu odehrávajícím 
se v přírodě či k nějaké zvláštní charakteristice dětí navštěvujících skautské oddíly. Tyto 
předpoklady byly formulovány jako hypotézy:

Hypotéza 1: Děti pravidelně navštěvující skautský oddíl reagují emočně pozitivněji na 
přírodní prostředí než děti, které do podobného oddílu nechodí. 

Hypotéza 2: Děti pravidelně navštěvující skautský oddíl mají více zkušeností s přírodou 
než děti, které podobný oddíl nenavštěvují. 

2. Metodika výzkumu
Vzorek respondentů ve věku 8–16 let byl vybrán z populace dětí navštěvujících 

skautské oddíly působící na území města Brna. Výzkumu se zúčastnilo celkem 56 dětí ze 
sedmi brněnských oddílů. Z menších oddílů se výzkumu zúčastnily všechny děti přítomné 
na běžné oddílové schůzce v konkrétním týdnu v průběhu období, kdy výzkum probíhal 
(březen – duben 2008). Z větších oddílů byla náhodně vybrána jedna ze schůzek každé 
věkové kategorie. Žádný z oslovených vedoucích oddílů účast ve výzkumu neodmítl. 

2.1. Výzkumný soubor
Níže uvádím základní charakteristiky souboru dětí ze skautských oddílů (N=56) 

a dětí ze srovnávaného výzkumu na základních školách (N=286):

Tab. č. 2: Charakteristiky vzorku respondentů – skautské oddíly
charakteristika průměr medián sm. odch.

Věk 11,93 12,00 2,552

abs. četnost rel. četnost

Věková kategorie

mladší
(8-11 let) 25 45,5 %

starší
(12-16 let) 30 54,5 %

abs. četnost rel. četnost

Pohlaví
chlapců 22 40 %
dívek 33 60 %

Pozn.: Věková kategorie klasifi kuje respondenty na mladší věkovou kategorií (vlčata-chlapci, světlušky-děv-
čata ve věku 8-11 let) a starší věkovou kategorií (skauti-chlapci, skautky-děvčata ve věku 12-16 let).

Tab. č. 3: Charakteristiky srovnávaného vzorku respondentů – základní školy
charakteristika průměr medián sm. odch.
Věk 12,33 13,00 5,31
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abs. četnost rel. četnost

Věková kategorie

mladší 
(8-11 let) 114 39,9 %

starší
(12-16 let) 172 60,1 %

abs. četnost rel. četnost

Pohlaví
chlapců 149 52,1 %
dívek 137 47,9 %

Zdroj:   Krajhanzl a kol., 2004 

Použité metody výběru vzorku byly užity s ohledem na možnosti srovnání 
výsledků se závěry výzkumu   Krajhanzla a kol. (2004). Respondenti tedy pochá-
zejí z přibližně stejné věkové kategorie (8-16 let) a bydlí na území většího města. 
Bohužel se nepodařilo do vzorku dětí z oddílů získat vyrovnanější počet chlapců 
a děvčat.

Z hlediska reprezentativnosti použitého výběru lze konstatovat, že výsledky vý-
zkumu jsou zobecnitelné na brněnské skautské oddíly pouze v omezené míře. 

2.2. Výzkumné nástroje
Jako výzkumných nástrojů bylo použito Inventáře zkušeností H.  Vostradovské 

a kol. (in  Strejčková, 2006) a dotazníku Výlet v. 1.3 J.  Krajhanzla a kol. (2004). Znění 
a vzhled dotazníků byly upraveny oproti originální verzi takto:

 Dotazník Výlet v. 1.3• : Dětem byly předloženy pouze škály pro 17 situací, 
ve kterých měly vyjádřit svoji emoční reakci. Instrukce byla podána ústně, 
stejně jako příběh, který jim byl přečten. Vypuštění samotného textu pří-
běhu z dotazníku bylo učiněno  z důvodu rizika nižší soustředěnosti dětí 
(soustředění se na text místo na obsah, listování dopředu či zpět). Škály 
byly pro větší přehlednost opticky zvětšeny a každá z nich nesla popisy 
krajních hodnot. Rovněž škály pro otázku č. 20 byly označeny extrémními 
hodnotami.

 
 Dotazník Inventář zkušeností• : Byly vypuštěny otázky, které zjišťovaly de-
mografi cké údaje (ty už byly zjištěny při vyplňování dotazníku Výlet) a také 
otázky sloužící pro kvalitativní analýzu výpovědí dětí. Byla přidána varianta 
odpovědi „nevím“ u otázek č. 21 až 89.

Z hlediska statistického zpracování byly provedeny tyto analýzy:

 srovnání • emoční reakce dětí na přírodu  mezi položkami dotazníku Výlet 
u skautských oddílů a dětí ze základních škol – srovnání průměrů pro jednot-
livé položky, hrubých skórů, průměrného hrubého skóru; věkově a pohlavně 
podmíněných rozdílů (koefi cienty korelace);
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 srovnání • množství získaných zkušeností mezi položkami dotazníku Inventář 
zkušeností u skautských oddílů a dětí ze základních škol – hrubých skórů, prů-
měrného hrubého skóru; věkově a pohlavně podmíněné rozdíly (koefi cienty 
korelace)

Pro základní porovnání odpovědí dětí na jednotlivé položky dotazníku Výlet 
a Inventář zkušeností byly použity metody deskriptivní statistiky (frekvenční analýza – 
absolutní a relativní četnosti, střední hodnoty). 

Použití statistických analýz zahrnujících testování hypotéz je v tomto výzku-
mu problematické. Jak bylo řečeno výše, nelze předpokládat, že výzkumný vzorek 
je reprezentativní (tj. neumožňuje použít statistické inference na parametry popu-
lace skautských oddílů v Brně). Navíc výzkumný vzorek srovnávaného výzkumu 
    Krajhanzla a kol. (2004) také nereprezentuje populaci žáků základních škol v Praze. 
Jak upozorňuje   Urbánek (2008), testy statistické významnosti má smysl užívat, po-
kud námi provedený výběr výzkumného vzorku byl proveden na základě pravdě-
podobnostních postupů. Za výše uvedených omezení bylo statistického testování 
hypotéz využito při srovnávání skupin (dle pohlaví, věku) na základě středních hod-
not (hrubé skóry obou dotazníků, průměrné skóry jednotlivých položek dotazníků). 
Pro testování nulových hypotéz o neexistenci rozdílů bylo pro normálně rozložené 
proměnné použito dvoustranného t-testu (parametrický) na hladině významnosti 
α=0,058. Pokud byla normalita porušena, bylo využito jako alternativy neparame-
trického Mann-Whitney testu. Kromě testů statistické významnosti byl použit také 
výpočet velikosti účinku (effect size) Cohenovo d doprovázející výpočty signifi kan-
ce t-testů.

Z hlediska validity jsou výsledky výzkumu ovlivněny určitou neekvivalencí 
zkoumaných skupin, vlivem zrání (maturation) respondentů a  zřejmě také rodinným 
zázemím (vztah k přírodě např. rodičů)

3. Vybrané kvantitativní výsledky
V následujících odstavcích uvádím vybrané popisné statistiky (průměrné skóre 

pro jednotlivé položky dotazníků, relativních četností odpovědí) pro skautské oddíly ve 
srovnání se základními školami.

3.1. Emoční reakce na přírodu
Z hlediska emoční reakce dětí byly analyzovány odpovědi respondentů na škále 

„velmi nepříjemná“ (hodnota 1) až „velmi příjemná“ (hodnota 6) z dotazníku Výlet. 
Následující tabulka uvádí signifi kantní průměrné hodnoty pro jednotlivé položky. 

8 Ve specifi ckých případech bylo využito testování i na hladině významnosti α=0,01 (označeno v textu)
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Tab. č. 1: Průměrné hodnoty jednotlivých položek dotazníku Výlet – srovnání mezi 
skautskými oddíly  a školami

Proměnná průměr
skauti

průměr
školy

M-W 
test (p)

Velikost 
účinku (Co-
henovo d)

V_1: nechodit ven 2,88 2,63 0,00 0,13
V_5: představa „kultivace“ zeleně 2,49 2,77 0,00 0,13
V_6: zacházka kvůli koroptvím 3,68 3,79 0,00 0,07
V_7: koupání v bahnitém rybníku 4,5 3,76 0,03 0,35
V_8: sníst tatranku upadlou do mechu a jehličí 4,38 3,46 0,00 0,45
V_9: kamarád zahazující odpadky 1,47 2,02 0,00 0,24
V_10: usnout ve vysoké trávě 5,55 4,85 0,00 0,37
V_13: sbírat holýma rukama shnilá jablka 4,15 3,45 0,01 0,38
V_15: zabavit se v lese sami 5,65 5,35 0,03 0,16
V_16: spaní pod širým nebem 6,05 5,75 0,02 0,19
V_17: příště jet do obchodního domu 2,84 3,77 0,00 0,43

Pozn.: N(skauti)=54, N(školy)=286; α = 0,05;

Zjištění:
Stejně jako mezi dětmi ze základních škol i mezi dětmi ze skautských oddílů 

byly jako nejpřitažlivější představy hodnoceny spaní pod širým nebem (V_16), nabídka 
exkurze s odborníkem (V_14), samostatná zábava v lese (V_15), usnutí ve vysoké trávě 
(V_10) a jít orosenou trávou bos (V_2). Mezi průměrnými hodnotami odpovědí a pořa-
dím položek není  rozdíl, který by přesahoval 0,5 bodu. Preferenci těchto pěti položek 
potvrdila také kontrolní analýza odpovědí na otázku č. 18 „Na jaké tři chvíle budeš 
z dnešního výletu vzpomínat nejraději?“.

Rovněž pět nejméně příjemných představ bylo hodnoceno velmi podobně: ka-
marád zahazující odpadky (V_9), jít v přírodě „na velkou“ (V_11), představa nechodit 
ven (V_1) a představa „kultivace“ zeleně (V_5). Preference těchto pěti položek byly 
potvrzeny kontrolní analýzou odpovědí na otázku č. 19 „Na jaké tři chvíle budeš z dneš-
ního výletu vzpomínat nejméně rád?“.

Pozitivněji (rozdíl alespoň 0,5 bodu) byly ve skautských oddílech v průměru 
hodnoceny: koupání v bahnitém rybníku (V_7, diference 0,74), sníst tatranku upadlou 
do mechu a jehličí (V_8, diference 0,92), usnout ve vysoké trávě (V_10, diference 0,7) 
a sběr jablek holýma rukama (V_13, diference 0,7).

Nižšího průměru s větším rozdílem dosáhly děti z oddílů pouze u položky příště 
jet do obchodního domu (V_17, diference 0,93).

Interpretace:
Není překvapující, že mezi oběma skupinami nebyl nalezen rozdíl týkající se 

nejpreferovanějších a nejméně preferovaných položek. Zdá se, že děti sledují obecnou 
tendenci upřednostňovat v přírodě „čisté“ aktivity (spánek, exkurze, orosená tráva) od 
„špinavých“ (odpadky, hniloba, jít na záchod). U skautů přitom existují významnější roz-
díly právě v příjemnosti „špinavých“ aktivit, což by mohlo být dáno častějším kontaktem 
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s přírodou a stíráním rozdílu mezi „čistým“ a „špinavým“. Zajímavým rozdílem s největ-
ší diferencí se zdá být, že představa dalšího výletu do obchodního domu byla skauty hod-
nocena jako méně přitažlivá. Tento výsledek může jednak vypovídat o preferenci aktivit 
v přírodním prostředí, ale také o působení vzoru vedoucího/rodičů (postoj vůči takovému 
trávení volného času) či o vyšší sociální desirabilitě této odpovědi mezi skauty.

3.2. Srovnání průměrného hrubého skóre emoční reakce
Z průměrných skórů odpovědí na položky dotazníku Výlet byl pro každého re-

spondenta spočítán hrubý skór (hs_v). Na základě hrubých skórů (HS) byl pak metodou 
aritmetického průměru získán průměrný hrubý skór pro dotazník Výlet za celý výběro-
vý vzorek. V tabulce níže je uveden  průměrné hrubý skór za celý soubor základních 
škol a skautských oddílů9.
Tab. č. 2.: Srovnání průměrného hrubého skóru dotazníku Výlet - skautské oddíly, školy

Proměnná skauti sm.
odch. školy sm.

odch. t-test (p) velikost účinku 
(Cohenovo d)

Průměrný HS 
Výlet 80,54 12,70 75,68 12,75 0,011 0,38

Pozn.: N(skauti)=56; N(školy)=286; α = 0,05;

Zjištění:
Z tabulky výše je patrné, že průměrný hrubý skór dětí ze skautských oddílů je 

vyšší asi o pět bodů, což také potvrzuje test statistické signifi kance (p-hodnota < 0,05). 
Rozdíl je přibližně roven velikosti poloviny jedné směrodatné odchylky. Vzhledem k její 
poměrně vysoké hodnotě však tento rozdíl nemusí být zásadní (intervaly spolehlivosti 
se pro srovnávané průměry překrývají), což také potvrzuje výpočet velikosti účinku.

Interpretace:
Ve výzkumu   Krajhanzla a kol. (2004, str. 16) byl zjištěn jen minimální rozdíl 

v emoční reakci dětí mezi jednotlivými zkoumanými školami. Výsledek byl také pod-
pořen tím, že se do něj nijak nepromítlo ekologické zaměření jedné ze základních škol. 
Rovněž závislost emoční reakce na výskytu přírodního prostředí v okolí bydliště či ško-
ly nebyla zjištěna. V návaznosti na to byla formulována hypotéza předpokládající, že 
emoční reakce není determinována ekologickým zaměřením školy ani výskytem přírod-
ního prostředí v okolí bydliště či školy.

U skautů naproti tomu určitý rozdíl v emoční reakci pravděpodobně existuje. 
Mohu se pouze domnívat, co je jeho determinantou. Jak ukazují rozdíly průměrných 
skórů jednotlivých položek Výletu, mohl by být obraz přírodního prostředí dětmi vní-
mán jako méně ohrožující (méně „špinavý“). Tato hypotéza by mohla být podpořena 
také rozdílem v množství zkušeností s přírodou.
9 Z výsledků výzkumu Krajhanzla a kol. (2004) nevyplývá signifi kantní rozdíl mezi jednotlivými školami 
týkající se průměrných hrubých skórů obou dotazníků. Je proto uveden pouze průměrný HS pro děti ze všech 
tří základních škol.
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3.3. Množství zkušeností

Množství zkušeností dětí bylo srovnáváno prostřednictvím dotazníku Inventář 
zkušeností. Níže jsou vybrány signifi kantní výsledky. 

Tab. č. 3: Absolutní a relativní četnosti odpovědí „ANO“ u jednotlivých položek dotaz-
níku Inventář zkušeností – srovnání mezi skautskými oddíly a školami

Proměnná
relativní 
četnost
skauti

relativní 
četnost
školy

chí-kvadrát
(p)

Z_21: pozorovat dravce při letu  87,50% 76,60% 0,010
Z_24: slyšet datla  91,10% 79,70% 0,010
Z_25: slyšet kukačku  83,90% 78,30% 0,010
Z_27: vidět světlušku  80,40% 70,50% 0,031
Z_32: vzít do ruky žábu  78,60% 55,80% 0,001
Z_33: vzít do ruky hada  57,10% 41,10% 0,036
Z_35: chodit bos po jehličí  53,60% 33,60% 0,003
Z_36: chodit bos potokem 98,20% 88,30% 0,032
Z_37: jít v přírodě kadit  69,90% 40,20% 0,000
Z_39: jít v přírodě přes oranici  80,40% 61,70% 0,001
Z_43: sbírat bylinky pro vlastní použití  50,00% 34,20% 0,003
Z_46: sbírat ostružiny  94,60% 89,90% 0,015
Z_47: sbírat zkameněliny  46,40% 33,60% 0,006
Z_48: sázet strom  66,10% 49,70% 0,007
Z_52: ležet v mechu  71,40% 58,70% 0,029
Z_56: zúčastnit se brigády sbírání odpadků v přírodě 51,80% 19,20% 0,000
Z_58: přenocovat v přírodě ve stanu  92,90% 79,00% 0,007
Z_59: přenocovat v přírodě pod širákem 76,80% 56,50% 0,006
Z_61: krmit zvíře v ZOO  57,10% 40,40% 0,005
Z_68: chytat ryby  46,4% 67,70% 0,006
Z_72: prodírat se křovím  92,90% 81,10% 0,016
Z_73: procházet se chráněným přírodním územím  75,00% 52,10% 0,000
Z_74: rozdělat oheň v přírodě  75,00% 42,00% 0,000
Z_77: štípat nebo řezat dříví 92,90% 73,40% 0,001
Z_78: trhat luční kvítí  75,00% 66,40% 0,024
Z_79: třídit odpad 94,60% 74,80% 0,001
Z_81: uplést věneček z květin  66,10% 54,50% 0,017
Z_82: v přírodě si uvařit jídlo na ohni 75,00% 53,10% 0,001
Z_84: vybírat si vši z vlasů  32,10% 15,80% 0,005
Z_86: vyřezávat z kůry 71,40% 57,30% 0,020
Z_89: zabloudit v lese 66,10% 46,20% 0,000

Pozn.: N(skauti)=56, N(školy)=286; α = 0,05;

Zjištění:
Z výsledků plyne, že mezi dětmi z oddílů a ze základních škol existují některé 

rozdíly. Celkově se dá říct, že skauti skórovali výše, pouze u několika málo položek je 
děti ze škol v množství zkušeností převyšovaly. 
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Více než patnáctiprocentní rozdíl (označeno tučně) byl nalezen u položek „vzít 
do ruky žábu“ (Z_32), „vzít do ruky hada“ (Z_33), „chodit bos po jehličí“ (Z_35), „jít 
v přírodě kadit“ (Z_37), „jít v přírodě přes oranici (Z_39), „sbírat bylinky pro vlastní 
použití“ (Z_43), „sázet strom“ (Z_48), „zúčastnit se brigády sbírání odpadků v příro-
dě (Z_56), „přenocovat v přírodě pod širákem“ (Z_59), „krmit zvíře v ZOO“ (Z_61), 
„procházet se chráněným přírodním územím (Z_73), „rozdělat oheň v přírodě“ (Z_74), 
„štípat a řezat dříví“ (Z_77), „třídit odpad“ (Z_79), „v přírodě si uvařit jídlo na ohni“ 
(Z_82), „vybírat si vši z vlasů“ (Z_84) a „zabloudit v lese“ (Z_89).

Zkušenosti dětí ze škol převažovaly pouze v několika případech, statisticky sig-
nifi kantní rozdíl byl nalezen pouze u „chytání ryb“ (Z_68, diference 21 procent). Sta-
tisticky nevýznamné rozdíly byly ve zkušenostech se „sázením keřů“ (Z_49, diferen-
ce 7 procent), v „ošetřování zraněného nebo nemocného zvířete“ (Z_69, diference 10 
procent), v „péči o zraněné nebo nemocné zvíře“ (Z_64, diference 8 procent) a „dělání 
píšťalky z proutí“ (Z_80, diference 6 procent).

Interpretace:
Ze zjištěných rozdílů se zdá, že děti z oddílů se od školáků odlišují zejména 

v množství kontaktů s živými tvory, se kterými je možné se setkat ve volné přírodě 
(datel, ježek, světluška, žába, žížala, brouk). Rozdíly také ukazují na některé činnosti, 
které děti z oddílů vykonávají na výpravách do přírody a letních táborech (sběr bylin, 
nocování pod širákem, krmení zvířat v ZOO, návštěva chráněných přírodních území, 
rozdělávání ohně v přírodě a vaření, štípání a řezání dříví, bloudění v lese). Rozdíl
 v třídění odpadů může vyplývat z požadavků na provozování letních táborů, ze zave-
dených pravidel ve skautských klubovnách či praktikování v propřírodně orientovaných 
rodinách respondentů z oddílů.

Pouze u některých položek skórovaly děti ze škol výše. Tyto rozdíly jsou malé 
a mohly by být přičteny výběrové chybě, také se neukázaly jako statisticky významné. 
Nicméně, mám-li výsledky nějak interpretovat, mohlo by se zdát, že byly nalezeny ze-
jména v činnostech zájmových nahrazujících přímý kontakt s přírodou (péče o domácí 
zvíře, rybaření, výroba píšťalky z proutí, sázení keřů). Mohou však existovat i alterna-
tivní vysvětlení – např. místní odlišnosti a příležitosti ke kontaktu s přírodou.

3.4.  Srovnání průměrného hrubého skóre množství 
zkušeností

Stejně jako u dotazníku Výlet i zde byly spočteny hrubé skóry (hs_z). Na základě 
hrubých skórů pak byl obdobně metodou aritmetického průměru získán průměrný hrubý 
skór pro dotazník Inventář zkušeností za celý výběrový vzorek. V tabulce níže jsou uve-
deny  průměrné hrubé skóry pro soubor základních škol a pro skautské oddíly10.
Tab. č. 4.: Srovnání průměrného hrubého skóre dotazníku Inventář zkušeností - skautské 
oddíly  a školy
10 Z výsledků výzkumu Krajhanzla a kol. (2004) nevyplývá signifi kantní rozdíl mezi školami týkající se prů-
měrných hrubých skórů množství zkušeností.
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skauti sm. odch. školy sm. 
odch.

M-W 
test (p)

velikost účinku (Co-
henovo d)

Průměrný HS In-
ventář 48,95 10,5 43,89 9,15 0,00 0,53

Pozn.: N(skauti)=56, N(školy)=286; α = 0,05;

Zjištění:
Z porovnání průměrného hrubého skóre vyplývá, že mezi dětmi z oddílů a dětmi 

ze škol je pětibodový rozdíl. Rozdíl statisticky potvrdil neparamerický test (p-hodnota 
< 0,05). 

Interpretace:
Stejně jako u průměrného hrubého skóru Výletu i zde skauti skórovali výše. Bliž-

ší analýzu této diference přináší výsledky  podle jednotlivých determinant (věk, pohlaví, 
délka docházky do oddílu). Výsledek by také mohl ukazovat na vzájemné ovlivnění 
emoční reakce a množství zkušeností (čím více zkušeností, tím pozitivnější emoční re-
akce, a naopak – více viz korelační analýza).

V rámci výzkumu byla dále provedena analýza determinant emoční reakce 
a množství zkušeností, za které byly zvoleny věk respondenta, pohlaví a délka docházky 
do skautského oddílu. Byla také provedena analýza těsnosti vztahu mezi proměnnými 
(korelační analýza). Výsledky této části jsou shrnuty v následující diskusi. Pro podrob-
nější výklad odkazuji na plný text práce11

4. Diskuse 
4.1. Emoční reakce na přírodu

Hypotéza 1: Děti pravidelně navštěvující skautský oddíl reagují emočně pozitiv-
něji na přírodní prostředí než děti, které do podobného oddílu nechodí. 

 Ze srovnání průměrných skórů jednotlivých položek je zřejmé, že z hlediska 
emoční reakce jsou mezi dětmi ze skautských oddílů a vzorkem dětí ze základních škol 
některé rozdíly. Ty jsou sice statisticky významné, ale nedosahují vyšších hodnot a moh-
li bychom je považovat také za důsledek nějakého nesystematického vlivu (výběrová 
chyba). Ze signifi kantních výsledků odvozuji, že skautům méně vadí „špinavé“ aktivity 
v přírodě, což by mohlo souviset s jejich častějším pobytem ní. Odlišnou hodnotou 
s největší diferencí byla nabídka výletu do obchodního domu namísto do přírody. Dětem 
ze skautských oddílů byla tato představa v průměru méně příjemná. Za povšimnutí také 
stojí, že skóry u nejpozitivněji a nejméně pozitivně hodnocených položek byly u obou 
skupin stejné – tedy děti z oddílů se nezdají být radikálně odlišné ve svých preferen-
cích. 

Diference průměrného hrubého skóru dotazníku Výlet, měřícího emoční reakci, 
byla mezi skauty a dětmi ze škol zjištěna ve výši 5 bodů (činí asi 6,5 procenta), je tedy 
možné říci, že je tato hodnota u skautů mírně vyšší.
11 Plný text lze nalézt na:  http://is.muni.cz/th/42121/fss_b/BP_Kulhavy_2008_psy_vychodiska.pdf 
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Zkoumání determinant emoční reakce na přírodu, za které jsem zvolil věk dítěte, 
jeho pohlaví a u skautských oddílů délku docházky, přineslo některé zajímavé výsledky.

Z hlediska věku výsledky ukázaly na možný pozitivní trend vývoje emoční re-
akce u dětí ze skautských oddílů. U školáků se skóre emoční reakce s věkem téměř 
neměnilo. Tento výsledek je možné považovat za klíčový z hlediska potvrzení první 
hypotézy. Nejenom že je emoční reakce vyšší u dětí ze skautských oddílů stejného věku, 
ale ve věkovém porovnání dále mírně roste. Tento vztah potvrzuje i statisticky význam-
ná korelace, která se neobjevila u respondentů ze základních škol. Bylo by možné dále 
ověřit hypotézu, že emoční reakce na přírodu je u skautů pozitivnější s růstem schopnos-
tí usnadňujících pobyt v přírodě. Další hypotézou, kterou by bylo možné v souvislosti 
s věkem ověřovat, je  Kellertův (1996a) koncept nárůstu biocentrického uvažování mezi 
druhou a pátou třídou základní školy a jeho integrace s homocentrickým uvažováním. 
Zdá se, že skautské oddíly by mohly tento proces cíleně podporovat.

Analýza vztahu délky docházky do oddílu a emoční reakce dětí nepřinesla vý-
sledky, které by bylo možné spolehlivě interpretovat. Mohl by sice být i zde potvrzen 
pozitivní trend, ovšem malá sycenost kategorií docházky do oddílu neumožňuje činit 
přesnější závěry. Výpočet těsnosti vztahu obou proměnných sice přinesl statisticky vý-
znamné zjištění, ovšem lze se domnívat, že zde interferuje proměnná věk.

Významnější odlišnosti byly zjištěny z hlediska pohlaví při srovnání skórů mezi 
chlapci obou vzorků, kdy skauti skórovali v průměru o 10 bodů více (asi o 14 procent). 
Skautům byla například významně méně příjemná představa, že nemohou chodit ven, 
že „divoký“ kus přírody bude kultivován a negativněji také reagovali na odhazování 
odpadků v přírodě a možnost návštěvy obchodního domu místo výletu do přírody. 

Závěrečné zjištění o těsnosti vztahu emoční reakce a množství zkušeností nepři-
náší odlišný výsledek od vzorku dětí ze základních škol. Souvislost proměnných je tedy 
stejná, skauti však mají více zkušeností a reagují na přírodu mírně pozitivněji.

Z výše uvedeného lze tedy uzavřít, že děti ze skautských oddílů opravdu reagují 
na přírodní prostředí emočně pozitivněji než děti, které oddíl nenavštěvují. První hypo-
téza tedy není zamítnuta a získaná data ji podporují.

4.2. Množství zkušeností
Hypotéza 2: Děti pravidelně navštěvující skautský oddíl mají více zkušeností 

s přírodou než děti, které podobný oddíl nenavštěvují. 
Podle srovnání toho, jak skórovaly u jednotlivých položek děti ze skautských 

oddílů a ze základních škol, je možné konstatovat, že množství zkušeností je u skautů 
ve většině z nich vyšší. Kromě vyššího počtu kontaktů s běžnými zvířaty žijícími ve 
volné přírodě, skórovali skauti výše zejména u aktivit rozvíjejících schopnosti pro pobyt 
v přírodě (vaření na ohni, štípání a řezání dříví, přenocování v přírodě ve stanu či pod 
širákem) a ekologicko-výchovných aktivit (účast na  sbírání odpadků v přírodě, pro-
cházka v chráněném přírodním území, sběr bylin). 

Stejného rysu skautingu si všímají i  Palmberg a  Kuru (2002), kteří ve svém vý-
zkumu poukazují na fakt, že skautské oddíly využívají metod tzv. learning-by-doing 
(učení se činností) a cíleného pobytu v přírodě jako výchovných prostředků (Kulhavý, 
2006). Zdá se, že výsledky by význam těchto přístupů  mohly potvrzovat. Zde je ovšem 
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na místě poznamenat, že i když jsou tyto přístupy součástí skautské metody, je jich v od-
dílech využíváno různým způsobem. O určité metodologické zakotvení výchovy k pří-
rodě se v současnosti v Junáku snaží „Nový výchovný program“. Je založený na kom-
petenčním modelu, jehož součástí jsou i kompetence rozvíjející vztah dítěte k přírodě 
( Klápště, 2008). Pozornost ale také zasluhují například osobnosti vedoucích pracujících 
s dětmi oddílech či role vzdělávacích kurzů pro skautské vůdce. Diskuse by také mohla 
probíhat o tom, jak skautští vedoucí přírodní prostředí vnímají – je to pro ně místo, kam 
utíkají z města, tvořící kulisu pro skautský program, nebo je vnímáno jako prostředí, 
kde lze cíleně rozvíjet osobnost dítěte? Osobně se domnívám, že význam přírody pro 
emoční a kognitivní vývoj dítěte je zatím v tomto kontextu nedoceněn.  

Zdá se, že skauti mají také více zkušeností s pohybem v přírodním terénu (prodí-
rání se křovím, chození přes zorané pole, chození bos po jehličí, ležení v mechu). Mohli 
bychom to přičíst skutečnosti, že pohyb v přírodě (ve dne i v noci) je na skautských 
táborech či výpravách běžnou aktivitou. 

Velká většina dětí ze zkoumaných oddílů (93 procent) má zkušenost s tříděním 
odpadků, což může být jednak důsledkem nutnosti třídit odpady na letních táborech, či 
časté separace odpadů ve skautských klubovnách, ale také vlivem vzrůstajícího ekolo-
gického uvědomění širší společnosti.

Srovnání průměrných hrubých skórů dětí z oddílů a ze základních škol ukazuje 
na statisticky významně vyšší množství zkušeností u skautů (asi o 11 procent).

Další zjištění přinesla analýza determinant množství zkušeností – věku, pohlaví 
a délky docházky do oddílu. 

Z hlediska věku je významným zjištěním nárůst množství zkušeností mezi mlad-
šími a staršími. Nejenže narůstá množství zkušeností mezi mladšími a staršími dětmi 
z oddílů (tedy uvnitř skupiny), což by mohlo být spojováno s vlivem zrání, i srovnání 
s korespondující věkovou skupinou žáků základních škol ukazuje významný rozdíl. Zdá 
se tedy, že děti ze skautských oddílů mají celkově více zkušeností s přírodou a tento 
vztah není způsobem pouze působením věku. 

V souvislosti s nárůstem zkušeností s přírodou vlivem věku, byla navržena hypoté-
za, která předpokládá, že bezprostřední kontakt s přírodou umožňuje dětem upravit si ob-
raz přírody získaný zprostředkovanou zkušeností. Jak uvádí  Kellert (2002), dítě prostřed-
nictvím symbolických, metaforických či stylizovaných informací získává zjednodušené 
reprezentace přírodního světa. V podobném duchu píše  Pyle (2002) o přírodní gramotnos-
ti, která byla dříve lidem vlastní protože sloužila pro přežití v přírodním prostředí. Je-li 
součástí programu skautských oddílů cílený pobyt v přírodě, pak je možné předpokládat, 
že děti budou vystaveny většímu počtu přímých zkušeností a budou si tudíž vytvářet re-
alističtější obraz přírody. Navrženou hypotézu rozvádím ještě dále v tom smyslu, že děti 
z oddílů tím, jak se učí novým dovednostem pro pobývání v přírodě, mají tendenci být 
vůči přírodě pozitivnější (zlepšují emoční reakci). Zjednodušeně by bylo možné říci, že 
pokud se dítě nemusí starat o to, zda se umaže či zda zabloudí, má více možností vnímat 
přírodu (environmentální senzitivita) a pobyt v ní spojovat s příjemnými pocity. Výsledky 
však o tomto vztahu nehovoří jednoznačně, protože nebylo možno spolehlivě interpreto-
vat vztah mezi délkou docházky do oddílu a skórováním v dotaznících.  

K této diskusi je zajímavé uvést  Kahnovu (1997) myšlenku, kterou uvádí ve 
svém konceptu environmentální generační amnézie. Zdůrazňuje totiž, aby byla dětem 
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ukazována nepoškozená přírodní prostředí – tedy, aby děti měly možnost srovnat pro-
středí poškozené a nepoškozené. Zde by mohl být důležitý úkol pro skautské oddíly 
– využívat přírodní prostředí  nejen jako místo pro rozvoj kognitivních a emočních 
charakteristik, ale také jako výchovný prostředek v globalizovaném  světě s úbytkem 
přirozeného prostředí.

Analýza vztahu délky docházky do oddílu a množství zkušeností, stejně jako 
u emoční reakce, nepřinesla výsledky, které by bylo možné interpretovat. Pro přesnější 
výsledky by bylo nutné získat relevantnější data týkající se délky docházky do oddílu. 

Z hlediska pohlaví byla nalezena statisticky významná diference v  množství 
zkušeností - zejména u chlapců z oddílů a ze škol (asi 10 procent) – rozdíly se týkaly 
zejména schopností pro pobyt v přírodě  kontaktu s volně žijícími zvířaty. Mezi vzorky 
dívek se rozdíl také projevil, ale byl nižší (asi 8 procent) – diference byly identifi kovány 
zejména u položek, kde šlo o bližší fyzický kontakt s přírodou a rovněž u praktických 
schopností pro pobyt v přírodě.

Analýza těsnosti vztahu zjistila korelaci mezi počtem měsíců docházky do oddílu 
a množstvím zkušeností, což by ale mohlo být interpretováno jako výsledek působení 
věku. To ovšem nepotvrzuje těsnost vztahu mezi věkem a průměrným hrubým skórem 
Inventáře. Korelace, která byla nalezena u skautských oddílů, se totiž nevyskytuje u dětí 
ze škol. Zdá se tedy, že v případě množství zkušeností se vztah k délce pobytu v oddíle 
potvrzuje.

Podle výše uvedeného shrnutí lze tedy konstatovat, že ani druhou hypotézu nelze 
zamítnout, a že data ji potvrzují. Množství zkušeností s přírodou bylo u dětí ze skaut-
ských oddílů vyšší.

Od výše uvedených souvislostí nemůžeme oddělit vliv samotné rodiny. Je mož-
né, že některé návyky si děti už přinášejí ze svého domácího prostředí, jiné mohou 
naopak proniknout do rodiny zvenčí s rostoucím ekologickým vědomím ve společnosti 
(např. již zmíněné třídění odpadu). Je ovšem důležité si uvědomit, že skautský oddíl 
(nebo jiná organizace) má jen velmi omezené časové možnosti, jak rozvíjet vztah dí-
těte k přírodě. Ideálním přístupem by zřejmě bylo ovlivňovat vztah k přírodě cíleně ve 
všech pěti nalezených dimenzích (  Krajhanzl, 2008). Ovšem zde narážíme na problém, 
jak takto komplexní a systematický přístup uplatnit. Zajímavým řešením by mohlo být 
v takovém programu spolupracovat se školami jako institucemi formálního vzdělávání 
a s rodinou dítěte. Skautské oddíly se zdají být dobrým prostředkem pro získání pří-
mých zkušeností s přírodou    a schopností pro pobyt v ní. Vrátím-li se k modelu vztahu 
člověka k přírodě prezentovanému v teoretické části, mohou skautské oddíly podpo-
rovat zejména rozvoj v dimenzích potřeby kontaktu s přírodou, schopností pro pobyt 
v přírodě a environmentální senzitivity. Naopak škola může využít svého potenciálu pro 
zvyšování ekogramotnosti a globálního myšlení (viz dimenze ekologického vědomí). 
Role rodiny je pak průřezová a dotýká se jak například životního stylu, způsobů trávení 
volného času, tak i postojů a hodnot, které jsou dítěti předávány. Na jednu z překážek 
výchovy v přírodě upozorňuje  Pyle (2002). V dnešní době je pro rodinu aktuální otáz-
kou bezpečnost dětí při pohybu mimo domov. Dítě může být ohroženo jak nebezpečími 
ulice (doprava, sociálně patologické jevy, party), tak nástrahami v „divokém“ lese. Zde 
rovněž záleží, jaký je vztah samotných rodičů k přírodě a zda považují les za prostředí 
potenciálně nebezpečnější než městské ulice. 
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Má-li pravdu Peter  Kahn (2002) a lidstvo čelí problému environmentální gene-
rační amnézie, spatřuji význam skautských (či podobně zaměřených oddílů) pro rozví-
jení vztahu k přírodě zejména v tom, že:

umožňují dětem fyzický kontakt s přírodním prostředím - získávání přímých • 
zkušeností s přírodou ( Kellert, 2002), a pomáhají tak vytvářet realističtější obraz 
přírody;
ukazují dětem přírodní prostředí méně zasažená člověkem a umožňují tak srov-• 
nání s přírodním prostředím, kde se děti běžně pohybují;
z environmentálně výchovného hlediska podporují systémové myšlení a orienta-• 
ci dítěte v komplexních ekosystémových vztazích;
pro pobyt v přírodě vybavují děti potřebnými schopnostmi a dovednostmi;• 
využívají pro výchovné působení na děti přírodní prostředí bohaté na podněty, • 
umožňující experimentovat, zkoumat, učit se činností a vytvářet;
pomáhají zejména v mladším školním věku formovat morální uvažování dětí • 
a integrovat tak homocentrické a biocentrické prvky ( Kahn, 1997);
umožňují prožívat pobyt v přírodním prostředí jako bezpečný a zajímavý;• 

Závěr
Ekopsychologické koncepty citované jako teoretická východiska odkazují na 

trend omezování přímých kontaktů dětí s přírodou a možné zkreslování obrazu přírody 
vedoucí k nezájmu o její ochranu. Přitom význam přírodního prostředí pro emocionální 
a kognitivní vývoj dítěte i obecně pro udržitelnost aktivit člověka na planetě je zásadní. 
Výchovně-vzdělávací působení se často zaměřuje na dílčí složky vztahu k přírodě, aniž 
bychom přesněji věděli, co každá z nich zahrnuje. Výzvou pro budoucnost environ-
mentální výchovy je komplexnější pojetí rozvoje vztahu k přírodě. Jedním z příspěvků 
psychologie, který tomu může napomoci, je vytvoření obecného modelu vztahu jedince 
k přírodě, se zaměřením na formování vztahu v dětském věku. Využitím poznatků ze-
jména vývojové psychologie, sociální psychologie a psychologie osobnosti, které budou 
integrovány do obecného modelu, můžeme výchovu lépe zacílit a pokrýt také oblasti 
ležící mimo oblast tradičního zájmu environmentální výchovy. Takové teoretické zákla-
dy by mohly být užitečné i v mimoškolním prostředí jako východisko pro zpracování 
metodických materiálů pro rozvoj vztahu k přírodě u dětí. 

Analýza dat z oddílů a dat ze základních škol přinesla výsledky, které podporují 
hypotézy o existenci odlišností mezi těmito skupinami dětí. Přijmeme-li předpoklad, že 
použité výzkumné nástroje opravdu měří emoční reakci a množství zkušeností, pak lze 
za dříve uvedených omezení konstatovat, že děti ze skautských oddílů mají obecně více 
zkušeností s přírodním prostředím a také pozitivnější reakci na něj. Za důležité poklá-
dám zjištění, že u dětí ze skautských oddílů roste s věkem rychleji množství získaných 
zkušeností s přírodou než u dětí na základních školách. Hlavní rozdíly byly zjištěny 
v množství kontaktů s živočichy žijícími volně v přírodě, osvojování si dovedností pro 
pobyt v přírodě a účast na ekologicko-výchovných aktivitách. Rovněž se ukázalo, že 
v čase se emoční reakce dětí z oddílů stává mírně pozitivnější, zatímco u školáků lze 
pozorovat spíše opačný trend, což by mohlo souviset s uvedeným růstem množství kon-
taktů s přírodním prostředím. 
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Na závěr uvádím citaci Stephena  Kellerta shrnující význam podobných výzkumů 
v budoucnu: „Lidské společenství vybudované na drancování přírody nedokáže dlou-
hodobě udržet svoji ekonomickou a kulturní prosperitu... Musíme prohlédnout omyl 
moderní doby, že lidská společnost už nepotřebuje rozmanitá a uspokojující spojení 
s mimolidským světem.“( Kellert 1996a, str. 216-217 cit. in  Kahn, 1997, str. 11)

PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS FOR ENVIRONMENTAL 
EDUCATION 

 Abstract: This report discusses the fi eld of environmental psychology, currently 
called conservation psychology, concepts of which have not become widespread in the 
Czech Republic yet. The study is based on a premise that psychology could potentially 
signifi cantly contribute to the solution of the global problem consisting in the unsustai-
nability of human activities. The study analyzes several components of the relationship 
between school-age children and the Nature from the position of conservation psycho-
logy that searches for methods of infl uencing environmental behavior of humans. It 
briefl y outlines the development of studying the relationship between humans and the 
environment in psychology and lists selected theoretical concepts that are studied by 
the current conservation psychology. The relationship between humans and the Nature 
is outlined in the fi ve-dimension model of J. Krajhanzl (2006). The study also discusses 
two components of the relationship between humans and the Nature - human emotional 
reaction to the Nature and the amount of human experience with the Nature. It tests 
hypotheses about the differences in these two characteristics in school-age children who 
regularly attend Scout clubs and in those who do not attend these clubs. The study uses 
the comparison data acquired from the „Research into Increasing Alienation between 
Humans and the Nature“ from 2004 - 2005 (National Research Program of the Ministry 
of the Environment): Countryside and Settlements of Future, Project No. IC/4/40/04). 
The acquired results support the previously established hypotheses. There were disco-
vered differences in the more positive emotional reaction and in the larger experience 
with the Nature exhibited by children from the Scout clubs. Scout club members have 
larger experience especially with activities developing their outdoor skills, they more 
frequently come into contact with wild animals and they also more frequently participa-
te in environmentally-oriented educational activities. The study describes how the Scout 
clubs could contribute to the development of the children‘s relationship to the Nature 
and it also notes the limitations placed on such a development.

 
Keywords: conservation psychology, environmental education, relationship 

between humans and the Nature, Scout clubs
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
A ZDRAVÍ (VÝCHOVA KE ZDRAVÍ)

Boris RYCHNOVSKÝ

Abstrakt: Environmentální vzdělávání se zabývá rovněž zákonitostmi a jevy 
s výrazným dopadem na lidské zdraví. Jako základní teoretické východisko zdravého 
života jsou prezentovány přirozené jevy a děje v ekosystému, které jsou antropogenními 
vlivy regionálně rozdílně pozměňované. O nejdůležitějších a nejvýznamnějších z nich jsou 
studenti informováni formou povinného environmentálního vzdělávání. Na Pedagogické 
fakultě MU je realizováno jako povinný předmět pro všechny studenty učitelství 2. stupně 
ZŠ i SŠ. Obsah přednášek je tematicky zaměřen především na otázky antropogenních 
změn koloběhů makrobiogenních prvků s následnými vlivy na zdravotní stav člověka.

Klíčová slova: ekologicko-environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, výcho-
va ke zdraví, TUR – (trvale) udržitelný rozvoj

1. Úvod
ČR zakotvila ve svém právním řádu státu principy trvale udržitelného rozvoje 

(TUR) a jeho programového prohlášení – Agendy 21 následující defi nicí: „Trvale udr-
žitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím 
zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje 
rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“. K tomu účelu defi nu-
je vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí. Výchova, osvěta a vzdě-
lávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem tr-
vale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí 
a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách“. Meziresortní sku-
pina při MŽP zpracovala „Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty (EVVO) v ČR“ Následně přijala vláda ČR usnesení (č. 1048/200), ve kterém 
pověřila ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) funkcí gestora odpo-
vědného za environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu Státního programu. EVVO 
je řazena do základů všeobecného vzdělání, které získáváme výchovou v rodině, ve 
školách, celoživotním vzděláváním, vlastními zkušenostmi a citem.

Environmentální vzdělávání a výchova se stalo nedílnou součástí primárního 
a sekundárního vzdělávání celé populace i v ČR. Povinnost realizace environmentálního 
vzdělávání jako integrovaného celku zakotvuje tzv. Bílá kniha z roku 2001 Kotásek, 
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2001 a dále prohlubuje Rámcový vzdělávací program ZV. Ten defi nuje Environmentální 
výchovu jako jedno z šesti průřezových témat. 

Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů součas-
ného světa. Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí pří-
ležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají 
rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Průřezová témata tvoří 
povinnou součást základního vzdělávání. Škola musí do vzdělávání na 1. stupni i na 
2. stupni zařadit všechna průřezová témata uvedená v RVP ZV. Všechna průřezová té-
mata však nemusí být zastoupena v každém ročníku. V průběhu základního vzdělávání 
je povinností školy nabídnout žákům postupně všechny tematické okruhy jednotlivých 
průřezových témat, jejich rozsah a způsob realizace stanovuje ŠVP.

Environmentální výchova je členěna do tematických okruhů, které umožňují 
celistvé pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí, k uvědomění si 
základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti. 

Tematické okruhy: 
• Ekosystémy – les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční význa-

my lesa); pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na 
nich, pole a jejich okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, 
důležitost pro krajinnou ekologii); moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské 
řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmani-
tost, ohrožování, globální význam a význam pro nás); lidské sídlo – město – vesnice (umě-
lý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky); kulturní krajina 
(pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) 

• Základní podmínky života – voda (vztahy vlastností vody a života, význam 
vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řeše-
ní); ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, pro-
pojenost světa, čistota ovzduší u nás); půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, 
ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové 
funkce zemědělství v krajině; ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby 
ochrany jednotlivých druhů); ekosystémy – biodiverzita (funkce ekosystémů, význam 
biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás); energie (energie 
a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti 
a způsoby šetření, místní podmínky); přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetic-
ké, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, 
význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí) 

• Lidské aktivity a problémy životního prostředí – zemědělství a životní pro-
středí, ekologické zemědělství; doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické 
zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a 
globalizace); průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografi cký vývoj, 
vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních 
a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl 
a udržitelný rozvoj společnosti); odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, 
principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a kultur-
ních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek; právní řešení u nás, v EU 
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a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti; ochrana přírody při masových 
sportovních akcích – zásady MOV) změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských 
aktivit, jejich refl exe a perspektivy); dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologic-
kého vědomí veřejnosti (Státní program EVVO, Agenda 21 EU) a akce (Den životního 
prostředí OSN, Den Země apod.) 

• Vztah člověka k prostředí – naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby 
využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťo-
vání ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé); náš životní 
styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí); aktuální (lokál-
ní) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti 
a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace); prostředí 
a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, 
možnosti a způsoby ochrany zdraví); nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky 
prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů 
globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)

Každá škola na základě RVP vypracovává svůj Školní vzdělávací program (ŠVP), 
povinně obsahující Environmentální výchovu. Na základních i středních školách má být 
toto průřezové téma realizováno s povinností učitelů všech předmětů environmentální 
problematiku vhodným dílčím způsobem ve výuce jednotlivých předmětů řešit. Praktic-
ká realizace se tomuto cíli postupně přibližuje.

K dosažení ideálního stavu směřují mnohé pomocné vzdělávací aktivity nejen 
specializovaných pracovišť (Domy nebo střediska ekologické, resp. environmentální 
výchovy – příklady Lipka, Chaloupky, Sluňákov aj. sdružení Pavučina), ale i profesních 
organizací (např. kEV, mezi jehož členy patří i někteří pracovníci PdF MU) realizujících 
doplňkové vzdělávání učitelů v dané oblasti (specializační studium školních koordiná-
torů  environmentálního vzdělávání a výchovy, ale i dílčí vzdělávací celky v podobě 
různých seminářů, vzdělávacích akcí v různém prostředí včetně pobytů v přírodě).

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v ČR 
je zaměřen na zvýšení povědomí a znalostí obyvatel o životním prostředí. Předpokládá 
(kromě jiného) „zabezpečit systematickou a komplexní implementaci environmentálních 
aspektů do vzdělávacích programů na všech úrovních školství, včetně vysokých škol“. 

Rámcový vzdělávací program pro 2. stupeň ZŠ „… pomáhá žákům získat vědo-
mosti, dovednosti a návyky, které jim umožní samostatné učení a utváření takových 
hodnot a postojů, které vedou ke uvážlivému a kultivovanému chování, k zodpovědné-
mu rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho státu …“ prostřednic-
tvím postupného osvojování klíčových kompetencí. Veškerý vzdělávací obsah základ-
ního vzdělávání je rozdělen do vzdělávacích oblastí. Ty jsou naplňovány jednotlivými 
vzdělávacími obory (někdy jedinými).

Jednou ze vzdělávacích oblastí pro 2. stupeň ZŠ je „Člověk a zdraví“ s obory 
Výchova ke zdraví a Tělesná výchova.  Kromě toho další vzdělávací oblast „Člověk 
a jeho svět“ (koncipovaná pouze pro 1. stupeň ZV) vymezuje také vzdělávací obsah 
zdraví pro příslušný věk a na příslušné úrovni.

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru „Výchova ke zdraví“ obsahuje ve svém 
učivu témata, která se široce prolínají, navazují a kříží s tématy průřezového tématu 
Environmentální výchova. Základní srovnání obou témat zpracovala Horká, 2006.
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2.  Průniky vzdělávací oblasti „Člověk a zdraví“ 
a průřezového tématu Environmentální výchova

Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti 
vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu 
k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání spo-
lečnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející 
vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekolo-
gických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských, hledisek ča-
sových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními
a globálními problémy), i možnosti různých variant řešení environmentálních problé-
mů. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu 
udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků. Na rea-
lizaci průřezového tématu se podílí většina vzdělávacích oblastí. Postupným propojová-
ním, rozšiřováním, upevňováním i systematizací vědomostí a dovedností získávaných
v těchto oblastech umožňuje Environmentální výchova utváření integrovaného pohledu. 
Každá z oblastí má svůj specifi cký význam v ovlivňování racionální stránky osobnosti i 
ve vlivu na stránku emocionální a volně aktivní. Konkrétně ve vzdělávací oblasti Člověk 
a zdraví se téma dotýká problematiky vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví 
ostatních lidí. V souvislosti s problémy současného světa vede k poznání důležitos-
ti péče o přírodu při organizaci masových sportovních akcí. Ve vymezení učiva jsou 
jmenovitě uvedena následující témata, související s problematikou environmentální 
výchovy: 

- vliv životních podmínek 
- význam pohybu pro zdraví
- bezpečné způsoby chování při sportu, v dopravě
- zdravotní rizika civilizačních chorob
- zdravotní a sociální rizika práce s počítačem
- pohyb v rizikovém prostředí
- formy podpory zdraví – působení na změnu kvality prostředí a chování jednot-

livce
- dovednosti zvládání stresu
- zaujímání hodnotových postojů

3. Environmentální vzdělávání na PdF MU
Environmentální vzdělávání je na pedagogické fakultě MU realizováno jako po-

vinný předmět pro všechny studenty učitelství 2. stupně Z i SŠ: 
Environmentální vzdělávání  SZ7BP(K)_BiEV – 1. ročník 1/0/0 Ko, interdisci-
plinární přístup (kat. Bi, Ch, Fy, Ge) pro cca 800 (250) studentů VVP učitelství 
2. stupně ZŠ a střední školy.
Obsahově obdobná, méně rozsáhlá náplň ZS1BP(K)_IVZ4 – 2. ročník, 1/0/0 Ko, 
interdisciplinární přístup (kat. Bi, Ch, Fy, Ge, Pd) pro cca 150(100) studentů 
učitelství 1. stupně ZŠ.
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Kromě výše uvedených základních předmětů probíhá environmentální vzdě-
lávání v dalších povinných, povinně-volitelných a volitelných předmětech rozšiřu-
jících poznání oboru a prohlubujících předávané poznatky, podporujících vytváření 
dovedností, formujících postoje a osvojení klíčových dovedností samozřejmě na 
rozdílné úrovni (OP3BP/K/_BEEV/P,S/, SC4BK_ZEEV, SC4MK_REEV, SC4MK_ 
KTUR  aj.). 

Cíl předmětu: 
Na základě fungování ekosystému a biosféry porozumět základním problémům 

vztahu ŽP a lidských činností v souladu se zákonitostmi existence živé hmoty a tím 
i ekologických zákonitostí (člověk a celá lidská populace je vysoce organizovanou 
živou hmotou se schopností a nyní i možnostmi výrazného environmentálního činitele) 
s nezbytností respektování trvale udržitelného rozvoje. Pochopit změny jak proběhlé 
(procesy vztahů lidské společnosti a přírody včetně přírodních zdrojů), tak i nastávající 
s hrozebnou dominantou ekologicko-environmentální krize. Hledání způsobů nápravy 
v TUR (trvalé udržitelnosti života).

V souladu s RVP lze defi novat cíle environmentálního vzdělávání a výchovy nově: 
znalosti a dovednosti: na základě získaných znalostí a pochopení fungování vztahů 
v ekosystému aplikovat poznatky do vztahu společnosti a prostředí, jejich prolínání, 
vysvětlit jak a proč, předpoklady dalšího vývoje a možné způsoby minimalizace impak-
tů na přírodu, rozeznat negativna a pozitiva opatření. 
postoje: k přijetí zásad ochrany ŽP (včetně přírody) a TUR
KK: projektovat vyučovací strategie s ohledem na regionální princip, moderní vyučo-
vací strategie s cílem aplikace získaného (všech poznatků, postojů a dovedností) v prak-
tickém životě.

Environmentální vzdělávání na PdF MU předkládá nejdříve studentům stránku 
ekologickou: 

- základní premisa: vhodné prostředí je diverzifi kovaný ekosystém (plnohod-
notný) jako funkční rámec a nezbytný předpoklad existence všech organismů. 
Z rozdílné ekologické funkce primárních a sekundárních ekosystémů vystu-
puje základní rozpor ekologie a environmentalistiky: vnosy kulturní evoluce.
I když předkládaný názor je „kacířský“ a nerealizovatelný, vychází z nutnosti 
maximálního respektování a hledání přibližovacích způsobů k „funkčnímu plně 
diverzifi kovanému ekosystému příslušného biomu s minimálními disturbance-
mi vlivem podmínek prostředí jako předpokladu ideálního vztahu mezi biotic-
kými podmínkami na straně jedné a organismy zde představované člověkem 
a jeho zdravím na straně druhé“. 

Stručně: pro „zdravý život“ „zdravé“ prostředí. Jistěže není premisa dosažitel-
ná a představuje ideální cíl se snahou o maximální přiblížení, tj. úsilí o dosažení vlast-
ností a tím i kvality životního prostředí s minimálními poškozovacími vlivy na zdraví 
člověka. Z toho plynou mnohé postupy nápravných opatření (Tab. 1).
Stránka environmentální: zesilující vliv postupujících změn až narušení prostředí 
(ŽP) na zdravotní stav lidské populace a jejích jedinců.
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- primární východisko předmětu: v rámci seminární práce shromáždění údajů a dat 
o stavu ŽP zvoleného regionu, (ať již bydliště nebo nového působiště) jako podklady 
k poznání 

Tab 1: Průniky environmentálních témat v učivu PdF MU a problematiky výchovy ke 
zdraví
Tématické okruhy            
envivzdělávání

Environmentální přednášková náplň s výraznými vlivy 
na zdraví

Zařazení v před-
mětu

Úvod, úkoly a cíle 
environmentalistiky, 
zákonné normy

Obecné otázky vztahu kvality prostředí a zdraví 12346789

Základní ekol. pojmy 
(populace, spole-
čenstva, ekosystém, 
faktory)

- základní premisa: vhodné prostředí je diverzifi kovaný plně 
funkční ekosystém s minimálními antropogenními změnami 
(důležitost a polo- a přirozených ekosystémů v krajině)

12345789

Toky látek a energií, 
antropogenní změny
globální envir problé-
my, TUR  (předpo-
klady)

- antropogenní změny koloběhů makrobiogenních prvků 
– další průniky viz níže 
N:
 - bodový i plošný zvýšený přísun (včetně P) podobě 
rozpustných solí do recipientů povrchových vod (eutrofi -
zace vod) se zvyšováním jedovatosti vod (nevhodných pro 
vodárenské i rekreační účely) a dalšími anaerobními procesy 
s akumulací toxinů (botulotoxin aj.) 
- vzdušný dusík ve spalovacích procesech vysokých teplot 
(> 1000 oC) jako kyselinotvorný zdroj s  interakcemi poško-
zování dýchacích procesů 
S: 
kyselinotvorný zdroj snižující zdravotní kvalitu vzduchu, 
vod i půdy včetně kvality potravy
- vznik smogových situací v návaznosti na zmíněná negativa 
působení NO2, přízemního ozónu s významnými vlivy 
dopravy na zdraví hlavně městských obyvatel
- globální i lokální znečišťování vodního prostředí 
● toxickými a mutagenními látkami
● látkami anorganickými (v podobě živin) – eutrofi zace vod 
● látkami organickými – saprobita vod  (extrémní zvyšování 
obsahu) 
C: 
globální oteplování jako predispozice klimatických změn a 
tím i  šíření areálu mnohých patologicko-invazních druhů 
s negativním zdravotním působením (klíště do hor, komár 
Anopheles do střední Evropy, bolševník do Čech aj.)
O: 
dvojakost působení ozónu (O3) – nezbytná dostatečná 
hladina jako ochrana proti UV záření (nemoci z UV záření) 
ve spojitosti s freony – problematika ozónové díry versus 
toxicita přízemního ozónu
– další negativizace povrchových vod z hlediska veškerého 
života a koloběhu vody v organizmech (znečištění biologic-
ky aktivními látkami – mutageny, antibiotika, antikoncepční 
l. apod.

12345789

12345789

1378

123478

12345789

12345789
138

123456789
135789                   

    

123456789

89

123456789

134689

Polutanty, toxicita, 
prevence
environmentalistika 
ve škole, „ekologie“ 
domácnosti

- znečišťování a degradace půd s následnou produkcí zdra-
votně závadných potravin
- vlivy polutantů na lidské zdraví
- toxicita přízemního ozónu
- toxické látky ve škole, domácnosti

12345678
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Odpadní látky - zdravotní rizika hromadění a zpracování komunálních 
odpadků a odpadů velkochovů hospodářských zvířat 

123456789

Energie - rozdílná rizikovost produkce energie 
Negativa hluku: přímé poškozování x nepřímé (pomalé roz-
mělňováním duševního zdraví vedoucí v krajních případech 
až k rozpadu osobnosti)

123456789

Životní prostředí 
obecně – úvod

viz základní premisa v konfrontaci s konkrétními vlivy 12345678

Životní prostředí 
České republiky

- světelné znečištění jako negativum ekosystému
- zmíněná problematika znečišťování vody jak ve sladko-
vodním tak i marinním bicyklu
- zmíněné změny množstevních poměrů koloběhů makrobi-
ogenů
- zmíněné vnosy cizorodých látek
● obecných kontaminantů
● toxinů jako pesticidy, herbicidy, odpady průmyslových, 
zemědělských i potravinářských výrob
● mutagenů jako PCB ale i biologicky aktivních antikon-
cepčních látek, antibiotik aj

178
12345678

12345678

12345678
1358

13578

Krajina - viz základní premisa v konfrontaci se antropogenními 
změnami
- regionální devastace ŽP - exploatace zdrojů až k hranici 
zdravotních rizik
- přímý význam mimoprodukčních funkcí lesa pro zdraví, 
nepřímý význam jako činitel psychického zdravotního stavu 
a pracovní výkonnosti.

123456789

123456789

SZ7BP_BiEV – 1  OP3BP_BEEP  – 4  SC4BK_ZEEV   – 7
SZ7BK_BiEV – 2 OP3BP_BEES  – 5 SC4MK_REEV  – 8
ZS1BP_IVZ4 – 3  OP3BK_BEEV – 6 SC4MK_ KTUR – 9
ZS1BK_IVZ4 – 4  

pozitivního i negativního hodnocení environmentální situace regionu. To poslouží 
jako základy případné SWOT analýzy. Všechny poznatky kvantifi kují vlivy prostředí na 
vlastní zdraví a zdraví lidské populace v regionu obecně.
- sekundární podklady: přednáškové teoretické doklady jsou prezentovány jednak jako 
environmentální jevy, jednak jako významné činitele na lidské zdraví. Objasňují, dokreslují  
a dávají do kontextu mnohé environmentální činitele jako determinanty lidského zdraví.

Značná pozornost je věnována funkčním principům vztahů organismů a prostře-
dí, antropogenním změnám koloběhů makrobiogenních prvků, jejich účinkům a zdra-
votním rizikům. Následně jsou prezentovány další jevy a procesy jako škodliviny zdra-
votního stavu člověka (viz Tab. 1).

To vše a další vlivy se projevují do zhoršování kvality ŽP a prohlubování pří-
mého i nepřímého vlivu na zdraví člověka. V teorii envivzdělávání, výchovy a osvěty 
je hodnoceno jednak jako globální problémy, jednak jako problémy regionální. Vztah 
k regionu a regionální princip je zdůrazněný hledáním environmentálních informací 
o něm  s případnými zdravotními riziky. Mnohé závěry a zásady šetrného chování 
k životnímu prostředí, zásady trvalé udržitelnosti jsou prezentovány jako zásady podpo-
rující zdravý životní styl a mnohé jsou studenty akceptovány a přijímány.

Z tabulkového přehledu plyne značné zastoupení většiny témat v přednáš-
kách nejen povinných předmětů. Pouze některé jsou určeny do volitelných předmě-
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tů s podrobnějším rozšířením problematiky. Při srovnání přednášených témat v En-
vironmentálním vzdělávání na PdF MU a příspěvků prezentovaných na pracovním 
semináři „Škola, zdraví a životní prostředí“ (viz program 16.12. 2008) jsou všechna 
diskutovaná témata v obsáhlé či méně obsáhlejší míře v programu předmětu zařazena 
a přednášena. Sylabus předmětu je průběžně doplňován o nové problematiky a poznat-
ky. Přesto je nutné věnovat i pozornost překonaným záležitostem (přetrvávající předsta-
va studentů o toxicitě přídatných antidetonátorů v benzínu v důsledku obsahu olova).

4. Závěr 
Vyjmenování základních zdravotních negativ prezentovaných v Envivzdělávání 

ukazuje na hluboké souvislosti a prolínání úrovně a kvality ŽP a zdravotního stavu 
lidské populace. Dokladem správné orientace envivzdělávání na PdF MU je na konfe-
renci prezentovaná konfrontace různých oborových jevů a zdraví člověka. Velká vět-
šina zmiňovaných je obsažena v programu přednášek Environmentálního vzdělávání 
SZ7BP(K)_BiEV a dalších podobně všeobecně koncipovaných. A to všem přednášejí-
cím vystavuje velké uznání.

ENVIRONMENTAL EDUCATION AND HEALTH (HEALTH 
EDUCATION)

Abstract: Environmental education also deals with rules and phenomena with
a signifi cant impact on human health. The theoretical basis for healthy living, the natural 
phenomena and happenings in the ecosystem, are altered by anthropogenic effects diff-
ering by region. The most important of them are introduced to the students in the form 
of compulsory environmental education. The Pedagogical Faculty of Masaryk Univer-
sity provides environmental education as a compulsory subject for all future teachers 
at junior and secondary level. The lectures mainly focus on anthropogenic changes of 
circulation of macro-biogenic elements with subsequent effects on human health. 

Keywords: ecological-environmental education, health education, sustainable 
development, quality of environment effect on life



163

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

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY VÝCHOVY 
KE ZDRAVÍ V KURIKULU PREGRADUÁLNÍ 

PŘÍPRAVY UČITELŮ

Hana HORKÁ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ly v přístupu k životnímu prostředí.

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

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

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

Závěrem
Ekologická/environmentální příprava má interdisciplinární charakter. Integrace

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

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

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

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

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

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

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

Keywords: Ecological/environmental education, education for the health, eco-
pedagogical competence, environmetal competence, value-ecosocial life oriented com-
petence, targets of ecological/environmental teacher’s preparation
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

VNÍMÁNÍ ZDRAVÍ V KONTEXTU
ENVIRONMENTÁLNÍCH TÉMAT JAKO
VÝCHODISKO PRO ZMĚNU PROFESNÍ

PŘÍPRAVY UČITELŮ

Hana HORKÁ

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

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

Východiska
Kompetence učitele a ekologická/ environmentální výchova

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

studijním roce 2004/2005)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ti jako zdravotní hrozbu.

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

Studenti Pdf MU;
ze 160 validních respondentů

a určitě ano 42,5 %

b spíše ano 57,5 %

c spíše ne 0,0 %

d určitě ne 0,0 %

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

a určitě ano 43,6 %

b spíše ano 55,2 %

c spíše ne 1,2 %

d určitě ne 0,0 %

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

Participace na ochraně životního prostředí
Položka se zabývala zjišťováním, zda respondenti třídí odpad a jaký.

a b c d

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

55,0%

60,0%

studenti Pdf MU
žáci 8. a 9.roč. 
ZŠ



175

Studenti Pdf MU;
ze 163 validních respondentů

a netřídí 4,3 %

b třídí 95,7 %

Druhy tříděného odpadu

a sklo 79,1 %

b papír 80,4 %

c PET - láhve 92,0 %

d ostatní plast 30,1 %

e kovy 46,0 %

f nebezpečný odpad 49,1 %

g ostatní odpad 14,7 %

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

Studenti Pdf MU;
ze 162 validních respondentů

a stále 0,0 %

b velmi často 3,1 %

c často 12,3 %

d občas 58,6 %

e nikdy 25,9 %

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

Studenti Pdf MU;
ze 162 validních respondentů

a stále 7,7 %

b velmi často 18,1 %

c často 13,5 %

d občas 32,3 %

e nikdy 28,4 %

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

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

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

Studenti Pdf MU;
ze 161 validních respondentů

a třídění odpadu 87,0 %

b šetrná doprava 23,0 %

c šetření energií 6,8 %

d šetření vodou 5,0 %

e aktivní práce v přírodě 3,7 %

f nedělání nepořádku4 32,3 %

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

h upřednostňování „ekologicky 
šetrných výrobků“ 4,3 %

ch šetření igelitových sáčků a 
tašek 3,7 %

i jiná možnost 9,9 %

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

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

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

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

Studenti Pdf MU;
ze 160 validních respondentů

a v: snažím se jíst 
zdravě 81,2 %

b
v: snažím se 
dodržovat pitný 
režim

82,8 %

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

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

Studenti Pdf MU;
ze 135 validních respondentů

a v: kouření je 
nebezpečné 95,1 %

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

c

v: kuřáci jsou 
ve společnosti 
oblíbenější než 
nekuřáci

8,1 %
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5  Úplné znění položky: „Pohyb (např. cvičení, dlouhá chůze, jízda na kole, aktivní sport, atd.) je pro mě velmi 
důležitý.“
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Studenti Pdf MU;
ze 153 validních respondentů

a
v: příležitostná kon-
zumace alkoholu je 
v pořádku

92,6 %

b
v: častá konzumace 
alkoholu je v po-
řádku

30,8 %

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

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

e
v: kouření mari-
huany je dnes zcela 
normální

37,2 %

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

„Co děláte pro své zdraví Vy?“

Studenti Pdf MU;
ze 161 validních respondentů

a pohyb 84,5 %

b zdravá strava 69,6 %

c nezneužívání návy-
kových látek 20,5 %

d pitný režim 20,5 %

e psychická pohoda 14,9 %

f dostatek spánku 15,5 %

g chození do přírody 16,5 %

h nic pro své zdraví 3,1 %

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

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

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

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

Studenti Pdf MU;
ze 158 validních respondentů

a automobilová 
doprava 53,8 %

b smog - znečištěné 
ovzduší 68,4 %

c kriminalita - násilí 11,4 %

d infekce 5,1 %

e stres - spěch 33,5 %

f obezita 1,3 %

g odpady - znečištění 17,7 %

h nedostatek pohybu 8,2 %

ch drogy - návykové 
látky 9,5 %

i průmysl 7,0 %

j nedostatek zeleně 13,9 %

k hluk 20,9 %
l do této kategorie 

jsme umístili nej-
různější xenofobní 
(zejména rasistické 
výroky)

3,2 %

m rychlé občerstvení 10,1 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pro zjišťování síly vztahu mezi proměnnými při testování hypotéz jsme vybrali 

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

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

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

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

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

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

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

Závěr
Prezentované výsledky šetření budou použity k vytváření systému učitel-

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

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

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

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

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

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

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

BIOLOGIE (PŘÍRODOPIS) A VÝCHOVA KE 
ZDRAVÍ

Boris RYCHNOVSKÝ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní a sociální pohody • 
a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným 
prostředím a atmosférou příznivých vztahů
propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými • 
a morálními postoji, s volním úsilím atd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ad C) 

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

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

Je otázkou další výchovy a nabídky alternativ – pohyb je sice namáhavý a bolí, 
ale bez něj může být pozdější bolesti v rámci zdravotního stavu ještě více. Blahutková, 
Höfer (2006)  dokladují, že změna v přístupu k pohybovým aktivitám může být moti-
vačním prvkem pro mládeže vedoucím k pohybu jako životnímu fenoménu. Aby tak 
bylo, je nutno i do netradičních výukových metod vnášet pohybové aktivity pro zdravý 
životní styl. Propojení a zdůraznění fyzických aktivit a poznatků přiměřené a zdravé 
výživy v dříve zmíněných předmětech (Fyziologie člověka) je dalším příspěvkem do 
vzdělávací oblasti „Člověk a zdraví“. Náš předpokládaný záměr (důraz na biologické 
činnosti v terénu spojené s fyzickými aktivitami našich studentů bude jimi přenesen 
do činnosti ZŠ) byl již úspěšně ověřen. Byla potvrzena vyšší afi nita našich absolventů 
k organizování terénních činností pro žáky ZŠ. Tímto způsobem přeneseně přispíváme 
k podpoře a zdravého životního stylu jak u studentů PdF MU, tak i  žáků ZŠ. Přitom 
jsme si vědomi pouze možného podpůrného efektu – i my máme negativní zkušenosti 
z organizace mnohých dalších terénních cvičení (i zahraničních) v atraktivních pro-
středích: minimální účast studentů vysvětlujeme jednak odborným nezájmem, jednak 
neochotou podstoupit  fyzickou námahu spojenou s nepohodlím.
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Učitelství pro 1. stupeň probouzí zájem o přírodní děje integrovanými terénními 
činnostmi cílenými stejně jako u oborových studentů k odborné práci s obdobným ved-
lejším cílem, defi novaným pro terénní činnosti oborových výuk.

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

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

BIOLOGY AND HEALTH EDUCATION

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

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

EKOTERAPEUTICKÝ POTENCIÁL PŘÍRODY 
A PÉČE O ZDRAVÍ

Hana HORKÁ, Zdeněk HROMÁDKA

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

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

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

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

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

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

Příroda jako rekreativní prostředí aneb (eko)terapeutický 
potenciál přírody

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

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

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

2  Podle J. Krajhanzla člověk s nízkým ekologickým vědomím k ochraně přírody „laxní a lhostejný. V horším 
případě se může vůči ochraně přírody ostře vymezovat, v každém případě neváhá s aktivitami, které životní 
prostředí poškozují a ničí.“



193

a koherenci (skládá se z mnoha rozmanitých prvků, které k sobě patří) a pokračování 
(umožňuje představu prostoru a jeho pokračování). Příroda dokáže probouzet představy 
a pocity, jež nás mohou posilovat a ozdravovat. Hovoří se o ekoterapeutickém potenciá-
lu přírody, neboť přírodní prostředí může pozitivně podporovat terapeutický proces. 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Relační část analýzy výsledků ankety

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ECOTHERAPEUTIC POTENTIAL OF NATURE
AND HEALTH CARE

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

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

ENVIRONMENTÁLNÍ PROBLÉMY JAKO 
ZDRAVOTNÍ HROZBA Z POHLEDU 

STUDENTŮ PDF MU V BRNĚ

Zdeněk HROMÁDKA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nejčetnější kategorie jsou uvedeny v tabulce:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Keywords: environmental education, protection of environment, education to 
health, threat to health, individual health, motorism
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI STUDENTŮ 
PDF MU V OBLASTI PRVNÍ POMOCI 

(ZPRÁVA Z PROBÍHAJÍCÍHO VÝZKUMU)

Jitka REISSMANNOVÁ, Alice PROKOPOVÁ, Marie HAVELKOVÁ, 
Jarmila KELNAROVÁ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zlomeniny 6. 
druhy zlomenin  ▪
první pomoc ▪

Rány 7. 
druhy ran ▪
první pomoc ▪

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UČITEL – PREVENTISTA

Jana VESELÁ

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

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

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

     Komunikace mezi pedagogem a žákem je významnou složkou vzájemného 
vztahu, zprostředkovává vztahy a společnou činnost mezi účastníky. Schopnost komu-
nikace je nedílnou součástí osobnosti pedagoga. Vzájemný vztah neovlivňuje pouze 
verbální komunikace, ale i komunikace neverbální a činy. Verbální komunikace je za-



220

stoupena mluveným slovem, v profesi učitele především výkladem a dialogem, never-
bální mimikou, očima, gestikulací a doteky, a činy se projevují postojem učitele k růz-
ným výchovným situacím a žákům. (Nelešovská, 2005). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     
Kampaň

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

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

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

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

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

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

Prvek Popis

Fenomén Kompetence preventisty

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

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

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

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

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

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

 

Kompetence 
 preventisty 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Šikanu musím ohlídat, prevence jde.

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

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

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

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

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

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

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

Ukázka práce preventisty ve školním roce 2008/2009

Adaptační kurz
6.A, 6.B

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

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

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



227

týmu. Právě tuto sounáležitost s týmem děti prožily nejen ze zážitku hry, ale také díky 
společnému pokřiku týmu, vlajky a dalších stmelujících prvků. 

Jednotlivé zkoumané body a jejich škála:• 

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

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

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

nikdy někdy vždy
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Hodnocení jednotlivých žáků 6.A

Jméno Oblast Škála

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

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

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

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



230

Třída Oblast Škála

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

TEACHER – PREVENTION METHODIST IN PRIMARY 
SCHOOLS

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

Keywords: teacher, prevention, primary prevention, communication, decree, 
socio-pathological phenomena, prevention programmes, values, guidelines, laws, Fra-
mework Education Programme
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

APLIKÁCIA KAMPANE SOCIÁLNYCH 
NORIEM AKO PREVENTÍVNEJ STRATÉGIE 

UŽÍVANIA NÁVYKOVÝCH LÁTOK 
U ŠTUDENTOV SŠ

Martina ROMANOVÁ, Tomáš SOLLÁR

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

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

 
V posledných rokoch sa medzi učiteľmi aj odborníkmi stále častejšie objavuje 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Aktuálna norma Vnímaná norma Mispercepcia Korekcia mispercepcie 
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Metódy

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

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

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

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

Škola
1. fáza projektu 2. fáza projektu

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

Metodika
Na zisťovanie sociálnych noriem sme použili adaptovaný pôvodný dotazník 

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

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

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

Tab. 2 Podiel chlapcov a dievčat v jednotlivých skupinách

Skupina
Pohlavie

Spolu
chlapci dievčatá

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

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

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

norma a korekcia mispercepcie. 

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

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

Návyková 
látka

AN
VN N AM (%) SD t df p

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

27.798 453 < .001
VN 454 98 .147

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

22.133 388 < .001
VN 389 98 .151

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

16.468 439 < .001
VN 440 41 .492

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

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

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

Návyková 
látka

AN
VN N AM (%) SD t df p

Kontrolná skupina cigarety
AN 62 47 .503

7.350 61 < .001
VN 62 97 .178

Kontrolná skupina alkohol
AN 55 16 .373

13.266 54 < .001
VN 55 96 .189

Kontrolná skupina marihuana
AN 63 0 .000

6.601 62 < .001
VN 63 41 .496

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

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

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

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

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

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

Vnímaná
norma

Návyková 
látka

Exp. 1
Exp. 2

Kontrolná
N AM

(%) SD F p

VN Fajčenie 
cigariet

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

K 67 96 .208

VN Pitie 
alkoholu

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

K 65 97 .174

VN Fajčenie 
marihuany

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

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

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

Diskusia
Aktuálna verzus vnímaná norma – ukazovateľ mispercepcie

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

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

Pod pojem atribučná teória sú podľa Brehma a Kassina (1990) zahrnuté všetky 
teórie, ktoré popisujú, ako ľudia vysvetľujú príčiny správania. V rámci tejto špecifi ckej 
teórie môžeme zvažovať tendenciu chybne pripisovať pozorované správanie iných ľudí 



239

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

Korekcia mispercepcie
Primárnym zámerom v experimente bola korekcia mispercepcie normy týkajúcej 

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

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

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

vých látok. 

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

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

APPLICATION OF SOCIAL NORM CAMPAIGN
IN HIGH SCHOOLS

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

Keywords: norms, actual norm, perceived norm, misperception, correction of 
misperception
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

DOPRAVNÍ VÝCHOVA JAKO KOMPLEMENT 
VÝCHOVY KE ZDRAVÍ

Mojmír STOJAN

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

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

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

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

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

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

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



242

aspektů mobility k harmonizaci s vlídným životním prostředím pro všechny kategorie 
uživatelů dopravy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

podílet na jejím zlepšení 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRAFFIC EDUCATION AS A COMPLEMENT OF HEALTH 
EDUCATION

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

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

DOPRAVNÍ VÝCHOVA – AKTIVNÍ PREVENCE

Jitka HEINRICHOVÁ

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

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

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

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

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

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

Cíle dopravně výchovných akcí
Cílem těchto aktivit je 

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



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

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

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

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

Obrázek 1 Mapa cesty do školy - 1. třída

250



251

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

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

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

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

Obrázek 3 Pokus s vlečnou křivkou

cesta 1. žáka

cesta 2. žáka

cesta 3. žáka
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Reakční doba

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

Obrázek 4 Pokus s reakční dobou

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

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

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

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

Obrázek 6 Pokusy s brzdnou dráhou

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. místo – 48 rizikových faktorů
Tematické okruhy: 

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

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

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

Akce „Krok za krokem bez nehody“

Akce pro rok 2009 jsme zahájili v březnu soutěží 

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

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

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

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

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

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

Obrázek 13  Vítězný vizuál

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

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

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

Obrázek 15 Stříhání „retrorefl exní“ pásky

  
Obrázek 16 Vernisáž zahájena
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Obrázek 17 Tramvaj v provozu - zájem cestujících byl velký

Obrázek 18 Tramvaj v brněnských ulicích

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

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

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

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

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

VPLYV VYBRANÝCH DETERMINANTOV
NA NAŠE ZDRAVIE 

Tatiana KIMÁKOVÁ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pohlavie
Pohlavie zohráva dôležitú úlohu pri niektorých ochoreniach. Všeobecne riziko 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vzdelanie
Patrí dlhodobo k jedným z najvýznamnejších determinantov zdravia. Investícia 

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

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

Alkohol a vzdelanie
Z prieskumov porovnávajúcich konzumáciu alkoholu medzi vysokoškolsky 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

choroby vyplývajú zo životného štýlu, ale je možné im predchádzať. 
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Intervenčné programy
S narastajúcou závažnosťou chronických neinfekčných ochorení, ktoré výrazne 

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

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

torov srdcovo-cievnych ochorení. 
Projekt Severná Karélia

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

MONIKA
(MONItorovanie KArdiovaskulárnych ochorení) – veľký medzinárodný projekt, 

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

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

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

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

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

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

Keywords: determinants of health, civilization diseases, health state, risk-factor
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

AKO OVPLYVŇUJE ŽIVOTNÝ ŠTÝL ZDRAVIE 
ĽUDÍ

Viera PETERKOVÁ, Ivona PAVELEKOVÁ

Abstrakt: V uvedenej štúdii sme posudzovali životný štýl respondentov so zamera-
ním na ich stravovacie návyky, fajčenie, konzumáciu alkoholu, pohybovú aktivitu, pôso-
benie stresu, ako aj ich rodinnú anamnézu. Respondentov tvorila skupina 100 pacientov, 
ktorí sú držiteľmi preukazu Zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP), ktorým bol tento preukaz 
pridelený na základe chronických ochorení interného charakteru, onkologických ochore-
ní, sklerózy multiplex, centrálnej mozgovej príhody alebo infarktu myokardu. Z výsledkov 
nášho výskumu vyplýva, že nepriaznivý zdravotný stav respondentov ovplyvňuje najmä 
spôsob stravovania, časté požívanie alkoholických nápojov a fajčenie. Významnú rolu 
v nepriaznivom zdravotnom stave zohralo aj predchádzajúce zamestnanie respondentov, 
či už z hľadiska výskytu stresových situácií alebo vplyvu nezdravého ovzdušia.

Klúčové slová: stravovanie, fajčenie, alkohol, stres

Teoretické východiská
Moderná doba prináša uponáhľaný životný štýl, ktorý sa nemalou mierou podieľa 

na zmene životosprávy, čo môže negatívne vplývať na výskyt civilizačných chorôb. 
Lekárska veda varuje všemožnými prostriedkami proti následkom takéhoto životného 
štýlu, avšak napriek tomu v spoločnosti prekvitá sedavý spôsob života, málo pohybu, 
zlé stravovacie návyky, fajčenie, alkoholizmus, stres. Priamy negatívny vplyv takého 
spôsobu života na zdravie človeka  pritom dokazujú viaceré vedecké štúdie (Johans-
son, Sundquist, 1999; Kanehisa, 2000; Ventegodt, Merrick, 2003; Contoyannis, Jones, 
2004; Jousilahti et al., 2006; De Backer, Bacquer, 2004).

Hypotézy  výskumu 
Na základe preskúmania zistení iných autorov sme si stanovili nasledovné predpoklady:

Predpokladáme, že nesprávne stravovanie bude mať vplyv na ich celkovú cho-1. 
robnosť a trvanie choroby. 
Predpokládáme, že fajčenie respondenta bude mať vplyv na ich celkovú chorob-2. 
nosť aj trvanie choroby.
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Predpokladáme, že konzumácia alkoholu respondentom bude maž vplyv na ich 3. 
celkovú chorobnosť aj trvanie choroby.
Predpokladáme, že predchádzajúce pracovisko respondenta bude mať vplyv na 4. 
ich celkovú chorobnosť aj trvanie choroby.
Predpokladáme, že pohybová aktivita respondenta bude mať vplyv na ich celko-5. 
vú chorobnosť aj trvanie choroby.

Výskumné metódy
 Pre získanie poznatkov na overenie hypotéz sme použili nami zostavený dotaz-

ník v kombinácii s rozhovorom. Dotazník vychádzal z overených zahraničných štúdií, 
najväčšou mierou sme při jeho tvorbe vychádzali z prác Kanehisa (2000) a Ventegodta 
a Merricka (2003).

Dotazník tvorilo spolu 31 otázok. Výskum byl zameraný na celkový životný štýl 
respondentov – držiteľov preukazu ZŤP v dobe pred ich ochorením. 
Dotazník obsahoval nasledovné údaje: 

1) všeobecné údaje o respondentovi (pohlavie, vek, bydlisko, dľžka a druh ochorenia), 
2) otázky týkajúce sa stravovania (pravideľnosť stravy, početnosť  konzumácie ze-

leniny a ovocia, pečiva bieleho a celozrnného, múčnych výrobkov, sladkostí, 
udenín, mäsa a mäsových výrobkov, spôsob prípravy jedla, používanie rastlin-
ných či živočíšnych tukov),

3) otázky týkajúce sa konzumácie tabakových výrobkov (počet vyfajčených cigariet 
denne, počet rokov, počas ktorých respondenti fajčili, a vek, v ktorom začali fajčiť), 

4) otázky týkajúce sa konzumácie alkoholických nápojov (tu sme rozlíšili konzu-
máciu piva a vína od „tvrdého“ alkoholu a skúmali sme početnosť tejto konzu-
mácie),

5) otázky týkajúce sa pohybu a športových aktivít (šport, pohyb, používanie do-
pravných prostriedkov), 

6) otázky týkajúce sa stresovej záťaže v osobnom aj pracovnom živote. 

Zároveň sme viedli s respondentom otvorený rozhovor s cieľom zistiť možné 
stresové príčiny ochorenia a pričom sme požadovali odpoveď na nasledovné otázky:

V čom je podľa Vás hlavná príčina Vášho ochorenia (alebo zlého zdravotného 
stavu)? Aké faktory mohli urýchliť (zhoršiť)  priebeh  Vášho ochorenia?

Výskumná vzorka 
Respondentmi uvedenej štúdie boli držitelia ZŤP oprávnení priznanými podľa 

písmena h) odst. č. 2 prílohy č.2 vyhlášky 182/ 1991 Sb., ktorou sa vykonáva zákon 
o sociálnom zabezpečení a zákon ČNR o pôsobnosti orgánov v sociálnom zabezpečení, 
v znení platných právnych predpisov zo správneho obvodu Valašské Klobouky.

Išlo o respondentov trpiacich rôznými druhmi nádorových ochotení, responden-
tov po centrálnej mozgovej príhode – jej ťažšej forme, trpiacich chorobou obličiek, 
vyžadujúcej pravidelnú dialýzu, respondentov s chronickým ochorením pľúc, po ťažšej 
forme infarktu myokardu a trpiacich sklerózou multiplex.
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Veková štruktúra respondentov sa pohybovala od 27 do 65 rokov, z ktorých 
56 % boli ženy a 44 % muži. 

Priemerný vek mužov bol 44,5 roka, z toho najmladší mal 27 rokov a najstarší 
60 rokov. Priemerná doba ochorenia u mužov bola 5,7 roka. Najkratšia doba ochorenia 
respondentov bola  5 mesiacov, najdlhšia doba  ochorenia u mužov bola 11 rokov.

Frekvenciu výskytu jednotlivých ochorení uvádzame v tab č. 1.

Tabuľka č.1 : Frekvencia výskytu chorôb u mužov a žien
 Muži ženy 
Choroby srdca 2 3
Centrální mozková príhoda 14 10
Chronické choroby tráviaceho ústrojenstva 2 0
Ochorenia obličiek 4 5
Onkologické ochorenia 19 31
Skleróza multiplex 2 7
Ochorenia pľúc 1 0
Spolu 44 56

Priebeh výskumu 
Výskum sme vzhľadom na zdravotný stav respondentov realizovali priamo 

v ich domácnostiach, pričom sme im distribuovali dotazník a uskutočnili sme rozho-
vor s nimi. Celková doba realizovania výskumu s jedným respondentom trvala cca 
1 hodinu, pričom niektorým respondentom sme museli při vyplňaní dotazníku pomáhať. 
Vyplňovanie dotazníku sme spojili  s rozhovorom. 

Získané výsledky sme podrobili pozitívnemu skórovaniu, pričom sme každej 
otázke pridelili hodnoty od 0 do 3 a vyhodnotili sme ich pomocou analýzy variancie 
ANOVA v štatistickom programe Statistica. 

Výsledky a diskusia
Výsledky získané na základe analýzy vplyvu jednotlivých sledovaných paramet-

rov na chorobnosť pacienta uvádzame v tabuľke č. 2. V tabuľke č. 3 uvádzame vplyv 
sledovaných parametrov na dĺžku trvania choroby. Zistili sme, že ochorenie vo vybranej 
vzorke mužov trvalo dlhšie ako  u žien s rovnakým postihnutím. U mužov sa  tiež ocho-
renie prejavilo v skoršom veku ako u žien s rovnakým zdravotným postihnutím.

Ženy v danej výskumnej vzorke trpeli zdravotnými problémami skoro o polovi-
cu kratšiu dobu v porovnaní s mužmi a ochorenie sa u nich projavilo v neskoršom veku 
ako u mužov (p=0,04137).  
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Tab. č. 2: Vplyv sledovaných parametrov na chorobnosť pacientov
 
 SS MS F P 

Stravovanie 30,927 30,9273 1,44387 0,232702
Alkohol 113,477 113,4774 5,29780 0,127008
Pracovisko 12,937 12,9374 0,60400 0,023687
Pohyb 95,829 95,8286 4,47385 0,261917
Fajčenie 183,772 61,2573 2,85986 0,037212
Pohlavie 94,444 94,444 4,0641 0,041373

Tab. č. 3:  Vplyv sledovaných parametrov na dĺžku trvania choroby
 Wilks‘ Partial F-remove p-level Toler. 1-Toler.
 Lambda Lambda   (R-Sqr.)
Stravovanie 0,607483 0,903711 2,344058 0,060865 0,734839 0,265161
Fajčenie 0,601026 0,913419 2,085330 0,089452 0,426556 0,573444
Alkohol 0,619841 0,885693 2,839313 0,028889 0,760519 0,239481
Pracovisko 0,597265 0,919172 1,934590 0,111707 0,671960 0,328040
Pohyb 0,562116 0,976647 0,526063 0,716833 0,957586 0,042414

Graf č. 1: Vplyv stravovania respondentov na dĺžku trvania choroby
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Na základe uvedených výsledkov sme verifi kovali jednotlivé hypotézy.
V hypotéze č. 1 sme predpokladali, že nesprávne stravovanie respondentov bude 

mať vplyv na ich celkovú chorobnosť a trvanie choroby. Táto hypotéza sa nepotvrdila, 
lebo hodnota preukaznosti vplyvu stravovania na trvanie choroby bola 0,060865, čo je 
na hranici preukaznosti (graf č. 1). Pravdepodobnou príčinou toho, že vplyv stravovania 
sa neprejavil v plnej miere, je pomerne malá diferencia trvania choroby u jednotlivých 
respondentov alebo nedostatočne veľká vzorka respondentov.

Štúdie, z ktorých sme vychádzali pri tvorbe dotazníka (Kanehisa, 2000 a Vente-
godt a Merrick, 2003), dokazujú , že spôsob stravovania má veľmi významný vplyv na 
celkové zdravie ľudského organismu. 

Aj v práci Diamonda (1994) sa uvádza, že člověk v priebehu svojho života zje 
v priemere cca 50 až 90 ton potravín. Práve vzhľadom na toto množstvo zohráva zlože-
nie potravy kľúčovú úlohu pre dlhodobé zdravie a celkový vek ľudí. 

Toto potvrdzuje aj Valešková (2006), ktorá konštatuje, že pokiaľ ide o jedlo, sú 
ľudia v prírode úplne výnimočné tvory. Všetky živočíchy prijímajú potravu, len ak sú 
hladný. Žiadne divo žijúce zvira sa „nenapcháva do prasknutia“ len preto, že má potravu 
k dispozícii. Len člověk je aj napriek tomu, že nie je hladný.

Niektoré štúdie uvádzajú, že aj nie celkom vhodná strava nemusí mať na ľudský 
organismus významný vplyv, pokiaľ je u daného jedinca v rovnováhe s pohybovou ak-
tivitou. Takýto jedinec totiž všetku prebytečnú energiu prijatú v strave premení na teplo 
a energiu, ktorú spotrebuje pri pohybovej aktivite. 

V druhej hypotéze sme predpokladali, že fajčenie respondentov bude mať vplyv 
na ich celkovú chorobnosť, ako aj trvanie choroby.  Pri sledovaní vplyvu fajčenia na 
chorobnosť, sa naša hypotéza potvrdila, lebo preukaznosť mala hodnotu  0,037212 (ta-
buľka č. 2). Potvrdilo sa, že fajčenie malo vplyv na celkovú chorobnosť respondentov 
– fajčiarov. 

Pri sledovaní vplyvu fajčenia na dobu trvania ochorenia bola významným fakto-
rom fajčiarov, doba počas ktorej fajčili a množstvo denne vyfajčených cigariet. Menej 
významným faktorom bolo obdobie, v ktorom začali respondenti fajčiť. Celkový vplyv 
trvania choroby v závislosti od fajčenia vyšiel na hranici preukaznosti, ktorá zodpovedá 
hodnote 0,089452 (graf č. 2).
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Graf č. 2: Vplyv fajčenia respondentov na dĺžku trvania choroby

Fajčenie cigariet má v globále veľmi nežiaduci účinok na ľudský organismus. 
Aj keď samotný nikotín má i povzbuzujúce vlastnosti, decht, oxid uhoľnatý a dalšie 
splodiny majú na organismus veľmi nepriaznivý vplyv. Splodiny sa postupne usadzu-
jú a v tele fajčiara vyvolávajú rôzne choroby hlavne v oblasti čriev, žalúdka, pečene 
a pľúc. V kombinácii s celkovým nevhodným životným štýlom sa potom človek ľahšie 
dopracuje k rôznym civilizačným ochoreniam ako sú rakovina, infarkt myokardu alebo 
centrálna mozgová príhoda.

V tretej hypotéze sme sa pokúsili dokázať, že konzumácia alkoholu respon-
dentom bude mať vplyv na ich celkovú chorobnosť aj trvanie choroby. Časť hypotézy 
o vplyve konzumácie alkoholu na celkovú chorobnosť sa nepotvrdila, pretože hodnota 
preukaznosti vplyvu alkoholu na chorobnosť bola  0,127008 (tabuľka č. 2). 

V ďalšej časti tejto hypotézy sme predpokladali, že požívanie alkoholických ná-
pojov bude mať vplyv na celkové trvanie choroby u respondentov. Táto časť hypotézy 
sa potvrdila, dosiahnutá hodnota preukaznosti bola 0,028889 (tabuľka č. 3).

Názorne možno pozorovať súvislosť doby trvania ochorenia a požívania alkoho-
lických nápojov v grafe č. 3.
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Graf č. 3: Vplyv požívania alkoholu respondentami na dĺžku trvania choroby

Požívanie alkoholických nápojov vo väčšej miere a hlavne v krátkych časových 
úsekoch znamená pre ľudský organismus viacero nepriaznivých dôsledkov. Časté poží-
vanie alkoholických nápojov vo väčšej miere – predovšetkým „tvrdého“ alkoholu, môže 
v konečnom dôsledku zapríčiniť poruchu funkcie pečene, obličiek alebo sa významne 
podieľať na infarkte myokardu alebo centrálnej mozgovej príhode. 

V štvrtej hypotéze sme predpokladali, že predchádzajúce pracovisko responden-
ta bude mať vplyv na ich celkovú chorobnosť aj trvanie choroby. Táto hypotéza sa po-
tvrdila iba čiastočne. Graf č. 4 znázorňujúci vplyv pracoviska  na trvanie dĺžky choroby 
naznačuje síce určitú závislosť, avšak podľa hodnoty preukaznosti 0,111707 (tabuľka 
č.3) je vidieť, že tento vplyv sa v našej výskumnej vzorke nepotvrdil. 

Naopak hypotéza sa potvrdila pri sledovaní vplyvu pracoviska na celkovú choro-
by, hodnota preukaznosti je 0,023687 (tabuľka č.4).
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Graf č. 4: Vplyv pôvodného pracoviska respondentov na dĺžku trvania choroby

Človek na pracovisku obvykle trávi najväčšiu časť dňa, ako aj týždňa a v pod-
state i najväčšiu časť života. Prostredie,  ktoré človeka obklopuje sa odráža určitým 
spôsobom aj na jeho celkovom zdraví. V našom výskume sme sa zamerali hlavne na 
kvalitu pracovného prostredia, kde sme odlíšili prostredie s čistým ovzduším od prostre-
dia prašného, prostredia gumární, lakovní a inak znečištených prostredí. Ďalším sledo-
vaným faktorom boli aj možné stresové situácie na pracovisku, ktoré mohli významne 
prispievať k celkovému zdravotnému stavu.  

Počas vyplňovania dotazníka sme respondentom položili aj dve doplňujúce 
otázky. V prvej sme chceli zistiť, čo respondenti považujú za hlavnú príčinu svojho 
ochorenia, a v druhej, ktoré faktory podľa nich najviac urýchlili priebeh ich ochorenia. 
Z jednotlivých odpovedí respondentov vyplynulo, že až 86 % respondentov za hlavnú 
príčinu vzniku a prepuknutia svojho ochorenia, ako aj zhoršenia alebo urýchlenia jeho 
priebehu, považuje nadmerné množstvo stresových situácií v priebehu života. Toto zis-
tenie dávame do súvisu aj s predchádzajúcim pracoviskom respondentov, ktoré mohlo 
tiež byť zdrojom stresových situácií, ako mnohé odpovede respondentov pri diskusii 
s nimi naznačili.

V poslednej hypotéze sme predpokladali, že pohybová aktivita respondentov 
bude mať vplyv na ich celkovú chorobnosť aj trvanie choroby. Táto hypotéza sa nepo-
tvrdila. Pri zisťovaní vplyvu pohybových aktivít respondentov na ich celkovú chorob-
nosť hodnota preukaznosti zodpovedala číslu 0,261917 (tabuľka č. 2). Pri hodnotení 
vplyvu pohybových aktivít respondentov na celkovú dobu trvania ochorenia sa tiež ne-
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podarilo preukázať súvislosť, protože hodnota preukaznosti zodpovedala číslu 0,716833 
(tabuľka č. 3). Krivka v grafe č. 5 síce naznačuje súvislosť trvania choroby s celkovou 
pohybovou aktivitou, avšak z vyhodnotenia dotazníka vyplýva, že väčšina  responden-
tov našej výskumnej vzorky sa venovala pohybu veľmi zriedka, čo môže byť tiež príči-
nou nepreukázania vplyvu tohto faktoru. Mnohé štúdie pritom dokazujú pozitívny vplyv 
pohybových aktivít na zdravie jedinca, pričom je pozítivne ovplyvnený najmä výskyt 
kardiovaskulárnych chorôb, cukrovky, obezity apod. (Barengo et al., 2004;  Matthews 
et al., 2007; Hu et al., 2005, 2006; De Backer and Bacquer, 2004).

Graf č. 5: Vplyv pohybu respondentov na dĺžku trvania choroby

Záver
V predkladanej štúdii sme sa zamerali na hodnotenie vplyvu životného štýlu na 

zdravie jedincov, zamerali sme sa na vplyv stravovania respondentov, fajčenia, konzu-
mácie alkoholu, predošlého pracoviska a pohybových aktivít na dĺžku trvania choroby 
a celkovú chorobnosť respondentov. Respondentami tejto štúdie boli držitelia ZŤP preu-
kazov zo správneho obvodu Valašské Klobouky. 

Na základe uvedených výsledkov môžme skonštatovať, že na nepriaznivom 
zdravotnom stave našich respondetov sa zo zisťovaných faktorov podielalo najmä ich 
stravovanie, fajčenie, konzumácia alkoholických nápojov. Významnú rolu zohralo aj ich 
predošlé pracovisko, jednak priamo, prostredníctvom znečisteného ovzdušia (gumárne, 
lakovne), ako aj v spojení so stresovými situáciami na pracovisku, čo respondenti sami 
uvádzali ako jednu z hlavných príčin.
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HOW LIFESTYLE AFFECTS HEALTH

Abstract: In this study we are appraisal the life style of respondents, with bea-
ring on their nutrition habits, smoking, consummation alcohol, moving activity, effect 
of stress, as well as their family anamnesis. Respondents were 100 patients, cardholder 
of health hard-hit on base of chronical disease of internal character, oncology disease, 
sclerosis multiplex,  cerebral event or cardiac infarction. We found out, that negative 
health state of respondents affect particularly nutrition habits, frequent wield of alcoho-
lic drinks and smoking. Important part on this negative infl uence gets also antecedent 
employment od respondents, because of stress situation or detrimental effect of air.  

Keywords: nutrition, smoking, alcohol, stress, movements
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

ŽIVOTNÝ ŠTÝL VYBRANEJ VZORKY 
STREDOŠKOLSKEJ MLÁDEŽE

Ivona PAVELEKOVÁ, Viera PETERKOVÁ

Abstrakt: V uvedenej štúdii prezentujeme výsledky dotazníkového výskumu o ži-
votnom štýle vybraných stredných škôl so zameraním na zistenie  ich pohybovej aktivity 
(aktívnej, pasívnej),  stravovacích návykov (konzumácia ovocia a zeleniny, mliečnych 
výrobkov, bieleho a tmavého pečiva, mäsa a údenín, rýb, hydiny, čokolády a sladkos-
ti, rýchleho občerstvenia, cestovín, spôsob prípravy jedla atď.), zdravotnej anamnézy, 
konzumácie legálnych a nelegálnych návykových látok, vyrovnávania sa so stresovými 
situáciami a dĺžky spánku. Zisťovali sme vplyv pohlavia, veku a typu navštevovanej 
školy na ich životný štýl. Výskumnú vzorku tvorilo 200 respondentov vo veku 17–18 
rokov.

Dospeli sme k záveru, že čím sú študenti starší, tým menej sa venujú pohybu, 
športu. Ich stravovacie návyky sú až na niekoľko výnimiek celkom dobré. Väčšina štu-
dentov uviedlo, že škola je pre nich stresujúce prostredie, a viac ako polovica študentov 
má skúsenosti s nelegálnymi drogami. Najčastejšie uvádzaná nelegálna droga je mari-
huana. 

Kľúčové slová:  životný štýl, stravovacie návyky, pohyb, BMI, stredoškolská 
mládež

Teoretické východiská
Životný štýl je viacmenej stály, opakujúci sa rituál počas dňa, týždňa, roka. Mož-

no ho charakterizovať ako vedomé stvárnenie rôznych foriem a stránok života a život-
ného prostredia v harmonicky, esteticky a eticky pôsobiaci celok. Predstavuje relatív-
ne stabilnú podobu materiálnej a duševnej činnosti a prostredia, ktorú človek vytvára 
a pretvára. V najhlbšom slova zmysle je to indivíduom prebraný spôsob prispôsobenia 
sa svetu. 

Naše zdravie a pohodu ovplyvňujú mnohé faktory. Významný podiel na ňom 
má genetika, prostredie, zdravotná starostlivosť a spôsob života. Vplyv týchto faktorov 
na naše zdravie sa dá ľahko odhadnúť. Predpokladá sa napríklad, že bežnej zdravotnej 
starostlivosti vďačíme za zdravie iba asi z desiatych percent, kým genetické faktory 
sa na ňom pravdepodobne podieľajú približne dvadsiatimi percentami (Briffa, 2000). 
Veľa štúdií poukazuje na negatívne dôsledky nesprávneho spôsobu života odrážajúce sa 
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na zdraví  (Johansson, Sundquist, 1999; Kanehisa, 2000; Ventegodt, Merrick, 2003; 
Contoyannis, Jones, 2004; De Backer, Bacquer, 2004).

Správy uvádzajú, že zdraviu najškodlivejšie zložky sú energetická nadmerná výživa 
a nevhodná skladba potravín, fajčenie a nízka pohybová aktivita (Pamplona, Roger, 1995).

Hypotézy výskumu
Pomocou dotazníka sme sa snažili verifi kovať niekoľko hypotéz. 

Hypotéza H1:
Predpokladáme, že vybrané faktory životného štýlu mladších respondentov (v číselnom 
vyjadrení) budú dosahovať vyššie hodnoty ako u starších respondentov. 
Hypotéza H2:
Predpokladáme, že vybrané faktory životného štýlu respondentov zo strednej zdravot-
nej školy budú dosahovať lepšie hodnoty ako u respondentov z gymnázia. 
Hypotéza H4:
Predpokladáme, že vybrané faktory životného štýlu u dievčat budú dosahovať lepšie 
hodnoty ako u chlapcov.  

Výskumná vzorka
Výskum sme realizovali v dvoch stredných školách s rôznym odborným zame-

raním. Respondentmi boli študenti 3. ročníka, vo veku 17–18 rokov. Do každej školy 
sme distribuovali 100 dotazníkov, 50 dotazníkov vyplnili dievčatá a 50 chlapci z gym-
názia a 80 dotazníkov dievčatá a 20 chlapci zo strednej združenej školy. Celkovo sme 
distribuovali 200 dotazníkov (130 dievčat a 70 chlapcov do obidvoch škôl), návratnosť 
bola 100 %. 

Metódy výskumu
Výskum bol zameraný na informácie o životnom štýl respondentov, do ktorého 

sme po preštudovaní teoretických východísk zahrnuli pohybovú aktivitu, stravovacie 
návyky, zdravotný stav, stres a užívanie návykových látok. 

Výsledky, ktoré sme získali vyhodnotením dotazníka sme spracovali prostred-
níctvom viacnásobnej regresie v programe Statistica.
Do dotazníka sme zahrnuli:

všeobecné údaje o študentovi (vek, pohlavie, bydlisko, výška, hmotnosť). a) 
pohybovú aktivitu, šport (aktívne, pasívne).b) 
stravovacie návyky (konzumácia ovocia a zeleniny, mliečnych výrobkov, biele-c) 
ho a tmavého pečiva, mäsa a údenín, rýb, hydiny, čokolády a sladkosti, rýchleho 
občerstvenia, cestovín, spôsob prípravy jedla atď.).
zdravotné záznamy (hodnotenie zdravotného stavu, výskyt a frekvencia ochorení d) 
u jednotlivca, znalosť civilizačných chorôb).
konzumáciu legálnych a nelegálnych návykových látok, vyrovnávanie sa so stre-e) 
sovými situáciami, dĺžka spánku.
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Priebeh výskumu

Výskum sme realizovali v januári 2007. Výsledky, ktoré sme získali vyhodnote-
ním získaných dotazníkov sme spracovali v exceli, ktorý slúžil ako podklad pre štatis-
tické vyhodnotenie v programe  Statistica. Každému respondentovi sme na základe jeho 
výšky a hmotnosti vypočítali hodnotu BMI. 

Výsledky a diskusia
Po výpočte korelačných koefi cientov medzi jednotlivými faktormi sme zistili, 

že  zložky životného štýlu, ktoré tvorili BMI, stravovanie, pohyb, zdravotný stav, stres 
a drogy, sa navzájom ovplyvňujú (tabuľka 1).

Tabuľka 1: Vzájomné korelácie jednotlivých zložiek životného štýlu
 BMI Stravovanie Pohyb Zdrav stav Stres Drogy
       
BMI 1 0,0148 0,1197 0,0828 0,0147 -0,1737
  p=,837 p=,095 p=,250 p=,838 p=,015*
Stravovanie  1 0,2018 -0,0515 0,0036 0,099
   p=,005* p=,474 p=,960 p=,169
Pohyb   1 0,0548 -0,058 -0,0784
    p=,447 p=,421 p=,276
Zdrav stav    1 0,0097 0,1204
     p=,893 p=,094
Stres     1 0,2358
      p=,001**
Drogy      1
      p= ---

Z tabuľky je zrejmé, že BMI pozitívne koreluje s konzumáciou drog. Ich vzá-
jomný vzťah je štatisticky významný, hodnota p < 0,05. Študenti, ktorí užívajú drogy, 
sa nestravujú pravidelne alebo dokonca nejedia skoro vôbec. Sú malátni, vyčerpaní, ich 
telesná hmotnosť sa znižuje. 

Ďalšou štatisticky významnou koreláciou je vzťah medzi stravovaním a pohy-
bom. Štatisticky významnou hladinou korelácie sa prejavil aj vzťah výskytu stresu 
u respondentov a konzumácie drog. Niektoré vplyvy sa neprejavili dostatočne výrazne, 
avšak štatistické hodnoty sa pohybujú na hranici preukzanosti. Takýto vzťah sme zistili 
medzi pohybovými aktivitami respondentov a ich BMI, ako aj medzi zdravotným sta-
vom respondentov  a užívaním drog. 

V grafe 1 uvádzame vplvy veku študentov na jednotlivé zložky životného štýlu. 
Na základe grafu, ako aj hodnôt preukaznosti, ktoré sú uvedené v tabuľke 2 môžeme 
skonštatovať, že vek jednotlivé zložky životného štýlu neovplyvňuje. Výnimku tvorí 
len jedna jeho zložka - pohyb, ktorej súvis s vekom je štatisticky významný.  Z grafu 
vyplýva, že čím sú študenti starší, tým menej sa venujú športu alebo dokonca nešportujú 
vôbec. Na základe výsledkov môžeme skonštatovať, že hypotéza 1 sa nepotrvdila. 
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Graf 1: Vplyv veku na jednotlivé zložky životného štýlu študentov

Tabuľka 2: Vplyv veku na sledované zložky životného štýlu
Sledovaná zložka Vek Vek Vek Vek
 SS MS F p
Stravovanie 0,957 0,95665 0,11694 0,732768
Pohyb 2,5074 2,50736 4,04661 0,045711
Zdravotný stav 1,5402 1,540166 2,671037 0,103890
Stres 0,03519 0,035187 0,096119 0,756886
Drogy 2,4287 2,428699 1,601401 0,207296

V druhej hypotéze sme predpokladali, že životný štýl respondentov bude ovplyv-
nený typom navštevovanej školy, keďže sme posudzovali študentov všeobecnovzdelá-
vacej školy (gymnázia) a odbornej školy so zameraním na zdravie (stredná zdravotná 
škola). 

Výsledky našich predpokladov uvádzame v grafe 2 a v tabuľke 3.
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Graf 2: Vplyv typu navštevovanej školy na jednotlivé zložky životného štýlu respon-
dentov

Tabuľka 3: Vplyv typu navštevovanej školy na jednotlivé zložky životného štýlu re-
spondentov
Sledovaná zložka Škola Škola Škola Škola
 SS MS F p
Stravovanie 43,356 43,35620 5,29972 0,022442
Pohyb 4,9116 4,91164 7,92686 0,005399
Zdravotný stav 0,2617 0,261700 0,453853 0,501351
Stres 0,64913 0,649132 1,773214 0,184623
Drogy 0,0801 0,080108 0,052820 0,818480

Z tabuľky a grafu vyplýva, že typ navštevovanej školy ovplyvňuje dve zložky 
životného štýlu: stravovanie a pohyb. Z grafu je ďalej zrejmé, že študenti gymnázia 
majú lepšie stravovacie návyky ako študenti strednej zdravotnej školy. Ďalšou štatistic-
ky významnou zložkou ovplyvnenou typom školy je pohyb. V tomto faktore študenti 
gymnázia tiež dosiahli lepšie skóre ako študenti strednej zdravotnej školy. 

Na základe uvedeného môžeme skonštatovať, že hypotéza 2 sa nepotvrdila, náš 
predpoklad bol opačný. Pohyb je veľmi významným faktorom ovplyvňujúcim zdravotný 
stav jednotlivcov, výrazne sa podieľa na liečení cukrovky, kardiovaskulárnych chorôb, 
obezity a pod. (De Backer and Bacquer, 2004, Matthews et al., 2007; Hu et al., 2006).

 Wilks lambda=,92628, F(6, 180)=2,3877, p=,03036
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V poslednej hypotéze sme predpokladali, že vybrané faktory životného štýlu 
u dievčat budú dosahovať lepšie hodnoty ako u chlapcov. 

 Tabuľka 4: Vplyv pohlavia na jednotlivé zložky životného štýlu respondentov
Sledovaná zložka Pohlavie Pohlavie Pohlavie Pohlavie
 SS MS F p
Stravovanie 82,701 82,70137 10,10914 0,001730
Pohyb 1,1375 1,13748 1,83578 0,177099
Zdravotný stav 2,1697 2,169710 3,762826 0,053925
Stres 0,17130 0,171297 0,467927 0,494798
Drogy 5,5058 5,505826 3,630352 0,058286

Graf 3: Vplyv pohlavia na jednotlivé zložky životného štýlu respondentov

Na základe výsledkov, ktoré uvádzame v tabuľke 4 a v grafe 3, môžeme skon-
štatovať, že pohlavie ovplyvňuje stravovacie návyky respondentov, ich  zdravotný stav 
a konzumáciu drog. Z grafu ďalej vyplýva, že dievčatá majú lepšie stravovacie návyky 
ako chlapci. Stravovacie návyky sú pritom jedným z významných faktorov ovplyvňujú-
cich zdarvotný stav (napr. Kanehisa, 2000 a Ventegodt a Merrick, 2003). Z jednotlivých 
odpovedí v dotazníku sme zistili, že preferujú mäso v uvarenom a v udusenom stave, 
konzumujú viac zeleniny a ovocia, celozrnné pečivo a jogurty. Naopak chlapci uviedli, 
že majú radšej upečené a vyprážané mäso. Len minimálny počet opýtaných  responden-
tov aj respondentiek uviedlo, že vôbec nekonzumujú ovocie a zeleninu.

 Wilks lambda=,76508, F(6, 180)=9,2113, p=,00000
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Ďalším štatisticky významne ovplyvneným faktorom je zdravotný stav. Najfrek-
ventovanejšie choroby uvádzané respondentmi boli chrípka, problémy s chrbticou, aler-
gie a  bolesti zubov. 

Pohlavím je štatisticky významne ovplvnená aj skúsenosť respondentov s droga-
mi. Respondenti uvádzajú ako najčastejšiu skúsenosť s nelegálnou drogou, skúsenosť 
s marihuanou. Najviac frekventovanými legálnymi drogami, ktoré študenti užívali pra-
videlne, boli nikotín a kofeín. Príležitostne konzumovanými drogami u väčšiny študen-
tov boli aj alkohol a lieky. 

Dotazník obsahoval aj otázky týkajúce sa stresových situácií. Porovnanie ich 
výskytu podľa pohlaví v posudzovaných školách uvádzame v grafe 5.

Graf 5 Frekvencia prežívania stresovej situácii v %

Zistili sme, že väčšina respondentov je stresovej situácii vystavená často. Z tohto 
dôvodu sme sa snažili zistiť, aké sú najčastejšie príčiny stresu. Výsledky týchto zistení 
uvádzame v grafe 6.
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Graf 6 Najčastejšie príčiny stresu u študentov v %
 
Najčastejšou príčinou stresu uvádzanou respondentmi je školské prostredie. 

U oboch pohlaví sa vo veľkej miere na strese podieľajú aj osobné problémy. U respon-
dentiek sú rodinné problémy častejšou príčinou stresu ako u respondentov. Na otázku 
ako sa respodenti bránia stresu, najčastejšie odpovedali relaxovaním a záľubami, ale aj  
cigaretami a alkoholom. 

Záver
V predkladanej  práci sme zisťovali, aký je životný štýl študentov vybraných 

stredných škôl,  či sa jeho jednotlivé zložky navzájom ovplyvňujú a tiež sme zisťovali, 
či sú ovplyvnené pohlavím, vekom, resp. typom navštevovanej školy. 

Zistili sme, že čím sú študenti starší, tým sa ich životný štýl zhoršuje a stráca sa 
najmä ich záujem o pohyb. Významne negatívnym zistením je, že viac ako polovica 
stredoškolských študentov má skúsenosti s nelegálnou drogou. Skoro všetci respondenti 
uvádzajú, že stres prežívajú veľmi často a najviac stresujúcim prostredím pre nich je 
škola. 

LIFESTYLE SELECTED SAMPLE OF HIGH
SCHOOL YOUTH 

Abstract: In the present study, we present the results of questionnaire research 
on the lifestyle of selected secondary schools with an aim to ascertaining their physi-
cal activity (active, passive), diet (fruit and vegetables, dairy products, white and dark 
bread, meat and sausages, fi sh, poultry, chocolate and sweets, snacks, pasta, method of 
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preparing food etc.), medical history, consumption of legal and illegal drugs, getting 
over stressful situations and duration of sleep. We measured the impact of gender, age 
and type of school attended in their lifestyle. The research sample consisted of 200 re-
spondents aged 17-18 years. 

We concluded that more students are older, the less deal with motion and sport. 
Their eating habits are , except of a few exceptions, quite good. Most students reported 
that school is a stressful environment for them, and more than half of students have ex-
perience with illegal drugs. The most commonly reported illegal drug is marijuana. 

Keywords: lifestyle, eating habits, exercise, BMI, young secondary 
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU NA KONKRÉTNÍM 
PŘÍKLADU ZVOLENÉHO UČIVA

Miroslav JANDA, Jana TOMEČKOVÁ, Gabriela VĚCHTOVÁ

Abstrakt: Autoři měli záměr metodicky přiblížit možnosti pedagoga působit na 
povědomí studenta, směřující ke změnám životního stylu v rámci upřednostnění pozitiv-
ních hodnot týkajících se zdraví člověka. Zvýraznění hodnoty zdraví na pozadí drogo-
vých excesů a získaných návyků. Hledání možností a forem, jak zvolené učivo a způsob 
realizování může inspirovat a iniciovat ke změně životního stylu a utváření hodnotového 
spektra vhodnou pozitivní orientací. Motivace prožitkem, vžití se do rolí, vede k aktivní-
mu zapojení a uplatnění vlastní kreativity, čímž je donucen jak k zamýšlení nad ztvárně-
ním role, tak nad výsledným pozitivním či negativním efektem pro vlastní zdraví.

Klíčová slova: výchova, kouření, zdraví, prevalence, proces, motivace

Úvod
Škola by neměla být jen nástrojem v předávání informací, získávání vědomos-

tí, znalostí a dovedností. Měla by dokázat ovlivnit i vnímání jedince, být průvodcem 
života a ne jenom nataženým provázkem ukazujícím cestu, pomocnou rukou ve zvlá-
dání nesnadných úkolů. Mnozí namítnou, že tohle je především úkolem rodičů. To ti 
jsou za svěřené dítě zodpovědní, jejich povinností je výchova. Asi nikoho neohromí 
prohlášení, že vychovatelskou roli si rodiče s učiteli přehazují jako horký brambor. 
Zatím se sice nenašlo optimální řešení a nejde jednoznačně určit, jestli jsou děti více 
ovlivněni autoritou pedagogickou nebo rodinnou. V tomto souboji není vítěze ani po-
raženého. Pokud se ve třídě objeví pár neposedných zlobivých „raubířů“, musí učitel 
vynaložit více sil na jejich ukáznění a tím někdy okrádá o čas spolužáky, kteří mají zá-
jem a chuť dozvědět se něco nového. Nastává tak situace, že si rodiče ani neuvědomí, 
že by své děti měli vychovávat, vždyť to je „úkolem školy“. Je to začarovaný kruh? 
Kde je prapočátek? Na straně rodičů, kteří jsou s dítětem od jeho prvního nadechnutí? 
Nebo pedagogů, kteří tuto činnost mají v popisu práce? Ne všechny dětské sny jsou 
„košer“, proto by se měl najít alespoň někdo, kdo se bude zajímat o to, jakým směrem 
se rozhodly jít a korigovat v přiměřené míře jejich přání. 

Je prokázáno, že pokud nezačne člověk kouřit v mládí, tak se v pozdějším věku 
tomuto zlozvyku neoddá. Naší snahou by mělo být odrazování mládeže od kouření. Nej-
lépe, aby vůbec nezkoušeli, nezačínali. Je to velmi obtížný úkol, protože toto období 
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nás nutí objevovat nové věci, chceme se rebelsky postavit vůči autoritám, brzy se stát 
dospělými…

Tato práce má ukázat návrh, jak v hodinách biologie odradit studenty od kouření, 
přimět je, aby se zamysleli nad škodlivými účinky kouření. Do zdravého životního stylu 
cigarety, vodní dýmky a tabák v jakékoli podobě prostě nepatří.

1. Životní styl
1.1. Stav v České republice

U mnohých stále přežívá myšlenka, že zdraví nejvíce ovlivňuje zdravotní péče, 
životní prostředí a vrozené dispozice nebo indispozice. Tímto se snaží sebe uchlácholit 
a přenést zodpovědnost na druhé v podobě lékařů, nemocnic, zdravotnického systé-
mu, lékáren a dostupností léčiv či jiných preparátů. Studie dokázaly, že zdravotní stav 
nejvíce ovlivňuje výživa, pohyb, kouření, požívání alkoholu a přetěžování organismu 
stresem. Tyto faktory životního stylu způsobují zejména kardiovaskulární, nádorová
a metabolická onemocnění. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR udává, že 
nejvíce obyvatel  ČR umírá na nemoci oběhového systému (cca 51 %). Ve srovnání 
s jinými státy Evropy (cca 35 %) je toto číslo značně vysoké. Mezi kardiovaskulární 
onemocnění se řadí ischemická choroba srdeční, ateroskleróza, akutní infarkt myokardu 
nebo např. cévní mozková příhoda. 

V průběhu 90. let došlo k pozitivním změnám. Důležitou roli hraje individuál-
ní přístup ke svému zdraví, hodnoty a postoje jedince, ale kupodivu také vzdělanost. 
Prokázalo se, že vysokoškolsky vzdělaní lidé žijí zdravěji a dožívají se vyššího věku. 
Věnují se více sportu a netrpí nadváhou nebo obezitou, méně kouří, stravují se zdravěji, 
konzumují méně alkoholu. Dá se říci, že přistupují ke svému zdraví zodpovědněji. 

Strava je důležitá pro zdraví z hlediska její skladby, která je do jisté míry ovlivně-
na charakterem klimatu, geografi ckou polohou i stravovacími návyky obyvatel jednotli-
vých zemí. ČR patří mezi země s vysokým počtem obézních lidí, což se spojuje se seda-
vým způsobem života. Také je u nás velká prevalence hypertenze a cholesterolémie. 

2. Význam hry ve vyučování
2.1 Co je to realita?

Mládež je v dnešní době obklopena světem „iluzí“, žijeme v sekundárním svě-
tě zprostředkovaných vjemů. Vytrácejí se nám vlastní prožité situace? Jak moc jsme 
ovlivněni mediálními prostředky? Musím vycházet ven z domu, abych přežil? Vždyť 
celý svět přijde za mnou prostřednictvím internetu. Ponořím-li se do světa virtuální 
reality, mám možnost komunikovat s lidmi téměř na celém světě v reálném čase a tak 
si obstarat a zařídit potřebné věci. Člověk by tímto způsobem dokázal vést úplně „nor-
mální“ život z obývacího pokoje. Stačil by mu jen počítač s internetem, mobilní telefon 
a fi nanční prostředky. Jak dlouho můžeme být spokojení s touto pasivní zábavou? Je to 
individuální. Jaká je příčina toho, že lidé přesunuli těžiště zájmu blíže ke konzumnímu 
způsobu života a odpoutali se od přírody, se kterou byli spjatí od pradávna? Mohou za 
to velká města plná sídlišť s jejich nástrahami? Výškové budovy se proměňují ve fyzic-
ké a hlavně psychické bariéry, které brání přirozenému kontaktu s vrstevníky. Dítě tak 
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vyrůstá v sociální izolaci. Je citově vyprahlé, apatické, bez zájmu, neumí jednat s lidmi, 
projevuje se agresivitou a snaží se na sebe upozornit atd.

Rozvoj vědy a techniky s sebou nepřináší jenom pokrok, ale také určitá negativa 
ve světě prožitků. Většinu pocitů zažijeme jenom zprostředkovaně díky fi lmům. Změnil 
se i pohled na smrt. Jsme zvyklí, že pro akční fi lm je jedna ztráta života naprosto zane-
dbatelná. Na násilnou smrt pohlížíme jako na něco zcela běžného, bezbolestného a přiro-
zeného. Počítačové hry zase navozují iluzi více pokusů (Zřítím-li se svou nešikovností ze 
skály? Nevadí ...mám přece ještě další šanci, na podruhé se mi to už třeba povede.). 

2.2. Co je to hra?
Podle defi nice nizozemského historika Johana Huizinga, o které pojednává v díle 

Homo ludens je hra svobodné jednání a zaměstnání, které v rámci jasně vymezeného 
času a prostoru, které se koná podle svobodně přijatých, ale přitom bezpodmínečně zá-
vazných pravidel, má svůj cíl samo v sobě a nese s sebou pocit napětí a radosti a zároveň 
vědomí odlišnosti od všedního života. 

Hru může hrát jednotlivec, ale třeba i skupina. Slouží k relaxaci, zábavě a tuto 
činnost si spojujeme především s volnočasovými aktivitami. Už i děti se prostřednic-
tvím hry snaží objevovat a prozkoumávat nejen svět, ale i sebe sama a tím si usnadnit 
lehčí vstup do socializace člověka. Každá hra má i svá pravidla, která jí dodávají napětí. 
Díky jejich složitosti hra může gradovat, přidávat na obtížnosti a tak zaujmout nejen 
malé, ale i velké a dokonce i nadprůměrně inteligentní. Všichni si rádi hrají, jen je těžké 
najít si kvůli jiným povinnostem na hru čas.     

Hra může být:
zábavou i poučením (využívá se ve školství jako zpestření tradiční vyučovací  -
hodiny)
vystupováním  v rolích (i když se přeneseme do své role jenom „jako“, občas se  -

necháme natolik unést, že se setřou hranice mezi realitou a hrou; 
přestaneme vnímat okolní svět a plně se oddáme hře. Toto jednání 
je pak omluvitelné. Přestože jsou pravidla určena jednoznačně, 
každý je chápe svým vlastním způsobem-toho se využívá u simu-
lačních her)

prožitkem (přis toupením na daná pravidla hry se stává účastník spolutvůrcem no- -
vého děje; řadu činností tak prožívá přímo a nezprostředkovaně)

smyslem (v předškolním a mladším školním věku je hra přirozeností) -
simulací (vytv oření určitého modelu skutečnosti - nese s sebou i potenciální ne- -

bezpečí)
poznáním i seb epoznáním (pro správného pedagoga by neměl být důležitý výsle- -

dek hry, ale její průběh-pozorováním se o svých svěřencích může 
dovědět spoustu nových informací a porovnat je s chováním v re-
álném životě)

mravní výz vou (souvisí s dodržováním nebo nedodržováním pravidel; někdy  -
jsou však hráči nuceni vzniklou situací k vyjednávání, ke kompro-
misům, k podřizování se atd. a tak mnohdy odhalí nevědomky své 
pravé Já)
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svobodou i  řádem (hra má sice svá omezení v podobě pravidel, doby trvání, pro- -
storu a výběru účastníků, ale aktéři vstupují do hry dobrovolně)

3. Škola v procesu výchovy jedince ke zdraví
Výchovu ke zdraví lze chápat jako jednu z dominujících cílových kategorií 

výchovného působení. Jestli souhlasíme s defi nicí WHO, že zdraví je kompletní stav 
fyzické, psychické i sociální pohody a nejenom nepřítomnost nemoci nebo vady, pak 
je důležité člověka formovat ve všech těchto směrech. Učinit z něj bytost vzdělanou, 
zodpovědnou, tolerantní, schopnou spolupráce, s pozitivními hodnotovými preferencemi 
a zájmy, která považuje zdraví za nejvyšší hodnotu lidského bytí. Nosnými pilíři ve snaze 
vychovat takovouto bytost jsou žákovy předpoklady a schopnosti, jeho vlastní aktivita, 
sebepoznání, seberealizace, sebeprezentace a seberefl exe. Přestože se školy snaží klást 
důraz na výchovu ke zdraví, nedaří se docílit toho, aby si žáci převedli cele tyto poznatky 
do svého života a řídili se doporučenými radami. Podstatou vzdělávání je naučit žáky 
orientovat se v informacích a otázkách týkajících se zdravotního stavu, pozitivnímu způ-
sobu myšlení, volbě správných rozhodnutí ve prospěch zdraví, způsobilosti umožňující 
aktivní ovlivňování tělesného a psychického stavu žáka, stejně jako návykům a zkuše-
nostem získaných a ověřovaných v praktických situacích jejich každodenního režimu. 

Zdraví by mělo svědčit i o kvalitě života; je nutné rozvíjet všechny jeho kompo-
nenty, ať už se jedná o biopsychický, sociokulturní nebo duchovní systém. Důležitá je 
také podpora a spolupráce rodiny. Proces výchovy ke zdraví by měl být dlouhodobým, 
soustavným a systematickým působením všech stupňů složek společnosti. Nemůžeme 
všechnu tíhu nechat jenom na škole a rodině, ale návod na zdravý životní styl bychom 
měli čerpat i z médií, legislativy, zdravotnických zařízení, církevních hnutí, organizací 
mládeže, pojišťoven, nadací, občanských sdružení atd.    
      
Škola by se v procesu výchovy měla zaměřit na:

aktuální lokální a regionální podmínky a specifi ka -
podporování pozitivní sociální interakce mezi žáky-učiteli-rodinou-komunitou -
pozitivní motivaci, podporu pozitivních hodnot, sebedůvěry žáků a jejich pozi- -
tivní myšlení
motivaci žáků k jejich školním i mimoškolním aktivitám podporujících zdraví  -
poskytnutí informací týkající se nejen zdraví, ale také prevence pomocí všech  -
forem výchovy a vzdělávání
dbát na výběr vhodných učitelů a vychovatelů, kterým umožní další vzdělávání  -
v této oblasti; kteří jsou vzorem a dávají osobní příklad v dodržování zásad zdra-
vého životního stylu
inovaci, podporu a aktualizaci vytváření kvalitních metodických materiálů,  -
didaktických a učebních textů, příruček apod.

Rady pro učitele:
snažit se o harmonizaci rozvoje všech dimenzí zdraví -
zahrnout do svých příprav i výchovu ke zdraví -
přiměřeně a nedirektivně podávat informace o zdravotní a protidrogové preven- -
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ci; akceptovat a podporovat vzniklé projekty týkající se této problematiky nebo 
vytvářet nové projekty a koncepce, které jsou pro podmínky školy přijatelné
zaměřit se na zájmy a preference žáků a využít smysluplně společné školní nebo  -
mimoškolní aktivity
vytvářet příznivé prostředí pro výuku, vzájemnou interakci a komunikaci mezi žáky -
uplatňovat aktivizační metody jako např. brainstorming, pohybové, didaktické,  -
simulační a stimulační hry
respektovat osobnost žáků, zohledňovat jejich zkušenosti, zájmy, potřeby a hod- -
noty; diferencovat výuku a přizpůsobit ji žákům
podporovat žáky ze sociálně znevýhodněného a výchovně méně podnětného   -
prostředí 
rozvíjet zodpovědnost žáků za sebe i sociální prostředí, podporovat jejich sebe- -
kontrolu, vést je ke spolupráci, ohleduplnosti a toleranci
snažit se do výchovy ke zdraví zapojit i rodiče, spolupracovat s jinými organi- -
zacemi
kontrolovat a vyhodnotit průběh a výsledky edukace -

Praktická část
4. Návod ke způsobu přesvědčování

Pro danou problematiku představování rizik kouření a snížení počtu kuřáků mezi 
středoškolskou mládeží jsme si vybrali předmět biologie, konkrétně biologie člověka - 
dýchací soustava. Možná se může zdát, že v tomto věku už nemůžeme studenty ničím 
ohromit, protože se s problematikou kouření většinou setkali na základní škole, ale chtěli 
bychom je navnadit, aby alespoň popřemýšleli nad svým životním stylem, aby varovali 
rodiče kuřáky a dohodli se na kompromisu, že v domácnosti se kouřit nebude, protože 
pasivní kouření taktéž organismu neprospívá. Mělo by to v nich vyvolat otázky typu: 
Jak dlouho už kouřím? Proč? Nechci přestat? Cítím se odstrčený, když si jdou mí kama-
rádi zapálit? Je silnější ten, který odolá svodům cigarety nebo ten, kdo se protiví záka-
zům ať už ze strany rodičů nebo učitelů? Potřebuju opravdu vyzkoušet všechno? Učivo
i zvolený způsob jak žáky přimět ke změně životního stylu jsou natolik obsáhlé, že se 
vše nedá stihnout během jedné nebo dvou vyučovacích hodin. Cílem je nastínit škodli-
vost tohoto zlozvyku na jednotlivé orgány. To, co člověk vidí na vlastní oči, si zapama-
tuje mnohem lépe než holá fakta, a tak jsme pro účely názornosti vytvořili prezentaci, 
která je k dispozici na cd a je součástí seminární práce. Část této prezentace je zaměřena 
na studenty, kteří jsou občasnými kuřáky. Jejím tématem bude naučit říct cigaretě „NE“. 
Obsahem další části prezentace, která se týká pravidelných kuřáků, bude odvykání. Stu-
denti by si měli uvědomit, že jejich rozhodnutí kouřit nebo nekouřit neovlivňuje jejich 
zdraví pouze v tomto okamžiku, ale postupně se jejich prohřešky sčítají a za 20 nebo 30 
let svého rozhodnutí mohou litovat. Chce to mít jen pevnou vůli a motivaci.

Mezi mládeží je velmi oblíbená vodní dýmka. Většina si myslí, že takto upravený 
kouř neškodí jejich zdraví, protože množství použitého nikotinu je oproti adekvátnímu počtu 
cigaret zanedbatelný. Voda sice kouř ochladí, ale nezbaví ho všech škodlivin. Doporučuje 
se vždy používat fi ltr. Aby nedocházelo k přenosu infekčních nemocí (jako např. opar nebo 
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mononukleóza) pomocí náustku, měl by být hygienický. Pro případ, že by studenti měli 
pocit, že se jim snažím ukazovat jenom jeden úhel pohledu, dostanou za úkol vyhledat si 
informace na téma vodní dýmka a začátek následující vyučovací hodiny věnujeme živé 
diskuzi. Zpestří se tak stereotyp hodin a i vyučující se dozví mnoho zajímavostí.

Hlavní otázky do diskuze:  Myslíte, že vodní dýmka poškozuje zdraví? Proč?
   Proč je tak oblíbená mezi mládeží?
   Čajovny a vodní dýmka? Jde to dohromady?

Tato diskuze by neměla vyvolat pocit, že učitel představuje autoritu, která zakazu-
je a moralizuje. Spíše by jim měl osvětlovat jejich někdy zkreslené názory, poukázat na 
důležité věci týkající se tohoto tématu. Aby se studenti otevřeli a projevili, bylo by nejlepší 
vybrat nějakého vhodného adepta z jejich řad, který dostane za úkol řídit celou diskuzi.

Zajímavou aktivitou nejen na prknech, které znamenají svět, se stává divadel-
ní představení. Z vlastní zkušenosti víme, že děti se snadno vžijí do přidělených rolí
a dělá jim radost vymýšlet si příběh, kostýmy, vybírat vhodnou hudbu, připravovat ku-
lisy a nakonec toto velké dílo předvést obecenstvu. Napadlo nás studentům navrhnout, 
aby si připravili buď ve skupinkách, nebo jako celá třída scénku související s kouřením. 
Musí však dodržet podmínku, že jejich divadelní počin bude vyznívat proti kouření
a proti cigaretám. Vítězit zde budou jen nekuřáci. Aby se však úplně neodklonili od té-
matu, vymysleli jsme jim seznam slovních spojení, která se musí vyskytnout v předsta-
vení, jinak nesplní zadaný úkol. Slovní spojení, na která se musí zaměřit, jsou: rakovina 
plic, pasivní kouření, kuřácká melanóza, 9 z 10 kuřáků umírá na následky kouření, v ci-
garetách je asi 103 kancerogenů a každá vykouřená cigareta zkracuje život o 5 minut. 
Motivací by jim mohla být představa, že až své zdařilé dílo dokončí, mohou ho předvést 
svým spolužákům, pedagogům nebo dokonce veřejnosti. V tomto případě je laťka na-
stavena hodně vysoko, protože se předpokládá, že děti musí obětovat i svůj volný čas. 
Zapojit je všechny do kolektivního díla je nemožné. Některé to třeba neláká, jiní o sobě 
vědí, že jsou stydliví. Dalšímu chybí nápad, neumí jej prosadit…. Ale taky věříme, že 
někteří studenti svůj čas rádi věnují, protože to berou jako zábavu, rozptýlení, jistý druh 
exhibicionismu. Tady už záleží především na organizaci a domluvě.

Jistou alternativou pak může být vymyšlený příběh, který si studenti sami dotvo-
ří. Hlavní zápletka příběhu spočívá v odolání svodům „jointa“. Kostra příběhu: partička 
kamarádů, která opustila jednu diskotéku, na které se jim nelíbilo, hledá jiný lepší klub. 
Protože se jim cesta zdá být dlouhá, zapálí si jointa. Když se vesele baví tímto způ-
sobem, potkají svého oblíbeného spolužáka. Samozřejmě si nenechají ujít příležitost, 
aby mu taky nenabídli cigaretu. Všemožně se jej snaží přemlouvat, ale tento náš hlavní 
hrdina příběhu statečně odolává….. důležité je vybrat 2 výrazné osobnosti dané třídy. 
Jedna role představuje odolávajícího hrdinu, který se nenechá strhnout a ovlivnit; dru-
há pak „vůdce“celé skupinky. Ostatní členové partičky se snaží svého vůdce podpořit 
a zlákat spolužáka ke kouření.   Zbytek třídy, který nedostal žádnou roli, tuto scénku 
bude soustředěně sledovat a na závěr shrne a poradí hercům, co se jim nelíbilo, co by 
udělali jinak. Jak příběh vylepšit. Které důvody pro a proti jim přijdou jako vynikající. 
Které argumenty by použili i ve skutečném životě atd.

Po zhlédnutí prezentace by si studenti měli vytvořit na cigarety svůj názor a tak 
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jim nebude dělat problém navrhnout si logo na svůj vlastní hrníček. Tento nápis by se měl 
zaměřovat na boj proti kouření, propagovat tak zdravý životní styl. Chtěli bychom, aby 
jim hrníček připomínal, že rozhodnutí, nestát se kuřákem nebo přestat kouřit, je správné. 
Zbytek už záleží na jednotlivcích. Tento nápad v sobě ukrývá i jiný motiv. Zapojení vlast-
ní kreativity nutí člověka k přemýšlení, nechce se prezentovat ve špatném světle a tak vlo-
ží všechny své síly, nápady a nové informace do výrobku, který jej charakterizuje. Pokud 
dodrží stanovené téma, neodnese si domů jenom hezký hrníček, ale i návod a motivaci.

5. Vybrané učivo
Dýchací soustava

Funkce  - okysličování krve => uvolňování CO2 
Stavba  - dýchací cesty  - horní - dutina nosní, nosohltan
   - dolní - hrtan, průdušnice, průdušky
 - plíce   

Dutina nosní (cavum nasi)
Začíná nosními dírkami a ústí do nosohltanu. Vlastní dutina nosní má kostěné ohra-
ničení a je rozdělena svislou nosní přepážkou na 2 nestejně velké části. Na bočních 
stěnách odstupují 3 skořepy nosní, které dělí dutinu na 3 průduchy. Celá dutina nosní 
je vystlána sliznicí. V horní oblasti se nachází sliznice čichová s čichovými buňkami, 
v dolní oblasti zase sliznice respirační, která je bohatě prokrvená a krytá cylindrickým 
řasinkovým epitelem. Hlen, který produkují žlázky ve sliznici, slouží k odstraňování 
prachu a bakterií. Vzduch se při průchodu dutinou otepluje, zvlhčuje a analyzuje. S du-
tinou nosní jsou spojeny ještě vedlejší dutiny nosní, vystlané sliznicí, která se snadno 
zanítí; obsahují vzduch. Tyto dutiny vznikají až v dětském věku a v dospělosti je jejich 
kapacita větší než kapacita dutiny nosní. Jsou to dutiny v kosti čelní, klínové, čichové 
a horní čelisti (obr. 1) 

1. Dutiny v kosti čelní (sinus frontalis)
2. Dutiny v kosti klínové (sinus sphenoidalis)
3. Dutiny v kosti čichové (sinus ethmoidales)
4. Dutiny v horní čelisti (sinus maxillaris)

Zajímavost: čich rozlišuje 7 základních podnětů (kafrová, muškátová, květinová, pepr-
mintová a éterická vůně, čpavkový a hnilobný zápach)

Nosohltan
Zde se kříží cesty dýchací a trávicí. V jeho klenbě je uložena nosní mandle. Na 
bočních stěnách vyúsťuje Eustachova trubice, která vyrovnává tlak před a za bu-
bínkem.

Obr. 1
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Hrtan (larynx)
Jedná se o 6 cm dlouhý trubicovitý orgán. Má tvar přesýpacích hodin. Skládá se z nepá-
rové chrupavky štítné (vazivem je spojena s jazylkou), chrupavky prstencové, hrtanové 
příklopky (při polykání se překlápí přes vchod do hrtanu a zabraňuje vniknutí soust 
do dýchacích cest) a z párových chrupavek hlasivkových (jsou spojeny pomocí vazů 
a kloubů tak, že tvoří pohyblivý pružný celek). Dutina hrtanová má rozšířenou horní 
část, střední zúženou část, kde jsou mezi chrupavkami hlasivkovými a štítnou žlázou 
napjaté nepohyblivé komorové řasy a pohyblivé hlasivkové vazy. Při výdechu naráží 
vzduch velkou rychlostí na napjaté hlasivky a rozechvívá je. Jejich chvěním se vlní 
vzduch v horních dýchacích cestách a vzniká tón, který je pomocí jazyka, patra, zubů 
a rtů přetvářen v artikulovanou řeč a zpěv.

Průdušnice (trachea)
Jedná se o trubici cca 12 cm dlouhou, vyztuženou 15-20 chrupavkami podkovovitého 
tvaru, která je vazivem připojena na prstencovou chrupavku hrtanu (obr. 2). Dělí se 
na pravou a levou průdušku, která se zanořuje do plic. Sliznice průdušnice a průdušek 
je vystlaná řasinkovým epitelem. Řasinky kmitají směrem ven z dýchacích cest a tím 
odstraňují prach a škodliviny. U kuřáků jsou řasinky nepohyblivé =>větší náchylnost 
k chorobám (častější odkašlávání).

1. Průdušnice (trachea)
2. Levá průduška (bronchus principalis sinister)
3. Pravá průduška (bronchus principalis dexter)
4. Hrtan (larynx)

Obr. 2

Plíce (pulmo)
Houbovitý párový orgán uložený v dutině hrudní. Dosedají na bránici. Zářezy jsou roz-
děleny na laloky (lobi); pravá plíce má 3 laloky, levá 2.
Na povrchu je tenká blána poplicnice, která v brance plicní přechází v pohrudnici
a vystýlá dutinu hrudní. Mezi oběma blánami je dutina pohrudniční vyplněná tekutinou 
=> umožňuje klouzání blan při dýchání. Vnikne-li do dutiny pohrudniční poraněním 
vzduch, příslušná plíce se smrští => pneumotorax.
U dětí je barva plic růžová, u dospělých jsou plíce černě mramorované, což je způsobe-
no částečkami prachu.
Průdušky vstupující do plic se dělí na jednotlivé průdušky lalokové, segmantální 
a subsegmentální, tenkostěnné průdušinky a plicní sklípky (alveoly).
Plicní sklípky jsou polokruhovité kanálky; jejich stěna je tvořena tenkým dýchacím 
epitelem opředeným sítí vlásečnic. Dochází v nich k výměně dýchacích plynů.
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Fyziologie dýchání
Ventilace -  výměna objemu vzduchu mezi vnějším prostředím a plícemi za jednotku 

času. 
Inspirace –  nádech – stah bránice do dutiny břišní, mezižeberní svaly zevní táhnou žebra 

nahoru => dutina hrudní se rozšiřuje
Exspirace –  výdech – bránice jde zpět (pracuje jako píst), mezižeberní svaly vnitřní 

táhnou žebra dolů => hrudní koš se smršťuje
Dechový objem – cca 0,5 litru vzduchu v klidu při jednom nádechu a výdechu = 
dech
Dechová frekvence –  počet dechů za 1 minutu (dospělý 14-18 dechů, dítě 26 dechů, 

novorozenec 40 dechů), roste-li fyzická zátěž, roste i počet dechů  
Minutový dechový objem – dechový objem x dechová frekvence 
(7-9 litrů v klidu; při zátěži až 150 litrů)

Vitální kapacita plic –  v klidu se využívá malá kapacita plic, zbývá ještě značná rezer-
va. Jedná se o objem vzduchu vydechnutý usilovným výdechem, 
který následoval po usilovném nádechu. Hodnota je závislá na 
pohlaví, výšce, hmotnosti, stavbě hrudníku, trénovanosti. (prů-
měr - ženy: 3-3,5 litru; muži: asi 5 litrů) Měří se přístrojem spi-
rometrem 

Reziduální plicní objem – objem vzduchu, který nelze z plic vydechnout (0,5-1 litr)
Výměna dýchacích plynů v plicích a v tkáních
Vnější dýchání –  výměna O2 a CO2 mezi tkáněmi a krví. V plicích dochází k přestupu O2 

z alveolárního vzduchu do krve a k přestupu CO2 z krve do alveolární-
ho vzduchu. Tato výměna se děje ve směru tlakového spádu.

Vnitřní dýchání – výměna plynů mezi buňkou a okolním prostředím

Vydechovaný vzduch obsahuje 4 % CO2 a 16 % O2. Tepenná krev teče do vlá-
sečnic ze tkání. Ve tkáních je méně O2 a více CO2. Proto O2 přestupuje ve vlásečnicích 
z krve do tkání a CO2 z tkání do krve. Z tkání odtéká žilná okysličená krev, která se 
dostane opět do plic. Rozpustnost kyslíku v tekutinách je malá => u živočichů se vytvo-
řila bílkovina schopná chemicky vázat kyslík. Jedná se o krevní barvivo hemoglobin (ve 
100 ml vody se rozpustí 0,5 ml O2; ve 100 ml hemolymfy je to 5 ml O2 a ve 100 ml krve 
se rozpustí 20 ml O2 - téměř jako ve vzduchu).

Pro přenos CO2 nejsou v krvi přenašeče, protože se v krvi rozpouští a přenáší ve 
formě hydrogenuhličitanu vázaný na bílkoviny krevní plazmy.

v krvi:  CO2 + H2O → H2CO3             v plicích: H+ + HCO3
- → H2CO3

 H2CO3 → H+ + HCO3
-   H2CO3 →CO2 + H2O   

                                                (difuze do alveolárního vzduchu)

Řízení dýchání
Hloubka a frekvence se přizpůsobuje metabolickým potřebám organismu. Činnost 
dýchacího svalstva je přesně řízena CNS. Vědomě lze na určitou dobu zadržet nebo 
zrychlit dýchání. Nelze ho však zastavit. Dýchácí centrum se nachází v prodloužené 
míše; vedou sem dostředivé neurony z plic a cév a ty registrují množství O2 a CO2 
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v krvi. Z prodloužené míchy vedou odstředivé neurony k dýchacím svalům. Nadřazené 
centrum dýchání se nachází v šedé kůře mozkové. 

Obranné refl exy (vedou k odstranění škodlivin)
při podráždění  - nosní sliznice => kýchnutí
  sliznice hrtanu, průdušnice, průdušek => kašel

Onemocnění dýchací soustavy:
bakteriální a virové choroby - zánět hltanu (faryngitida)
      - zánět hrtanu (laryngitida)
      - zánět mandlí (tonsilitida)
zápal plic (pneumonie) –  plicní sklípky jsou zaplněny hlenem, výrazné zhoršení výmě-

ny plynů
tuberkulóza (TBC) –  původce Mycobakterium tuberkulosis (Kochův bacil)
        bacily se usazují nejen do plic, ale i do ostatních orgánů
        nutné očkování
astma – zúžený průsvit průdušek

Závěr
Cílem práce bylo nastínit způsob, jak přimět žáky, aby změnili svůj životní styl. 

Doporučili jsme tedy způsob v podobě hry (možná je i dramatická úprava), živé diskuze 
a tvůrčí činnosti. V práci jsme taktéž navrhli, aby si studenti na závěr celého maratónu 
boje proti kouření vytvořili na hrníček své logo. Neočekávají se žádná umělecká díla, 
která by se měla vystavovat v galeriích, ale spíše šlo o shrnutí získaných informací (pře-
vážně z vytvořené prezentace) a promítnutí obrázkem, nápisem nebo kombinací obou 
na tento předmět rozhodnutí, že kouření zdraví škodí v nemalé míře.

Tato práce má charakter inspirující a tak přeji všem, kteří si ji přečtou, aby jim 
dodala jiskru, nápady a chuť při práci se studenty. 

CHANGE OF LIFESTYLE THROUGH A CONCRETE 
CHOSEN EXAMPLE OF EDUCATION 

Abstract: The authors designed the article to discuss the teacher’s possibilities 
of infl uencing the students´ awareness of lifestyle. According to these changes people 
should prefer health values. Emphasised health values in contrast to drug addiction. 
Searching of possibilities and forms how the chosen literature and way of realisation 
can inspire and iniciate change of living style and forming of value spectra is presented. 
Motivation by enjoinment and entering into the spirit of the role lead to active attach-
ment and applying own creativity impulse of students to the thought so on shape of role 
as on resulting negative their own health effect.

Keywords: upbringing; smoking; health; prevalence; process; motivation
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

STRESUJÍCÍ ZÁŽITKY VE ŠKOLNÍM VĚKU Z 
HLEDISKA RETROSPEKTIVY POSLUCHAČŮ 

VYSOKÉ ŠKOLY 

Rudolf KOHOUTEK

Abstrakt: Příspěvek se výzkumně zabývá stresujícími zážitky a traumaty v dosa-
vadním životě vysokoškolských studentů. Z hlediska pořadí traumat se na první místo 
dostalo úmrtí blízké osoby a hned na druhé místo traumata prožitá na školách. Další 
stresy v pořadí se týkaly problémů v práci, rozvodů a rozchodů, vážných nemocí blíz-
kých osob, vlastních nemocí, existenčních potíží, přítomnosti úmrtí neznámého člověka, 
vlastní autonehody, osobního neúspěchu, problémů s přáteli a rodinných sporů. Byly 
diferencovány a popsány i druhy (typy) školních psychických traumat (stresů) proží-
vaných dětmi, žáky i studenty na mateřských, základních, středních i vysokých školách 
a byla doporučena prevence a terapie stresových, krizových a traumatických zážitků. 

Klíčová slova: stresující zážitky, typy psychických traumat, psychická nepoho-
da v mateřské, základní, střední a vysoké škole, prevence stresů, terapie stresů a psy-
chotraumat.

Úvod
Zajímali jsme se především o to, v jakém pořadí a v jaké frekvenci se traumata 

prožitá ve škole (mateřské, základní, střední i vysoké) objevují v mentálních reprezen-
tacích stresujících životních zážitků vysokoškolských studentů. Požádali jsme proto 
nejprve 50 mužů a 50 žen studujících v kombinovaném studiu sociální pedagogiku na 
soukromé vysoké škole v Brně, aby nám popsali jejich jeden osobní nejhorší dosavadní 
životní zážitek, který mohl poškodit jejich zdraví. Získali jsme tento celkový výsledek 
(muži i ženy):

17 % Úmrtí blízké osoby.• 
15 % Stresy a traumata ve škole.• 
14 % Problémy v práci.• 
11 % Rozvod, rozchod s partnerem.• 
11 % Vážná nemoc blízké osoby.• 
10 % Vlastní nemoc.• 



302

4 % Existenční potíže.• 
4 % Úmrtí neznámého člověka.• 
4 % Vlastní autonehoda.• 
4 % Osobní neúspěch.• 
2 % Problémy s přáteli.• 
1 % Rodinné spory.• 
4 % Jiné.• 

Z přehledu a z pořadí traumat je zřejmé, že traumatické či vulnerabilní (pesi-
mální) zážitky ve škole zaujímají velmi významné místo. Jsou druhé v pořadí všech 
uvedených traumat.

Věnovali jsme jim proto v našem výzkumu zvláštní pozornost. 
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Nebudeme se zabývat optimálními psychickými zátěžemi, ale pouze zátěžemi 
pesimálními (vulnerabilními), hraničními a extrémními.

Za zážitky hraniční psychické zátěže považujeme frustrace či stres na hranici 
zvládnutelnosti vyžadující od zatěžovaného člověka mimořádné adaptační úsilí a vypětí.

Problematiku psychotraumatických zážitků, vulnerabilních (pesimálních), hra-
ničních a extrémních (působících závažné psychické nebo somatické potíže, závady 
a poruchy) ve škole jsme však podrobně zkoumali s jinou (druhou) větší skupinou vyso-
koškolských studentů, a to se 151 studenty.

Pokračování našeho příspěvku vychází z akčního výzkumu kolaboratorní ohnis-
kové skupiny (n= 151) vysokoškolských studentů (mužů bylo 57 a žen 94), kteří dali 
k dispozici své vzpomínky na zážitky z docházky do mateřských, základních, středních 
i vysokých škol, jež mohly ohrozit jejich duševní nebo sociální zdraví a zdravý vývoj 
jejich osobnosti. Akční výzkum jsme zvolili proto, že je zaměřený na poznávání, hodno-
cení a zkvalitňování praxe (také edukační praxe na všech typech škol).

Stresující zážitky prožité studenty na mateřské škole:

Stresování učitelkou......................24 %• 
Nucení do neoblíbeného jídla.......23 %• 
Nucení do odpoledního spaní.......17 %• 
Odloučení od matky......................12 %• 
Šikana spolužáky.............................8 %• 
Vážný úraz.......................................8 %• 
Jiné....................................................8 %• 
(např. změna MŠ, odchod oblíbené učitelky, onemocnění, o rok déle v MŠ)
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Jako důvody stresování až traumatizace učitelkou bylo např. uváděno: neurotic-
ké chování učitelek, jejich křik, přílišná přísnost, ale také nezájem o děti, šikanování, 
nespravedlivé tresty.

Dále uvádíme rozložení stresových zážitků studentů, které zažili na základní škole:

65 % studentů uvedlo neadekvátní (traumatizující) přístup učitelů k žákům•  
(např. nespravedlivé hodnocení a klasifi kování při zkoušení, motivace urážka-
mi, nadměrně autoritářský přístup učitele k žákům (15 %), nespravedlivé tresty 
(21 %), tělesné tresty (8 %) , zvýšený neuroticismus učitelů a další ).
18 % uvedlo stresující nedostatky (zážitky) v sociální komunikaci mezi spolužá-• 
ky (např. verbální i brachiální agresivitu, ničení osobních věcí, šikanu ze stra-
ny spolužáků, špatný kolektiv, problémové spolužáky se závadami a poruchami 
chování).
5 % uvedlo nekompetentní výuku•  (např. špatný způsob výkladu, příliš vysoké 
požadavky na žáky ).
12 % uvedlo jiné stresující situace•  (např. špatná organizace ve škole, odchod 
nebo úmrtí oblíbeného učitele nebo žáka, špatné stravování ve škole, přesazo-
vání žáků, neoblíbený předmět, vlastní zranění ve škole, onemocnění, ošetřování 
zubním lékařem).

Jako ilustrativní příklad stresu zapříčiněného spolužákem uvádíme sdělení toto 
sdělení:



305

,,Pocit stresu, zklamání, bezmoci, vzteku a nenávisti jsem zažila při zpáteční ces-
tě z prázdninové tábora před nástupem na střední školu. Měla jsem s sebou na táboře 
svoji oblíbenou knihu citátů. Šlo převážně o kratičká moudra, která jsem si pročítala, 
když mi bylo ,,ouvej“, nebo naopak, když jsem prožívala pocity spokojenosti a štěstí. 
Našla jsem si na táboře svou první dětskou lásku, ale rychle jsem z ní vystřízlivěla. 

Při zpáteční cestě vlakem mi totiž chlapec do kterého jsem byla zamilovaná, 
vyhodil mou milovanou knihu citátů otevřeným okýnkem z vlaku ven.“

Stresové zážitky na střední škole byly uvedeny takto:

60 % studentů uvedlo neadekvátní (traumatizující) přístup některých učitelů • 
ke studentům (např. šikanu, nálepkování, dehonestaci)
11 % uvedlo stresující zážitky v komunikaci se spolužáky•  (např. šikanu ze stra-
ny spolužáků, agresivitu, hostilitu, špatný kolektiv)
9 % uvedlo nekompetentní výuku•  (špatný způsob výkladu látky učitelem)
8 % uvedlo stres během přípravy na maturitu• 
12 % uvedlo jiné stresy•  (např. daleké dojíždění, špatný rozvrh, odchod oblíbené-
ho učitele nebo spolužáka, strach z tanečních)

Na závěr uvádíme stresové zážitky na vysoké škole.
Jde o zobecněné výsledky z rozhovoru s třetí skupinou vysokoškolských studen-

tů (šlo o  5 mužů a 73 žen). Rozhovor byl realizován v roce 2008:

41 % nekompetentní výuka, zkoušení a hodnocení studentů,• 
26 % neadekvátní přístup a vztah učitelů ke studentům,• 
19 % organizační nedostatky školy,• 
14 % problémy se studijním oddělením.• 
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Druhy psychických stresů
Psychické stresy mohou mít akutní, nebo chronický ráz. Mají-li chronický ráz, 

mohou mít zvlášť nepříznivý dopad na vývoj a rozvoj osobnosti, na její psychosociál-
ní stigmatizaci, na psychické a sociální i somatické zdraví, a to zejména u psychicky 
labilních a predisponovaných osob nebo u osob s nedostatečnými sociálními oporami 
a patologickým sebeobrazem. 

Stresy si můžeme rozdělit také na primární, sekundární, terciární a kvartérní. 
Další možné třídění je na psychické stresy individuální a skupinové, které jsou pro škol-
ství dost typické.

Často bývají psychicky stresováni nejen jednotlivci, ale celé třídy žáků a žaček.
Primární psychický stresový zážitek znamená situaci, v níž je žák, student nebo 

učitel přímo osobně obětí šikany, tělesného trestu (který třeba byl určen původně i něko-
mu jinému), ponižování, např. prožívá emoční nepohodu (např. úzkosti, strach, děs, po-
nížení, stud), bezmoc, neúspěšnost, dehonestaci, hostilitu ze strany okolí, averzi, pocity 
nespravedlivosti (např. z výtky, důtky nebo snížené známky z chování), posměch, ironii, 
uštěpačnost, ztrapňování, mocenskou manipulaci, perzekuci. U dětí v mateřských ško-
lách bývá častá traumatizace z nucení k dojídání neoblíbených jídel.

Někdy dochází ke kombinaci šikany jednotlivce pedagogy i spolužáky. Občas 
některý z takto postižených žáků končí na dlouhodobém psychiatrickém léčení.

Primární stresový zážitek bývá většinou prožíván ze všech typů stresových zážit-
ků nejintenzivněji. Poškozuje duševní a emoční pohodu nejintenzivněji.

Může být způsoben úmyslně, intencionálně i nezáměrně, neúmyslně.
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Jako příklad uvádíme stresující zážitek z mateřské školy, který si nynější student 
vysoké školy pamatuje jako to nejhorší, co ve svém životě prožil. 

,,Jednou ráno jsem šel do školky. Vedl mne do ní můj otec. Normálně mi pomohl, 
tak jako každé ráno převléknout se do oblečení, které jsem měl do mateřské školy, a 
odešel do práce. Ještě mi slíbil, že si pro mne přijde. Ale již nepřišel.

Odpoledne mne přišel vyzvednout otec mé matky s tím, že tatínek někam odjel. 
Také mi řekl, že nějaký čas budu bydlet u nich. Toto mne zprvu velmi potěšilo, protože 
dědu a babičku jsem měl opravdu rád. Každý den za mnou chodila matka, a když jsem 
se ptala na otce, tak mi řekla, že se ještě nevrátil. 

Jednou u oběda ve školce přišel ten den, na který do smrti nezapomenu. Když 
jsem nechtěl sníst všechnu polévku, tak se odněkud přiřítila ředitelka, která mi řekla, že 
pokud nebudu jíst, tak dopadnu jako můj otec a umřu. Já jsem nejprve vůbec nechápal, 
co tím chtěla říct, ale když mi začaly ostatní děti vykládat, že už nikdy neuvidím otce, 
protože zemřel, tak jsem se pochopitelně rozplakal. V důsledku tohoto zážitku jsem ze 
školy utekl a šel za matkou. Ta, když viděla, že již všechno vím, tak mi řekla pravdu.“ 

Stresující zážitek, který měl dokonce ráz dlouhodobého psychotraumatu prožila 
jedna z posluchaček na základní škole v hudební výchově. 

,,Ve čtvrtém ročníku základní školy jsem byla učitelkou vyzvána, abych před ce-
lou třídou spolužáků zazpívala bez hudebního doprovodu hymnu České republiky. Samo-
zřejmě jsem nemohla odmítnout, a tak jsem se postavila před tabuli a začala se zpěvem. 
Hned v polovině první sloky jsem začala mít se zpěvem potíže. Spolužáci se rozesmáli, 
paní učitelka se zamračila a zacpala si uši. 

Po odzpívání hymny jsem tiše stála před tabulí a paní učitelka několik minut 
podrobně popisovala, jak hrozný byl můj zpěv. Nakonec jsem si šla sednout s trojkou 
v žákovské knížce. Dodnes si pamatuj, jak jsem doma brečela. Od té doby jsem na zpěv 
úplně zanevřela. Někdy bych měla chuť si zazpívat se svými přáteli u táboráku nebo si 
jen tak prozpěvovat, když jsem sama, ale moje psychika mi to, bohužel, nedovoluje. Je 
až neuvěřitelné, jak málo stačí k tomu, aby si dítě přestalo věřit.“

Na vysoké škole nám jedna z posluchaček popsala primární stresový zážitek 
takto:

,,Profesorka středních let už od pohledu působí přísným a chladným dojmem. 
U druhých budí respekt a nikdo si k ní jen tak něco nedovolí, a to nemyslím jen studenty 
a studentky. Je to typ člověka, který si drží od druhých velký odstup. Už od první spo-
lečné vyučovací hodiny zavedla určitá pravidla, která se musela bez výjimky dodržovat, 
a kdo těmto požadavkům nestačil, měl prostě smůlu. V jejich hodinách jsem si často 
připadala jako na základní škole, kdy musím být poslušná žačka, jinak se paní učitelka 
rozzlobí a bude zle. 

V poslední době se pořád prosazuje partnerský vztah učitele a žáka a myslím, 
že zvlášť na vysoké škole má tento partnerský vztah platit, jenže v tomto případě to 
mělo k  partnerství daleko. Když jsme v semináři dělali cvičení a něco se nám nevyda-
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řilo a udělali jsme chybu, hned jsme si poslechli delší proslov, jak jsme se s takovými 
znalostmi mohly dostat na vysokou školu, a že pokud se naše výkony nezlepší, tak 
můžeme jít prodávat do zeleniny a nemáme na vysoké škole co dělat. Tento výrok mne  
téměř šokoval. Všichni jsme však mlčeli. Když jsme se na ni kolikrát nechápavě dívali, 
tak se jen otázala jestli máme nějaký problém, ale řekla to takovým tónem, že každý 
raději řekl, že žádný problém nemá. Opravdu s námi mnohokrát jednala jako s dětmi, 
které se snaží převychovat, a ne jako s dospělými lidmi, které by měla respektovat.“

Za sekundární stresový zážitek považujeme situaci, když žák, student nebo 
pedagog nejsou přímo vystaveni stresování své vlastní osoby, nejsou přímou obětí, ale 
byli svědky přímého stresování někoho, kdo je jim blízký, např. spolužáka, přítele, pří-
buzného, kolegy či kolegyně. Sociálně percipovali jejich stresový zážitek, což mělo 
nepříznivý vliv na jejich vlastní prožívání a také na jejich vlastní psychickou nepohodu, 
prožívali rovněž psychický otřes. Ten však bývá většinou méně intenzivní než primární 
stresový zážitek.

Zažila jsem stresující zážitek na střední škole, když učitel fyziky řekl před celou 
třídou mému spolužákovi, který chtěl z fyziky maturovat, že v životě takového debila, 
jako je on, ještě neviděl. Třásla jsem se strachem, že mne také vyvolá a zesměšní stejně 
jako spolužáka.

Na vysoké škole popsala sekundární stresový zážitek jedna z posluchaček takto:

,,Při jednom ze semináři jsme probírali témata našich bakalářských prací. Každý 
měl říct, jakým způsobem zpracovával praktickou část. Jako jedna z prvních vystoupila 
spolužačka, jejíž téma bakalářské práce bylo Taneční terapie u dětí s tělesným postiže-
ním. Měla jedno z nejtěžších témat, protože k této problematice existuje málo literatu-
ry. A praktická část probíhala tak, že si spolužačka vymýšlela a sestavovala jednotlivé 
hodiny taneční terapie pro svůj zájmový kroužek, do kterého se mohli dobrovolně při-
hlásit žáci s tělesným postižením. Inspirovala se pro svou tvorbu dostupnou literaturou 
o taneční terapii, vycházela také z vlastních zkušeností s tancem z tanečního souboru 
a jednotlivé hodiny přizpůsobovala individuálním možnostem žáků. Myslím si, že to celé 
bylo velmi časově náročné na přípravu a realizace vyžadovala velkou dávku odvahy, 
kreativity, zodpovědnosti a dobré organizační schopnosti. Spolužačka referovala, že její 
kroužek navštěvuje pravidelně, zcela dobrovolně a s nadšením několik žáků s tělesným 
postižením a někteří i s velmi těžkým tělesným postižením. Spolužačka zařazovala různé 
pohybové aktivity na hudbu, libovolné vyjadřování hudby tělem, společný tanec, i uvol-
ňující relaxace při relaxační hudbě.

Poté, co spolužačka odprezentovala a popsala tento svůj projekt, učitel začal vel-
mi negativně hodnotit vše, co udělala. Řekl, že je velmi nevhodné použít taneční terapii 
zrovna  u tělesně postižených. Odsuzoval spolužačku, že žáky jistě během tohoto kroužku 
velmi frustrovala, protože tělesně postižení nikdy nemohou tancovat a pohybovat se 
esteticky na hudbu a že tímto jím srážela sebevědomí. Zavrhnul tento její projekt s tím, 
že je to nesmyslné. Nereagoval na její argumenty, že ti žáci tam chodili s nadšením a ze 
své vlastní vůle, protože je to bavilo, bylo to pro ně něco nového a nešlo ani tak o este-
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tiku, ale o radost z pohybu podle hudby a rytmu a o určitou formu relaxace. Prosazoval 
svůj subjektivní názor a snažil se, aby sama spolužačka uznala svou chybu. Myslím, že 
si ani neuvědomoval své necitlivé jednání. Bylo to celé velmi stresující, smutné a demo-
tivující. Ve třídě bylo napětí, všichni tiše nesouhlasili, ale neodvažovali jsme se raději 
protestovat. Poté jsme se nikdo už raději nepouštěli do polemik nad našimi bakalářský-
mi pracemi s tímto učitelem.“ 

Terciární stresový zážitek znamená takovou situaci, kdy je žák, student nebo 
učitel přímým svědkem stresu osob, které však před tím neznal a neměl k nim žádný 
osobní vztah, ale přesto prožívá při jejich stresování psychickou nepohodu. Terciární 
stresový zážitek má zpravidla menší intenzitu než primární a sekundární.

Dostala jsem za úkol donést do cizí třídy, kde učila nervózní učitelka výtvarnou 
výchovu, třídní knihu. Když jsem vešla do třídy dostával právě jeden žák od učitelky ko-
vovou krabičkou od vodových barev rány do hlavy. Učitelka přitom křičela a nadávala 
celé třídě. Bála jsem se jí, položila jsem třídní knihu a rychle jsem odešla. Byla jsem 
ráda, že tato učitelka naši třídu neučí. 

Kvartérní stresový zážitek je dán takovou situací, kdy je žák, student nebo učitel 
dodatečně informován o stresovém zážitku jiných osob, a to verbálně nebo vizuálně 
(např. fi lmem). Jde-li o senzitivní,či dokonce hypersenzitivní osobnost, může i tako-
vá prezentace stresového zážitku jiných, jemu neznámých osob mít nepříznivý vliv na 
jeho psychickou pohodu. Mívá však zpravidla menší intenzitu než primární, sekundární 
a terciární stresový zážitek.

Moje kamarádka na gymnáziu mi s pláčem sdělovala, že profesorka matematiky 
zavolala její rodiče k osobnímu rozhovoru, protože prý ji hrozí propadnutí z matematiky. 

Pozvánka k pohovoru byla písemná a zaslána poštou, takže o ní kamarádka pře-
dem nic nevěděla. Když přišla domů, byl velký křik, zpovídání a vysvětlování. Kamarád-
ka nic nechápala, byla hodně otřesena a hájila se tím, že známka z matematiky jí vychází 
maximálně na trojku. 

Soucítila jsem s kamarádkou, byla jsem také v tenzi a čekala jsem s ní netrpělivě 
na výsledek pohovoru rodičů s profesorkou. Ten dopadl překvapivě: paní profesorka 
rodičům řekla, že to tak hrozné není, že výstrahu poslala jen proto, aby jejich dceru 
vystrašila, aby se lépe učila.

Symptomy stresu žáků, studentů i učitelů
Prvním a nejčastějším projevem stresu je hyperarousal, hyperexitace, hypervi-

gilita, tj. nadměrné vzrušení, nadměrná bdělost a aktivace, až hyperaktivace, psychická 
tenze, nabuzenost, vylekanost, vyplašenost, stálé očekávání nebezpečí, konfl iktu, nové-
ho stresu, frustrace. Může být pouze situační, krátkodobá nebo i dlouhodobá.

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

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

Druhým nejčastějším příznakem stresového zážitku bývá intruzivní chování 
a prožívání, které je tvořeno otravnými, neodbytnými, vtíravými, obsesně se vracejícími 
pocity a tendencemi znovuprožívat krizový či stresový zážitek. Neustále představování 
si stresové situace a přemýšlení o tom, co se stalo, bývá provázeno tzv. fl ashbacky, zpět-
nými záblesky,  živým znovuprožíváním, podobnými prožitky, které vyvolala původní 
skutečná situace.

Třetím častým příznakem stresu bývá tzv. psychická konstrikce, jakési vnitřní 
duševní stažení, sevření, jakési psychické imobilizující zaškrcení, zúžení, které může 
mít nejen akutní, ale i chronický ráz. Jde o deformované vnímání, které má ráz pasivní-
ho obranného přizpůsobovacího mechanismu. Způsobuje i jakousi dočasnou anestezii 
vůči prožívané stresové situaci. Jde o únikovou reakci.

Žáci a studenti často uváděli tyto psychosomatické dopady (symptomy) zážitku stresu:

redukci vlastní sebedůvěry a sebejistoty, když byla zesměšňována jejich inteligence nebo 
i úprava zevnějšku, vzhlednost, hmotnost či oblečení, 
averzi vůči učiteli a jeho předmětu, 
blok logického uvažování a myšlení, 
poruchy pozornosti a paměti,
chronický strach z chování ,,cholerického“ učitele,
strach až fobie ze zkoušení a nespravedlivého známkování,
emočni rozrušenost a afektivní labilita, 
subdeprese až deprese, 
bolesti hlavy,
poruchy spánku, 
bolesti břicha, zvracení, 
střevní problémy, 
celkovou nevolnost až mdloby,
celkově zvýšený neuroticismus.

Úroveň psychické vulnerability (zranitelnosti) u žáků, 
studentů i učitelů

Všichni lidé, děti ani všichni dospělí nemají stejnou, ale individuální úroveň psy-
chické zranitelnosti (vulnerability) a predisponovanosti k ní, a to jak k vulnerabilitě 
aktuální, tak  i k duševní zranitelnosti dlouhodobé (chronické), či setrvalé.
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Někteří jedinci jsou vyrovnaní, odolnější, resilientnější vůči traumatickým a 
stresovým zážitkům.

Jiní jsou senzitivní, nebo dokonce hypersenzitivní a traumata i stresy mají na 
ně negativní dopad a více či méně výrazné vnější či vnitřní důsledky a izolované nebo 
globální následky projevující se na jejich psychickém stavu a osobnosti.

Senzitivní osobnost prožívá sama psychické trauma, když nechtěně, nezáměrně 
stresovala někoho ve svém okolí.

Zvlášť silně mohou být stresem ohroženi lidé, kteří mají zvýšenou biologickou 
nebo psychologickou vulnerabilitu, diatézu, predispozici ke zranitelnosti, sklon, náchyl-
nost prožívat stresy tak intenzivně, že jim to působí psychosomatické potíže, psychické 
nebo somatické závady nebo poruchy (zejména funkční).

Je rozlišována vulnerabilita primární (konstituční, geneticky podmíněná, získa-
ná v rané vývojové fázi) a vulnerabilita sekundární, získaná až v průběhu života jako 
náchylnost, sklon, tendence ke vzniku psychosomatických obtíží, zejména funkčních 
závad a poruch např. v důsledku pesimálních psychických zátěží, chronických frustrací 
nebo nemocí.

S touto skutečností by se mělo počítat zejména ve školství. 
Ke stresovým zážitkům jsou náchylnější lidé senzitivní až hypersenzitivní, vyčer-

paní po prodělaných chorobách nebo úrazech a operacích, osoby s malou sebedůvěrou 
a sebejistotou, málo psychicky integrované.

Do jisté míry může jít i o vrozenou, geneticky podmíněnou záležitost.
Odolnost vůči zátěžím, osobnostní nezdolnost, vzdornost, hardiness je však pře-

sto žádoucí trénovat a rozvíjet.

Fáze prožívání stresových zážitků 
První fáze adaptačního syndromu podle H. Selye (1966) je alarmová, poplacho-

vá, pohotovostní. Projevuje se silnou excitaci, hyperarousalem, vzrušením.
Druhá fáze adaptačního syndromu je rezistence (odolávání, vzdorování, adapto-

vání se). Organismus si na traumatizaci chce zvyknou, přizpůsobit se. V této fázi se však 
často objevují obsese a intruze.

Třetí fáze adaptačního syndromu je exhausce (vyčerpání), což je komplexní, 
holistické, celostní selhání adaptačních a regulačních mechanismů organismu. Výsled-
kem toho je či může být vážné ohrožení zdraví i života.

Terapie a prevence stresových zážitků ve školách 
Psychosociální a pedagogická opora a pomoc při zjištění akutního stresového 
zážitku

Především je třeba osobě psychicky traumatizované poskytnout všestrannou, 
zejména psychosociální oporu a umožnit defusing, tj. možnost spontánně se svěřit 
a uvolnit se v rozhovoru (alespoň částečně) z nahromaděných a neodreagovaných explo-
zivních emocí. 

Jde i o laickou sociální oporu neodborníků, přátel, spolužáků, spolupracovníků 
či příbuzných. Dítě i dospělý, kteří prošli akutní psychickou traumatizací, by měli mít 
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možnost vyplakat se, vykřičet se, postěžovat si, vynadávat si, odreagovat se, relaxovat 
se. Není vhodné přesvědčovat ho, že je statečný, a že si proto pomůže i bez naříkání 
a pláče a i bez pomoci ostatních.

Další vhodný postup je zajistit postiženým osobám debriefi ng, tj. jednorázovou 
ofi ciální odbornou poradu (často skupinovou), na které bude provedena neodkladná od-
borná analýza traumatické události, budou poskytnuty ústní, a případně i tištěné odbor-
né informace a navržena adekvátní antitraumatická intervence nebo nápravná odborná 
péče, podpora a pomoc, aby pokud možno došlo u postižených osob k redukci vnitřních 
psychických tenzí a k subjektivnímu pocitu kontroly nad situací. K tomu je nutno jasně 
defi novat role a pozice jednotlivců v týmu pomáhajících.

Někdy je třeba zajistit i odbornou a specializovanou intervenci.
Jde o dlouhodobější odbornou poradenskou nebo psychoterapeutickou péči, kte-

rou realizují školní, poradenští nebo kliničtí psychologové nebo psychiatři a speciální 
i sociální pedagogové, příslušníci tzv. pomáhajících profesí (Baštecká, B. aj. 2005; Preis, 
M.-Vizinová, D. 1999). Jde např. o postupnou redukci nepřiměřených iracionálních 
a dysfunkčních strategií zvládání stresové situace a redukci patologických symptomů.

 Nejprve se analyzují a řeší bezprostřední dopady a důsledky traumatizace a poté 
dopady a důsledky dlouhodobější. Do komplexně pojaté terapie bývá zapojována i rodi-
na postiženého. Řešením u žáků a studentů bývá i intervence ve škole, někdy i změna 
třídy nebo i školy.

Primární prevence stresu ve škole
Jde o adekvátní informovanost učitelů i rodičů o tom, jak předcházet s zabránit 

vzniku závad a poruch psychického zdraví žáků, studentů i učitelů samotných a jak si 
budovat zdravý životní styl a zdravé sociální komunikační dovednosti. Hodně záleží na 
osvětě propagující zdravý životní styl a redukující negativní myšlení a prožívání i pocity 
a komplexy méněcennosti.

Sekundární prevence stresu ve škole 
Sem patří správné diagnostikování závad a poruch vzniklých z psychické trau-

matizace ve škole a jejich napravování, včasné rozpoznání psychosociálních problémů, 
které již vznikly, jsou podmínkou pro jejich adekvátní nápravu. Doporučuje se správ-
ně aplikovaný debriefi ng a krizová intervence, poradenství a psychoterapie. Adekvátní 
obranné reakce a mechanismy, které nejsou vždy plně uvědomělé, můžeme podporo-
vat, např. kompenzaci, fantazijní abreakci, racionalizaci, substituci, rezignaci, a někdy 
i vytěsnění. Poskytuje se neobtěžující opora, především informační, emocionální a také 
instrumentální.

Terciární prevence stresu 
Jde o předcházení dalšího zhoršování již rozvinuté závady nebo poruchy s vě-

domím, že úplné vyléčení bude budˇ velmi obtížné, nebo nemožné. Zdůrazňuje se zde 
i svépomoc, self care (péče, kterou laici, nikoliv zdravotníci zodpovědně poskytují sami 
sobě, popřípadě si ji poskytují vzájemně, např. v rodině nebo na pracovištích: self care 
zahrnuje např. první pomoc, podávání léků a psychosociální péči), resocializace a so-
cioterapie.
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Kvartérní prevence stresu 
Jde o identifi kování rozvinuté a chronické závady či poruchy, kterou již patrně 

nelze odstranit úplně, ale u  které je možno alespoň zmírnit některé důsledky. Velkou 
roli zde opět hraje odborně informovaná autoregulace, sebevýchova, sebepéče, relaxač-
ní a autosugestivní trénink a podpůrná sociální komunikace.

Přizpůsobovací metody na zátěž si můžeme rozdělit takto:

Všeobecné:
-agrese;
-únik.

Speciální:
aktivní (typické spíše pro extraverty):

-získávání pozornosti;
-identifi kace;
-substituce;
-racionalizace;
-projekce.

pasivní (typické spíše pro introverty)
-izolace;
-negativismus;
-regrese;
-represe;
-fantazie.

Je třeba si uvědomit, že se často jednotlivé přizpůsobovací techniky překrývají a 
že nejde o vzájemně se vylučující entity.

Výsledkem adekvátního užití přizpůsobovacích technik je adaptovanost jako 
určitý stav (úroveň) vyrovnání se s vlivy, které na člověka ve společenském procesu 
doléhají. Výsledkem neadekvátního užití adaptačních operací jsou stavy dysadaptova-
nosti.

Agrese je aktivní reakce na náročné životní situace, která rychle redukuje vznik-
lou psychickou tenzi.

Agrese může být přiměřená nebo nepřiměřená, specifi cká, diferencovaně vyjád-
řená, přesně zaměřená, nebo nespecifi cká, nediferencovaná, „slepá“. Specifi cká agrese 
předpokládá jistou dávku pocitu vlastní důstojnosti a síly.

Považujeme za důležitý seznam znaků či příznaků chování, které do násilí a do 
verbální nebo i do brachiální agrese může vyústit. Uvádí je např. M. Šulek (1998).

 1. Celkové rozrušení (nervozita) a neklid.
 2. Časté a rychlé pohyby horních končetin.
 3. Výstražná gesta.
 4. Podupávání chodidlem.
 5. Dlouze upřený pohled do očí.
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 6. Narušení osobního prostoru manažera.
 7. Bouchání do stolu nebo do jiných částí zařízení.
 8. Vypjaté, až křečovité držení těla.
 9. Napětí obličejových svalů.
10. Zčervenání obličeje.
11. Záškuby obličejových svalů (tiky).
12. Bouchání pěstí do dlaně.
13. Strkání.
14. Náhlá změna v chování.
15. Zblednutí obličeje.

Jestliže již k násilí na nějakou osobu došlo, doporučuje se :

 1. Snažit se působit klidným dojmem, ovládat se, projevovat sebejistotu a nebýt 
přitom odmítavý nebo panovačný. 

 2. Hovořit normálním tónem. 
 3. Vyzkoušet odvrácení, přesměrování pozornosti. 
 4. Postupně se přibližovat k únikové cestě. 
 5. Vyhýbat se ,,uváznutí“ v rohu místnosti. 
 6. Pokud má útočník zbraň, požádat ho, aby ji odložil. 
 7. Odstranit předměty (např. popelník), které by mohly posloužit útočníkovi jako 

zbraň. 
 8. Osoby podněcující útočníka by se měly rozejít. 
 9. Nezaujaté účastníky je možno požádat o pomoc nebo o její zprostředkování. 
10. Nedívat se ,,jiným směrem“.

Agresivitu si můžeme rozdělit také na otevřenou (přímou) a zastřenou. 
Zastřené formy agresivity jsou např.: škádlení, vtipkování na úkor druhého, 

karikování druhého, ignorování proseb druhého, zlehčování, ironie, jízlivost, pomluva, 
obviňování jiných z okolností i sebeobviňování.

Otevřené formy agresivity jsou í např.: odmítavá mimika, slovní urážky, výhrůž-
ná gestikulace, vulgární výrazy, rebelování, brachiální (ruční) agrese, záchvaty vzteku.

Heteroagrese je agrese zaměřená na jiné lidi.
Autoagrese je agrese zaměřená na sebe sama. Může být totální (pokus o sebe-

vraždu) nebo elektivní (např. kousání se do rtů, vytrhávání vlasů atp.). Člověk sám sebe 
trestá za věci, které považuje za špatné.

Potlačovaná agrese vede často k tzv. somatizaci: k psychosomatickému one-
mocnění, vysokému krevnímu tlaku, vředové chorobě, brachiálními útoku atd.

Transagrese je agrese přesunutá na jinou věc, resp. na osobu (patří sem i krev-
ní msta). Je někdy svým způsobem reakcí spíše únikovou než agresivní. Uveďme si 
příklad: v Japonsku některé veliké fi rmy daly vyrobit fi guríny s tvářemi ředitelů fi rmy
a dalších důležitých místních činitelů. Každý zaměstnanec je může políčkovat, jak se 
mu zachce.

Běžným příkladem tzv. „cyklisty“ je, když podřízený, verbálně napadený svým 
nadřízeným, kterému se neodváží odporovat, po příchodu ze zaměstnání vyčiní bezdů-
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vodně manželce, ta odreaguje svou tenzi tím, že napohlavkuje dítěti, a to pak začne týrat 
nějaké domácí zvíře nebo začne rozbíjet své hračky.

Příčinou a podmínkami agrese mohou být např.: frustrace, konfl ikty, stresy, pře-
míra energie, nedostatek sebekontroly a disciplíny, žárlivost, řevnivost, pocit nepocho-
pení, nedostatek pocitu akceptace, únava, hlad, utrpení, porucha základní životní nálady 
atd. Lidskou agresí (i dětskou ) se u nás vědecky zabýval např. I. Čermák (1999).

Odolnost jedince vůči frustraci, tzv. frustrační tolerance, je tvořena funkční jed-
notou osobnostních, motivačních i sociálních charakteristik.

Příkladem typické frustrace je např. sociálně zveřejněné selhání dítěte v kognitiv-
ně náročném úkolu ve škole na pozadí sociálního ocenění úspěšných žáků (studentů).

 Z. Mlčák (1999) zjistil, že jak v situaci frustrace či devalvace, tak v situaci oce-
nění - evaluace vykazují introvertované děti na 1 % hladině významnosti signifi kantně 
vyšší úroveň anxiozity (úzkostnosti) než děti extravertované.

U osob s jakoukoli formou postižení centrální nervové soustavy působí jako stre-
sory či labilizátory i mnohé podněty, které jsou pro zdravé a vyrovnané jedince indife-
rentní.

Stresory (labilizátory) spolu s dalšími nepříznivými podmínkami prostředí naru-
šují duševní a tělesné zdraví. Kvalita a kvantita zdravotních obtíží úzce souvisí s přizpů-
sobivostí (adaptabilitou) člověka. Přizpůsobivost umožňuje člověku plasticky reagovat 
na změny ve vnějším i vnitřním prostředí a směřovat k biopsychosociální rovnováze
a pohodě.

Předstresová situace znamená takovou úroveň napětí, kterou člověk ještě dokáže 
snést, aniž by podlehl zvýšenému neuroticismu či nervozitě.

Stres se projevuje napětím, které ovlivňuje emoce, myšlení, volní úsilí i fyzic-
kou kondici každého člověka. Stresové stavy jsou vyvolávány tzv. stresovými situacemi, 
které si můžeme rozdělit do čtyř skupin, a to na:

anticipační (např. strach z možného neúspěchu či zesměšnění),
časový (máme vyřešit mnoho věcí v krátkém časovém úseku),
událostní (ohrožují nás aktuální mimořádné životní události a labilizátory, např. váž-
né onemocnění),
z negativního sociálního kontaktu (nedorozumění v rodině, v práci, s nadřízenými, 
podřízenými).

Asi 57 % stresů má přitom původ v pracovním prostředí a asi 43 % stresů 
v rodině a soukromí.

Můžeme rozlišovat projevy stresu v somatické oblasti (např. bolesti hlavy), v emoč-
ní oblasti (např. předrážděnost) a v oblasti behaviorální (např. nutkavé přejídání).

Odolnost vůči frustraci a stresu bývá vyšší u tzv. „silných“ osobností a nižší 
u „slabších“ osobností, které přecitlivěle a maladaptivně reagují i na méně náročné 
životní situace.

Hodně záleží na vrozených (konstitučních) vlastnostech osobnosti, zdravotním sta-
vu i na věku a životních zkušenostech, na naučených způsobech vyrovnávání se s nároč-
nými situacemi.
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Postupné zvyšování nároků, obtíží, překážek vede k tomu, že se organismus při-
způsobuje, jeho odolnost se zvyšuje. Naopak nečekané, náhlé střetnutí s vysoce frustru-
jící situací vyvolává snadno stav frustrace nebo stresu, popř. vede ke vzniku neurotické 
reakce či neurózy nebo jiné poruchy.

Podstatnou úlohu při utváření optimistického životního postoje a odolnosti na 
frustrace a stresy mají patrně zkušenosti jedince z období raného dětství (např. odmítání 
dítěte, přehnaně přísný vztah k dítěti, nedůslednost ve výchově).

Způsobem či pokusem redukce psychické tenze v náročných životních situa-
cích (zejména na cizím teritoriu) bývá únik.

Únik a jeho druhy:
Fyzický 

útěk,
ústup.

Psychický:
úmyslné přeslechnutí, přehlédnutí;
úhyb slovní výmluvou;
neobvykle přizpůsobivé (konformní) chování;
únik do samoty, izolace, selektivní interakce;
člověk se vědomě i podvědomě vyhýbá osobám a situacím, které by mohly ohrozit 
jeho sebevědomí a narušit pocit jeho vlastní hodnoty, a naopak vyhledává takové 
osoby a situace, které jeho kladné sebepojetí utvrzují, nebo mu dokonce pomáhají 
zvýšit sebevědomí;
únik do horlivé nebo stereotypní aktivity či práce (např. drhnutí podlahy, i když je 
čistá);
únik do mystiky;
únik do nemoci (např. u hysteriků může být vědomý, záměrný, ale i polovědomý, 
resp. nevědomý);
únik do alkoholu, narkomanie;
únik do rezignace, do světa iluzí.

Aktivní přizpůsobovací operace
Pokud jde o první ze dvou základních přizpůsobovacích technik - agresi, můžeme 

popsat pět speciálních typů aktivních přizpůsobovacích operací:

upoutávání pozornosti, -
identifi kace, -
substituce, -
racionalizace, -
projekce. -
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Upoutávání pozornosti

Jde o zvýšenou egocentričnost a potřebu redukce pocitu méněcennosti. Často se 
vyskytuje jednak u lidí zanedbávaných, odstrkovaných, odmítaných a podceňovaných, 
resp. přespříliš přísně vychovávaných, jednak u lidí v dětství vystavených nekritickému 
obdivu, nadměrné péči a provokovaných k častým produkcím, atrakcím a „opičkám“.

Neadekvátní projevy upoutávání pozornosti jsou např. příliš hlasitá mluva, vyta-
hování se, okázalé jednání, přehánění, nepřipouštění druhých ke slovu, hovor převážně 
o sobě samém, nereagování na podněty z rozhovoru ze strany druhého, nápadný účes, 
nápadný způsob oblékání, snaha upoutávat neobvykle ukázněným chováním, nebo nao-
pak neukázněností.

U malých dětí se vyskytuje např. tzv. „řeč těla“: pláč, zadržování dechu, záchva-
ty zlosti, pomočení, pokálení, cucání palce, okusování nehtů, kývavé pohyby, odmítání 
potravy, loudání v jídle, zvracení, grimasy apod. Některé děti upoutají pozornost svého 
okolí mj. např. zadrháváním, koktavostí, příp. patlavostí v řeči, i když už umějí dobře 
vyslovovat.

Identifi kace („ztotožnění“)
Ztotožněním si přisvojujeme určité výrazové projevy a vlastnosti jiných lidí. 

Napodobujeme nejenom obsah, ale také formu: gesta, mimiku, účes, oblékání, melodii 
hlasu, sílu hlasu, důraznost hovoru osob, se kterými se ztotožňujeme.

Pomocí identifi kace dochází člověk k socializaci na různých úrovních v závislos-
ti na úrovni svého vzoru. Identifi kací si vlastně člověk dodává sebedůvěry a sebejistoty 
zdůrazňováním předností blízkých osob nebo skupin, ke kterým se hlásí: člověk se např. 
vychloubá povoláním či majetkem svých příbuzných, úspěchem svého sportovního klu-
bu, své školy či pracoviště atp.

Identifi kovat se lze:

s jednotlivci (rodiči, přítelem, učitelem, hercem, vynikajícími, chytrými, vzdělanými 
jedinci, ale také s frustrátory);

s referenční skupinou (třídou, školou, podnikem, druhem vojska, sportovním klu-
bem, vlastním nebo cizím národem atp.).

Může jít také o identifi kaci s minulými hodnotami skupiny, např. s tradicí města, 
původem rodiny;

s věcmi (vybavením bytu, chaty, s autem). Takoví lidé často myslí více na to, co mají, 
než na to, kým jsou;

s idejemi (např. Komenského, Husa apod.).
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Úroveň a forma identifi kace člověka má úzký vztah k integrovanosti, stabilitě 
a k morální úrovni osobnosti. Pokud dojde k tzv. neurotické (zvlášť přehnané) identifi -
kaci, tj. introjekci, dochází ke ztrátě vlastní osobnosti, její originality. Člověk nemá svůj 
vlastní slovník, životní styl, výraz, hlas, úsměv, pohyby a nehlásá svoje vlastní myšlen-
ky. Poznání toho, s kým nebo s čím je člověk identifi kován, může být výchozím krokem 
jeho správné výchovy či převýchovy.

Substituce
Jde o náhradní přizpůsobovací mechanismy (sublimaci, kompenzaci a somatiza-

ci, resp. konverzi).
Sublimace („přetavení“, „zušlechtění“) znamená, že společensky neschvalova-

né chování nahrazujeme společensky akceptovatelným chováním. Sublimace redukuje 
pocity viny. Každý člověk není schopen sublimace.

Metoda sublimace je hlubinnými psychology a pedagogy považována za nej-
účinnější metodu výchovy. Jde o usměrnění vnitřních sil (vnitřní instinktivní, pudové 
energie) člověka a převedení jejich energie na společensky užitečnou a hodnotnou čin-
nost.

Kompenzace znamená, že nemožnost dosáhnout úspěchu v jedné oblasti se sna-
žíme vyvážit úspěchem v jiné oblasti, ať již příbuzné, nebo odlehlé. Tak se intelektuálně 
méně disponovaný člověk rád blýskne svými fyzickými kvalitami a dovednostmi (např. 
plaváním, zápasem atp.), vlastnictvím materiálních hodnot či požíváním velkého množ-
ství nápojů, drog a potravin. Somatizace (konverze) znamená přesunutí duševního napětí 
do činnosti tělesných systémů (to vede např. ke vzniku přetlakové choroby, žaludečních 
vředů, nevysvětlitelných bolestí hlavy, alergických potíží a jiných. civilizačních cho-
rob).

Racionalizace
Jde o vysvětlování a omlouvání často nevhodného a iracionálně podmíněného 

chování sociálně přijatelnými racionálními důvody. Racionalizace ochraňuje před poci-
ty vlastní viny, výčitkami svědomí. Naproti tomu alibismus znamená vědomé posouvání 
fakt do jiných významových rovin, jde o projevy racionálního konstruktivismu, který 
ovšem rovněž neodpovídá skutečnosti.

Většinou se skutečnost racionalizuje metodou „kyselých hroznů“ nebo „sladkých 
citronů“. Metodou „sladkých citronů“ lidé svoji situaci činí subjektivně snesitelnější. 
Např. člověk, který onemocněl, se raduje, že bude mít čas k četbě. Student, který nebyl 
příliš úspěšný u zkoušek, si může situaci racionalizovat metodou „kyselých hroznů“: 
„Nejsem protivný dříč.“

Podobným mechanismem jako racionalizace je mechanismus častý u osob trpí-
cích úzkostmi z mezilidských vztahů - tzv. intelektualizace, což je pokus o ochranu před 
emocionálním obsahem dojmu nebo situace, pokus o jejich chápání z výlučně rozumo-
vého hlediska. Snaha zbavit se bolesti a jiných nepříjemných emočních zážitků však 
často vede současně ke ztrátě schopnosti prožívat i zážitky příjemné.
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Projekce

Je to metoda redukující pocity viny, úzkosti, tenze atd. mechanismem „podle 
sebe soudím tebe“. Souvisí také s podezíravostí, s paranoidními tendencemi.

Projekce může být asimilační nebo opačná, odmítavá, negativistická. V psychoa-
nalýze a v psychoterapii se v souvislosti s projekcí hovoří také o přenosu a protipřenosu. 
Jde vlastně o svalování viny na jinou osobu, na tzv. „objektivní příčiny“ atp.

U asimilační projekce člověk připisuje ostatním vlastnosti a motivy, které u sebe 
připouští, ale o kterých ví, že nejsou správné („všichni lžou, kradou, opíjejí se atd.“). 
Člověk své negativní vlastnosti připisuje také druhým.

U opačné projekce připisuje člověk druhým svou vinu, své negativní vlastnos-
ti, opomenutí, nedbalost a zároveň je u sebe popírá. („Myslím, že mne nemáš rád“.) 
Jeho chování je navenek opačné, než jaké jsou jeho skutečné pohnutky. („Všich-
ni jsou tady mimo mne neschopní“.) Patří sem také výmluvy na objektivní potíže, 
extrapunitivita („Ten stroj je špatný“) a impunitivita („To je vyšší moc, za to nikdo 
nemůže, ani já“).

Někdy se hovoří místo o opačné projekci také o tzv. opačném reagování, for-
mované agresi, resp. reaktivní formaci („vší zkažeností jsou vinny ženy“, tvrdívají 
zhýralci). Je zde patrna úzká souvislost projekce (přenosu) s represí. Někdy dochází
k negativní projekci u zúčastněných osob navzájem (dochází k patologickým přenosům 
a protipřenosům).

Pasivní přizpůsobovací operace
U druhé ze dvou základních přizpůsobovacích technik - úniku - můžeme popsat 

pět speciálních typů pasivních přizpůsobovacích operací:

izolace, -
negativismus, -
regrese, -
represe, -
fantazie. -

Izolace
Jde o stažení do sebe, do samoty z obavy z neúspěchu při řešení obtížné situace, 

z ponížení, nevýhodné soutěže.
Izolace může být krátkodobá, přechodná nebo dlouhodobá, chronická. Čím 

obtížnější je životní situace, tím větší bývá uzavřenost lidí. Někdy však dochází k para-
doxní reakci - někteří lidé pod velikým tlakem strachu a únavy uvolňují proud sdílnosti, 
který se zastavuje až po překonání kritické situace.

Izolace zmenšuje příležitost osvojit si způsoby chování potřebné pro život ve 
skupině, čímž se zvyšuje pravděpodobnost výskytu frustrací v budoucnosti. Izolace 
bývá často spojena s rezignací.
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Sklon k izolaci, apatii a osamělosti mají často lidé s nevyléčitelným tělesným 
handicapem (např. neslyšící a silně nedoslýchaví). Někdy lze však po překonání počáteč-
ní nedůvěry či averze dosáhnout omezení tohoto mechanismu a překonání rezignace.

Negativismus
Jde o opačné chování, než jaké je očekáváno nebo požadováno, resp. než jak je 

vyžaduje určitá situace.
Někdy jde o přehnanou snahu po opozici, nezávislosti, samostatnosti a origi-

nalitě. Může být pasivní nebo aktivní, skrytý nebo otevřený. Ústupky okolí obvykle 
negativismus posilují. Někteří lidé jsou tzv. oponenti ze zásady.

Adekvátně užitý negativismus posiluje sebevědomí, napomáhá rozvoji samostat-
nosti, aktivity, iniciativy a vytrvalosti. Trénuje člověka v imunitě vůči nežádoucímu 
působení, učí uchovávat si vlastní názory i v podmínkách nátlaku.

V raném věku se negativismus projevuje např. zadržením dechu, afektivní respi-
rační křečí, výbuchy zlosti, selektivním mutismem (výběrovým mlčením) atd. V období 
dospívání lze pozorovat vzestup negativismu. Mladý člověk ve snaze osamostatnit se 
s oblibou konfrontuje svoje názory s dospělými. U starých lidí bývá negativismus pro-
testem proti snižování uspokojení ze životních pochodů.

Regrese (infantilizace)
Jde o návrat k dřívějším způsobům nebo reakcím, které v předešlých fázích 

vývoje byly přijímány jako přiměřené, ale v současné době již nejsou vhodné.
Regrese se často vyskytuje u osob emočně zklamaných, u starých, zraněných 

a nemocných osob. Člověk má způsoby malého dítěte, resp. se chová klackovitě, umí-
něně apod.

Např. tříleté dítě po narození mladšího sourozence chce také šidítko, začne se 
opět pomočovat, i když už zachovávalo čistotu, chce být také chováno, kojeno. Pat-
ří sem také touha starších lidí „po starých zlatých časech“. Rovněž u lidí unavených 
lze mnohem snadněji pozorovat mechanismy regrese. Jsou např. závislejší na dobrých 
mezilidských vztazích.

Druhem regrese je tzv. fi xace (např. stereotypizace činnosti, opakování týchž 
chyb, např. při samostudiu kladení důrazu na memorování, fi xace na pozorování vlastní-
ho zdravotního stavu), ustrnutí na určitém objektu nebo způsobu uspokojování potřeby 
v situacích, které by vyžadovaly jiné chování.

Opačným jevem je tzv. transgrese, tj. chování vývojově vyšší než je přiměřené 
danému věku (např. strach ze smrti u zdravého dítěte, přehnaná zdvořilost a ukázněnost 
atp.).

Represe
Jde o úplné nebo částečné potlačení (supresi), popření různých afektivně nabi-

tých informací, impulsů, motivů, fakt. Jde o potlačení skutečností, které jsou bolestivé, 
tíživé, společensky nebo osobně nevýhodné atp.
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Člověk často reaguje mechanismem represe na ty myšlenky a tendence, které se 
neslučují s jeho cíli, ideály a zásadami. Jde o jakousi selekci percepce.

Popření je v takových případech jakýmsi symbolickým „zavíráním očí“ a „ucpá-
váním uší“ před některými nepříznivými informacemi a fakty, s nimiž si člověk neví 
rady a raději si vytváří vlastní, optimističtější konstrukci skutečnosti.

Patří sem přeslechnutí napomenutí, doporučení, výzvy, žádosti, některé formy nepo-
zornosti jako obrana před přetížením, hysterické inaktivace a tzv. segregace (vydělení).

Např. většinu času spořádaně žijící člověk čas od času „pověsí na hřebík“ své 
zásady a jde si tzv. „vyhodit z kopýtka“, aby uvolnil svou vnitřní tenzi a „přeladil se“. 
Segregace však může vést k desintegraci, rozpolcení osobnosti.

Represe bývá často spojena s plíživou emocí fobie (strachu).
Strach je podobný úzkosti, ale má předmětný charakter. Má také ochranný 

význam. Jeho základ je ve funkčním napětí. Bývá přípravou organismu na zvýšenou 
činnost, a to zejména ve své první fázi (zvýšená selektivita vnímání a zvýšené svalové 
napětí, zrychlené reakce, zrychlený metabolismus). Ve druhé, zesílené fázi strachu se 
napětí stává dysfunkční a ruší činnost.

Fantazie
Mechanismus únikového fantazijního, vysněného uspokojování frustrovaných 

a deprivovaných potřeb se někdy vyskytuje např. při umělecké činnosti (Babička 
Boženy Němcové), ale i při netvůrčí mechanické práci, při monotónní činnosti, osa-
mělosti, nedostatku sociální participace, a také při nadbytku sociální stimulace bezpro-
středně po neúspěchu.

Fantazijní přizpůsobovací mechanismus snižuje tenzi a úzkost. Mívá často for-
mu denního snění. Během fantazijního snění lze prožívat tři fáze: únik, postupnou rela-
xaci a počátek nové perspektivy. Jisté nebezpečí tvoří přehnané fantazijní snění, které 
se stane zlozvykem.

S fantazií souvisí tzv. zástupná činnost; četba, video, fi lm, televize, turisti-
ka, sport, návštěvy zábavních podniků atd. jsou prostředky, jimiž může být dočasně 
„vypojen“ vnější svět. Tyto prostředky jsou důležité pro udržení duševní rovnováhy, 
ale nesmějí příliš jednostranně nahrazovat skutečnost. Zvýšená fantazijní činnost, tzv. 
denní snění, je poměrně typickou pubertální povahovou změnou.

Jde o to, aby lidé adekvátně využívali jednotlivých přizpůsobovacích technik 
a aby usilovali o zvyšování své psychické a osobnostní odolnosti při řešení náročných 
životních situací (včetně konfl iktů).

Každý člověk by si měl osvojit co nejširší repertoár přizpůsobovacích mecha-
nismů a co nejdiferencovaněji a pružně je používat (vzhledem k prostředí, situaci, věku, 
době a životní oblasti). To by také mělo být cílem výchovné péče.

Obliba jednotlivých druhů přizpůsobovacích technik a jejich fi xace je závislá 
na tom, do jaké míry člověk touto technikou v minulosti redukoval tenze, na typu jeho 
osobnosti, na jeho temperamentu. Jde o to, aby lidé dovedli i v obtížných situacích 
zachovat rozvahu, uvážit a popřípadě změnit cíle a cestu k nim. 

Vrcholným kriteriem vhodnosti užívání přizpůsobovacích technik jsou etické 
zřetele.
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Lidé však nejednají vždy podle určitého objektivního stavu věcí a jevů, ale pod-
le svého vlastního mínění, nálady, emoce, postoje, podle toho, jak situaci subjektivně 
atribuují, hodnotí a interpretují. Často se vyskytuje tzv. egocentrická tendence sebeoch-
ranných atribucí, tj. tendence připisovat úspěch sobě samému a neúspěch jiným lidem 
nebo situačním faktorům.

Pozoruhodná je také Lazarusova teorie ( Křivohlavý, 1994) čtyř strategií zvlá-
dání stresu: netečnost, vyhnutí se působení noxy (stresoru), napadení noxy a posilování 
vlastních zdrojů síly. 

R.S. Lazarus (1999) uvádí, že každou traumatickou událost hodnotí člověk 
z hlediska významu, který má pro další život jeho vlastní osoby. Událost může znamenat 
pro člověka při primárním hodnocení i buď hrozbu, ztrátu nebo výzvu. Při sekundárním 
hodnocení hodnotí člověk své vlastní možnosti při řešení či zvládání traumatické či stre-
sové situace. Traumatická událost mívá přitom vážnější dopady než ohrožující událost 
stresová.

Strategie netečnosti znamená, že se jedinec snaží apatickým chováním a minima-
lizací svého zájmu na dění vyrovnat se s danou zátěží. Může však přitom upadnout do 
pocitů bezmoci, beznaděje, subdeprese až deprese.

Strategie vyhnutí se působení noxy (stresoru) znamená snahu uniknout ze situace, 
kde působí stresor. Mívá přitom strach a úzkosti.

Strategie napadení noxy je aktivní (až agresivní) útok vůči působení stresoru 
s cílem redukovat jeho intenzitu nebo ho zcela eliminovat.

Strategie posilování vlastních zdrojů síly znamená zvyšování rezistence organis-
mu vůči zátěži, zdokonalování se v sebekontrole, sebeovládání a sebemonitorování, a to 
již preventivně před propuknutím stresové situace.

V případě vlastního propuknutí zátěže je zde snaha situaci adekvátně, nebo do-
konce optimálně zvládnout pomocí efektivních obranných technik.

Mnohým stresům a traumatům by se dalo předejít, kdyby byly v každodenním 
životě respektovány poznatky psychologie zdraví, psychohygienické, etické a este-
tické normy ( Míček, L. – Zeman,V., 1992; Žilínek, 1997; Řehulka, E.-Řehulková, 
O.,1998;  Jankovský , 2003) osobnostmi pracujícími s dětmi a mládeží, zejména ve 
školství.

STRESSFUL EXPERIENCES IN SCHOOLAGE FROM THE 
PERSPECTIVE VIEW OF UNIVERSITY STUDENTS

Abstract: The paper deals with the research into stressful experiences and 
traumas in the past history of university students. In the hierarchy of traumas, the 
death of a close person has the highest ranking, followed by traumas suffered at scho-
ol. Other stresses reported by students were related to problems at work, divorces 
and separations, serious illnesses of close persons, their own diseases, subsistence 
problems, witnessing of the death of an unknown person, their own car accident, per-
sonal failure, problems with friends and family problems. Types were also detected 
and described of school-related mental traumas (stress) suffered by children, pupils 
and students in kindergartens, primary and secondary schools and at universities, and 
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prevention and therapy were recommended in order to treat stressful, critical and trau-
matic experiences. 

Keywords: stressful experiences; types of mental traumas; mental discomfort in 
kindergarten, in primary and secondary schools and at universities; prevention of stress; 
therapy of stress and mental traumas.
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

PROJEKT ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
A FENOMÉN DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Martin GRIM

Abstrakt: Stať pojednává v základních rysech o možnostech využití projektu 
Škola podporující zdraví při eliminaci a prevenci projevů domácího násilí vůči dětem. 
Vymezuje samotný pojem „domácí násilí“, které je zapotřebí odlišovat od fyzických 
trestů, které mají výchovný cíl, a domácím násilím tak nemohou být. Dále se zabývá 
tím, které aspekty projektu Škola podporující zdraví je možné využít v působení proti 
domácímu násilí na dětech, poněvadž se jedná o poměrně rozšířený fenomén se zá-
važnými následky. 

Klíčová slova: projekt Škola podporující zdraví, domácí násilí, důsledky domá-
cího násilí, prevence domácího násilí.

Domácí násilí je fenoménem, který se dotýká poměrně velkého množství členů 
naší společnosti. Obvykle na něj bývá nazíráno z genderového pohledu. Není to ná-
hoda, poněvadž právě ženská hnutí se zasloužila o to, že se u nás o tomto negativním 
sociálním jevu začalo nejprve více hovořit a později byla díky této diskusi přijímána 
opatření, která mají domácí násilí eliminovat. Skutečností zůstává, že žen se domácí 
násilí dotýká ve velké míře (jak ostatně vyplývá i z policejních statistik k této pro-
blematice za léta 2007 a 20081), avšak neméně závažným problémem je tento jev i u 
seniorů a v neposlední řadě i u dětí. Právě problematice domácího násilí vůči dětem je 
věnován tento diskusní příspěvek, který akcentuje tuto problematiku ve vztahu k pro-
jektu Zdravá škola.

Naskýtá se otázka, z jakého důvodu je nezbytné věnovat pozornost problému 
domácího násilí páchanému na dětech. Pro pozornost tomuto fenoménu existují při-
nejmenším dva pádné argumenty. Tím prvním je zjištění, na které poukázali západoev-
ropští kriminologové již v osmdesátých letech minulého století: řada pachatelů nízkého 
věku se dopustila trestného činu, když sami byli v dětství obětí některého deliktu, pod 
který lze množství forem domácího násilí páchaného na dětech podřadit.2 Jakkoliv pro 
1 Viz např. VITOUŠOVÁ, P. Vykázání za rok 2008. Komentář k analýze dat „Vykázání / zákaz vstupu v ČR“ 
v roce 2008. Datum publikace neuvedeno. Online. [citováno 4. srpna 2009]. Dostupné z: http://www.domaci-
nasili.cz/cz/redakce/novinky-nazory/vykazani-v-roce-2008/r17.
2 Může se jednat např. o trestné činy nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů 
podle § 187, § 187a, § 188, šíření toxikomanie podle § 188a, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 
podle § 197, § 197a a § 198, opuštění dítěte podle § 212, zanedbání povinné výživy podle § 213, týrání osoby 
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tento závěr neexistují doposud relevantní reprezentativní výzkumy, je možné vyslovit 
předpoklad, že trestnou činnost (i tu, která se vztahuje k domácímu násilí páchanému 
na dětech), jejímiž oběťmi jsou děti a mládež, je možné považovat za jeden z význam-
ných kriminogenních faktorů. Druhým argumentem pro to, aby byla domácímu násilí 
páchanému na dětech věnována zvýšená pozornost, jsou následky, které tento negativní 
sociální jev každodenně způsobuje. Promítá se i do procesu výuky, poněvadž dítě, které 
je obětí domácího násilí, si přenáší jeho následky i do výuky. Např. zahraniční studie 
(Bailey a kol., 1997, Rivera a Widom, 1990 a jiné), které ukazují na signifi kantně vyšší 
podíl dětí – obětí domácího násilí mezi pachateli i oběťmi šikany, stejně jako mezi mla-
distvými delikventy.

Vzhledem k mimořádné pozornosti, které se fenomén domácího násilí obecně 
těší, by se mohlo zdát, že defi novat jej je snadné. Vymezení pojmu „domácí násilí“ je 
přitom velmi důležité z pohledu jeho identifi kace a případnému působení proti němu, 
což platí o to více v případě dětí a mládeže. U této věkové kategorie je totiž specifi c-
ké to, že určitá míra násilí je při výchově přípustná a společensky tolerovaná (ačkoliv
i tato otázka bývá dosti často diskutována), proto je nutno diferencovat mezi společen-
sky přijatelným násilím při výchově a projevy domácího násilí. Hranice mezi nimi je 
někdy velmi nezřetelná, což společně s latentností domácího násilí přispívá k tomu, že 
jej lze mnohdy odhalit jen obtížně.

Při vymezení pojmu domácího násilí je možné vyjít z obecné defi nice násilí. 
Pojem násilí bývá např. Světovou zdravotnickou organizací vymezován jako „Záměrné 
použití nebo hrozba použití fyzické síly proti sobě samému, jiné osobě nebo skupině 
či společnosti osob, které působí nebo má vysokou pravděpodobnost způsobit zranění, 
smrt, psychické poškození, strádání nebo újmu.“3

V případě domácího násilí se pak jedná o násilí fyzické, psychické, sociální
a sexuální (a jejich různorodé kombinace), k němuž dochází mezi osobami blízkými 
v domácnosti (odsud přídomek domácí), popřípadě osobami, které sdílejí tutéž domác-
nost. Pokud se týká domácího násilí na dětech, je obětí tohoto násilí dítě, kterým je 
možné rozumět osobu mladší osmnácti let. Pro domácí násilí je charakteristické, že 
bývá opakované a dlouhodobé, dochází k jeho eskalaci, existuje jasná dělba rolí na 
agresora (násilníka, násilnou osobu) a jeho oběť (ohroženou osobu) a že se jedná o ná-
silí s vyloučením veřejnosti.4 Pro první uvedený znak, tj. opakovanost a dlouhodobost,  
platí, že z jediného útoku agresora vůči oběti nelze spolehlivě dovodit, zda se jedná
o domácí násilí či nikoliv. Na druhé straně ovšem nelze vyloučit, že se může jednat
o začátek procesu, na jehož konci je domácí násilí se všemi svými znaky. Druhý znak 

žijící ve společně obývaném bytě nebo domě podle § 215a, únos podle § 216, obchodování s dětmi podle § 
216a, týrání svěřené osoby podle § 215, ohrožování výchovy mládeže podle § 217, podávání alkoholických 
nápojů mládeži podle § 218, podávání anabolických látek mládeži podle § 218a, vražda podle § 219, ublížení 
na zdraví podle § 221, § 222 a § 224, omezování osobní svobody podle § 231, zbavení osobní svobody podle 
232, zavlečení do ciziny podle § 233, vydírání podle § 235, útisku podle § 237, u sexuálních forem se může 
jednat o trestné činy pohlavního zneužívání podle § 242, kuplířství podle § 204, obchodování se ženami podle 
§ 246, šíření pornografi e podle § 205, zneužití dítěte k výrobě pornografi e podle § 205b, svádění k pohlavnímu 
styku podle § 217a apod.
3 Heslo „Násilí“. Online. Publikováno 21. července 2009. [citováno 23. července 2009]. Dostupné z: http://
cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1sil%C3%AD.
4 Viz DONA linka. Základní informace. Datum publikace neuvedeno. Online. [citováno 30. července 2009]. 
Dostupné z: http://donalinka.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=355
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vyjadřuje skutečnost, že domácí násilí se vyvíjí od verbálních projevů, přes snižování 
lidské důstojnosti až po fyzické či jiné útoky, které je možno kvalifi kovat jako některý 
z trestných činů. Současně graduje (eskaluje) intenzita násilných incidentů. Jasná a ne-
zpochybnitelná dělba stran domácího násilí znamená, že za domácí násilí není možno 
považovat takovou agresi, kdy dochází k současnému či střídavému napadání jednotli-
vých stran konfl iktu. Znak neveřejnosti (latentnosti) domácího násilí je možno vyložit 
tak, že k němu dochází stran společenské kontroly v soukromí domácnosti, což v řadě 
případů vylučuje jeho odhalení a tím i jeho efektivní řešení. Aby se jednalo o domácí 
násilí, musí být naplněny veškeré výše uvedené znaky.

Hovoříme-li o domácím násilí páchaném na dětech, pak je nutné vzpomenout
i tzv. syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (ve zkratce CAN; tj. 
Child Abuse and Neglect), který v sobě zahrnuje veškeré výše uvedené formy týrání 
dítěte, k němuž v rámci domácího násilí může u této věkové kategorie docházet. Syn-
drom CAN je přitom možné defi novat jako negativní narušení tělesného, duševního
a sociálního vývoje a stavu dítěte, jež je produktem jednání rodičů, popřípadě jiné do-
spělé osoby, které není nahodilé a jež je současně společensky nepřijatelné. Jedná se tak 
o soubor negativních důsledků špatného zacházení s dítětem, které mají vliv na osobnost 
a zdraví dítěte,násilí může spočívat jednak v aktivním ubližování,jednak v nedostatečné 
péči, v jejímž důsledku jsou zanedbávány důležité životní potřeby dítěte.

Podle doporučení Zdravotnické komise Rady Evropy členským státům bývá pro-
blematika CAN členěna a evidována do níže uvedených podskupin (1992):

 tělesné (fyzické) týrání – může mít různou formu, obecně se může jednat o vědo-
mé ubližování dítěti po fyzické stránce, ale i o nepřekážení či nezabránění uve-
denému zacházení s dítětem. V praxi se může nabýt mnoho konkrétních podob: 
fackování, bití (ať již rukou nebo různými předměty), kopání, cloumání, háze-
ní, tahání za různé části těla (hlavně uši, vlasy), způsobování bodných, sečných
a jiných ran, pálení cigaretou, záměrné opaření, spoutávání, svazování, rdoušení, 
nucení k nedůstojnému chování či žití v nedůstojných podmínkách nebo odepí-
rání realizace základních životních potřeb (jídla, pití, spánku…) aj.;

 psychické týrání – za takové bývá pokládáno jednání rodičů, případně jiných 
členů domácnosti, jež má negativní vliv na psychický vývoj dítěte projevující se 
v citové oblasti, v oblasti sebehodnocení a sebecenění, v jednání dítěte i v oblasti 
interpersonálních vztahů. V běžném životě mívá podobu nadávek, posměšků, 
ponižování, citového vydírání, netaktního porovnávání s dalšími (úspěšnějšími 
nebo lepšími) sourozenci či vrstevníky, kladení nereálných nároků a požadavků 
na dítě, citové deprivace, ale i sociální izolace spočívající v bránění v kontaktu 
s příbuznými nebo vrstevníky. Konečně za psychické týrání je nutné považovat
i taková jednání rodičů, kdy se prostřednictvím dítěte snaží řešit vlastní vztahové 
problémy (např. v souvislosti s rozvodem – bránění ve styku s dítětem ze strany 
jednoho z rodičů, vynucování si svědectví ve vlastní prospěch, navádění vůči 
druhému rodiči apod.);

 zanedbávání (někdy bývá označováno též jako pasivní týrání) ̶ hovoříme o něm 
tehdy, není-li dítěti poskytována ze strany rodičů adekvátní péče, přičemž tento 
stav vyúsťuje do strádání či újmy v tělesném či duševním vývoji dítěte. Jde opět 
o poměrně širokou paletu jednání či spíše opomenutí, která je možno diferen-
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covat do čtyř skupin. První skupinu tvoří opomenutí, která vedou k tělesnému 
zanedbávání. Sem je možné zařadit především zanedbávání dítěte v důsledku 
nedostatečného přísunu potravin, tekutin, šatstva nebo i přístřeší, opomíjení vý-
znamu lékařské péče (např. preventivních lékařských prohlídek, očkování…) aj. 
Druhou skupinou je citové zanedbávání, které pramení z nedostatečného pro-
jevování lásky a náklonnosti k dítěti, což u dítěte vede k dlouhodobému nedo-
statečnému uspokojování jeho citových potřeb. Další skupinou je zanedbávání 
dohledu, kdy rodiče nemají dostatečný přehled o tom, co a kde dělají jejich děti 
nejen v jejich volném čase. Poslední skupinu předmětných jednání představuje 
zanedbávání výchovy a vzdělávání, které spočívá v tolerování, či dokonce pod-
porování opakované a neodůvodněné absence dítěte v jeho školní docházce ze 
strany rodičů.;

 pohlavní zneužívání – v této souvislosti se často hovoří o syndromu CSA5 (jeho 
označení pochází z anglických slov Child Sexual Abuse). O pohlavní zneužívání 
se jedná tehdy, je-li dítě objektem nepatřičného sexuálního kontaktu či chování, 
jež je realizováno s cílem uspokojit sexuální potřeby zneuživatele. Nezřídka se 
k pohlavnímu zneužívání uchyluje osoba, kterou dítě velmi dobře zná, nevy-
jímaje rodiče, eventuálně jiné osoby, které se podílejí na jeho výchově a péči
o něj. Pohlavní zneužívání může mít podobu komerčního sexuálního zneužívá-
ní, kontaktního sexuálního zneužívání a bezkontaktního sexuálního zneužívání. 
Za komerční sexuální zneužívání bývá označována dětská prostituce (zjednání 
nebo nabízení dítěte k poskytování sexuálních praktik za fi nanční nebo jinou 
odměnu) a dětská pornografi e (výroba, rozšiřování nebo používání jakéhokoliv 
obrazového, zvukového nebo textového materiálu využívající děti v sexuálním 
kontextu), dále kontaktní sexuální zneužívání (zahrnuje veškeré myslitelné sexu-
ální praktiky, kterých je dítě bezprostředním objektem, ať již se jedná o víceméně 
dobrovolnou účast dítěte na takových praktikách, či o účast nedobrovolnou nebo 
o znásilnění) a bezkontaktní sexuální zneužívání (platí o něm v zásadě totéž, 
jako o kontaktním, jen s tím rozdílem, že k ukájení zneuživatele dochází bez 
aktivního zapojení se zneužívaného dítěte, které je tak např. pasivním divákem, 
je pozorováno zneuživatelem apod.);

 podávání alkoholu, dalších omamných a psychotropních látek a svévolné podá-
vání utišujících či naopak povzbuzujících léků;

 systémové-institucionální týrání, jehož se nejčastěji mnou dopouštět orgány 
státní správy, orgány činné v trestním řízení, školská zařízení, zdravotnická za-
řízení apod., čili instituce, které jsou paradoxně primárně určeny mimo jiné 
k ochraně práv dítěte a k zajišťování jeho různorodých potřeb. Mezi typické 
formy systémově-institucionálního týrání náleží např. sekundární viktimizace 
dětí – obětí trestných činů při kontaktu s orgány činnými v trestním řízení (při 
výsleších, rekognicích a jiných úkonech trestního řízení), zbytečná opakovaná 
vyšetření v lékařských zařízeních, absence řádné adekvátní péče dětem ve ško-

5 Syndrom CSA, jenž byl počínaje rokem 1986 zaveden do Americké psychiatrické diagnostiky a statistické-
ho manuálu coby diagnóza, bývá používán k označení sexuálně zneužívaných dětí. Pro syndrom CSA jsou 
příznačné takové symptomy, jakými jsou deprese, strach, poruchy spánku, nízká sebeúcta, zneužívání jiných 
či sexuální dysfunkce.
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lách a školských zařízeních, jejich přetěžování nadměrnými požadavky v těchto 
zařízeních atp. 
Poněvadž dítě je zpravidla poškozováno necitlivostí a bezohledností rodi-

čů, eventuálně dalších příslušníků domácnosti (sourozenci, prarodiči, spolubydlícími 
apod.), kteří dítě zneužívají k uspokojování svých vlastních potřeb, je více než zřejmá 
souvislost řešené problematiky domácího násilí páchaného na dětech a syndromu CAN. 
Stejně jako u domácího násilí i v případě syndromu týraného, zneužívaného a zane-
dbávaného dítěte dochází ke zneužívání větší fyzické síly či psychické převahy a moci 
dospělé osoby v neprospěch komplementárně podřízeného a závislého dítěte.

Domácí násilí páchané na dětech může mít různé následky, které lze rozčlenit 
na problémy související s týráním, dále problémy související s nedostatečnou péčí
o dítě a konečně problémy související s citovou deprivací. Týrání a nedostatečná péče 
o dítě se mohou projevovat různorodými projevy psychickými (úzkostlivé pocity, nega-
tivní pocity, poruchy pozornosti, sebevražedné tendence, reakce regresí ve vývoji aj.), 
psychosomatickými (různé bolesti, obtíže se spánkem, nadměrná nemocnost bez zjevné 
příčiny apod.) a projevy v chování (zvýšená míra nekonformního jednání, zvýšená agre-
se, sklony k útěkům, vyžadování pozornosti za každou cenu aj.). Problémy dítěte, které 
mají vztah k citové deprivaci, jsou poměrně různorodé. Je možné sem zařadit především 
opoždění ve vývoji, regres, agresivitu, oploštělé emoce, citovou labilitu, růstové změny, 
obezitu, pasivitu či nechutenství.6 

Samostatnou kapitolu domácího násilí v souvislosti s dětmi tvoří jejich přítom-
nost u domácího násilí. Podle dostupných údajů je svědkem různých projevů domácího 
násilí v rodinách, kde k němu dochází, přibližně 90 % dětí z takových domácností.7 
Poněvadž následky domácího násilí u dětí, které jsou jeho svědky, jsou takřka identické 
jako v případě, že se samy staly jeho obětí (tj. následky psychické, psychosomatické
a projevy v chování), je nepochybné, že je nutno věnovat nemalou pozornost i této 
problematice.

V této souvislosti se nabízí otázka, kdo by vlastně tuto pozornost domácímu 
násilí páchanému na dětech věnovat měl. Již tradičně mají tuto problematiku v „popi-
su práce“ především takové orgány a organizace, jakými jsou orgány sociálně právní 
ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení, soudy a různé nestátní organizace. Nelze 
však nezmínit, že svým dílem by se na eliminaci projevů domácího násilí na dětech 
měla podílet i škola. Je tomu tak z toho důvodu, neboť dítě do ní dochází velkou část 
kalendářního roku a dále také proto, poněvadž problematika domácího násilí poměrně 
úzce souvisí s projektem Škola podporující zdraví (nebo též „Zdravá škola“). 

Pokud se týká tohoto projektu, je postaven na třech pilířích – pohoda prostře-
dí, zdravé učení a otevřené partnerství. Z pohledu řešené problematiky jsou relevantní 
především první a třetí uvedený pilíř. Zatímco v prvním pilíři – pohoda prostředí – se 
jedná o pohodu věcného prostředí, pohodu sociálního prostředí a pohodu organizač-
ního prostředí, ve třetím pilíři – otevřené partnerství – jde o koncipování školy jako 

6 LUKEŠOVÁ, J., WOLESKÁ, J. Osobnost dítěte v náhradní rodinné péči a její specifi ka. 11. srpna 2005. On-
line. [citováno 25. července 2009]. Dostupné z: https://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_1571.
html
7 Srovnej např. stať s názvem Děti svědci domácího násilí. Datum publikace neuvedeno. Online. [citováno 1. 
srpna 2009]. Dostupné z: http://www.stopnasili.cz/verejnost/deti-svedci-domaciho-nasili.html
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demokratického společenství a pojetí školy coby vzdělávacího střediska obce. Principy 
druhého pilíře – smysluplnost výuky, možnost výběru a přiměřenost výuky, spoluúčast 
a spolupráce ve výuce a motivující hodnocení dítěte (žáka) – je možné uplatňovat ze 
strany rodičů i při učení se dítěte doma, což vyloučí kladení přehnaných nároků na dítě, 
které mohou být rovněž jednou z forem domácího násilí.

Program Zdravá škola a domácí násilí na dětech souvisejí i z toho důvodu, po-
něvadž k důležitým aktérům procesu podpory zdraví dětí a mladých lidí náleží rodiče 
a škola, potažmo pedagogové. Je evidentní, že bez vzájemné spolupráce obou těchto 
aktérů není možné cíle programu Zdravá škola realizovat. Lze si totiž jen těžko před-
stavit, že např. rodič (či jiná osoba) dopouštějící se vůči dítěti domácího násilí by mohl 
mnohostranně dítě podporovat v jeho fyzickém a psychickém vývoji, jeho duševní
a fyzické zdraví nevyjímaje. 

Vztah programu Zdravá škola a domácího násilí páchaného na dětech lze spatřo-
vat i v tom, že tento program je do určité míry i prevencí domácího násilí do budoucna 
(ať již páchaného na dětech či jiných osobách). Realizace tohoto programu podporuje 
u dětí a mládeže takové návyky a postoje, které podporují žádoucí (tj. zdravý) životní 
styl jedince. Do tohoto náleží i zvládání negativních emocí, které jsou jednou z hlavních 
příčin domácího násilí.

Základní podmínkou kvality školy je tvorba bezpečného a podnětného sociál-
ního prostředí. Jeho navozování ve škole tak může významně napomáhat zmírňování 
důsledků domácího násilí zejména na psychiku dítěte, poněvadž se mimo jiné podí-
lí na pozitivním prožívání dítěte, čímž se podílí na eliminaci momentálního stresu
a úzkostných stavů, snižování působení dosud neodezněných negativních zážitků, a 
tím v dlouhodobém časovém horizontu přispívá k posilování sebedůvěry a sebevědo-
mí dítěte. Takové prostředí má i profylaktický efekt proti domácímu násilí do budouc-
na, poněvadž formuje osobnost žáka tím, že u něj vytváří žádoucí vzorce chování, 
jež jsou pozitivem pro jejich sociální a pro-zdravotní chování v libovolné komunitě, 
a to včetně rodiny. Nezanedbatelným přínosem tohoto prostředí je i skutečnost, že 
kultivuje vzájemnou spolupráci pedagogů, rodičů a žáků školy, a to jak v rámci školy, 
tak i vně ní, což může významnou měrou přispět k odhalení případů domácího násilí 
vůči dítěti. 

Za podnětné z pohledu řešené problematiky je nutné považovat taktéž integ-
rující principy činností školy, která podporuje zdraví. Prvním tímto principem je re-
spekt k přirozeným potřebám jedince. Tento postoj při svém uplatňování napomáhá 
kultivaci zdraví u všech zainteresovaných subjektů projektu (tj. žáků, rodičů, pedago-
gů), přičemž se podílí na realizaci obecnějšího postoje, jímž je úcta k člověku, lidským 
společenstvím a přírodě na Zemi. Takový postoj je významným prostředkem působení 
proti domácímu násilí pozitivním formativním působením na osobnost potenciálního 
agresora a u dítěte do budoucna, aby neřešilo problémy v domácnosti agresí. Obdobně 
může působit i druhý princip, a sice princip rozvíjení komunikace a spolupráce. Díky 
implementaci tohoto principu na škole podporující zdraví si žáci osvojují takové vý-
znamné dovednosti, které jedinci umožňují uspokojovat své potřeby v kontextu svého 
okolí. Uplatňování zmíněného principu ve školách podporujících zdraví zajišťuje, že 
se školy stávají modelem, který demonstruje žádoucí vzorce komunikace a koopera-
ce. 
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THE HEALTH-PROMOTING SCHOOL PROJECT
AND THE DOMESTIC VIOLENCE PHENOMENON

Abstract: The paper sketches basic outlines of possible uses of the Health-Pro-
moting School project for the elimination and prevention of cases of domestic violence 
against children. It gives the defi nition of „domestic violence“, which should be distin-
guished from corporal punishment with a disciplinary objective, and cannot by defi niti-
on be considered domestic violence. It then discusses aspects of the Health-Promoting 
School project that could be used in a campaign against domestic violence against chil-
dren because that is a relatively wide-spread phenomenon with serious consequences. 

Keywords: Health-Promoting School project, domestic violence, consequences 
of domestic violence, domestic violence prevention.
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

MOBBING V PROSTŘEDÍ ZÁKLADNÍCH 
ŠKOL – VLIV NA INTERPERSONÁLNÍ

VZTAHY A KLIMA ŠKOLY,
MOŽNOSTI OBRANY A PREVENCE

Tomáš ČECH

Abstrakt: Kapitola se zabývá problematikou mobbingu, tedy šikany na pracoviš-
ti, a to se zaměřením na prostředí školy. Vychází z rozsáhlého výzkumného šetření v čes-
kých základních školách, zaměřuje se nejen na mapování tohoto nežádoucího fenomé-
nu, ale také na možné důsledky jeho výskytu pro interpersonální vztahy mezi pedagogy
a klima školy. Zásadní součástí kapitoly je nástin možné obrany před mobbingem
a základní strategie prevence.

Klíčová slova: škola, školní klima, mezilidské vztahy, mobbing, bossing, zkuše-
nosti, výskyt, obrana, prevence

Mobbing jako negativní sociální fenomén
a jeho vliv na klima školy

S vývojem společnosti a tlakem na kariérní růst, uplatnění jedince na trhu práce se 
stále vý raz něji objevuje a diskutuje téma mobbingu – šikany na pracovišti. Lze předpo-
kládat, že podobné pro blémy se mohou objevovat také ve školním prostředí a odrážet se 
přirozeně v celkovém kli m atu a fungování školy. Rozsáhlejší výzkumy ve školním pro-
středí nebyly v českých podmínkách podle dostupných zdrojů nikdy realizovány, proto je 
tato problematika v aktuálním centru odborného a výzkumného zájmu autora kapitoly.

Mobbing jako odborný cizojazyčný pojem se postupně etabluje v české termi-
nologii, protože v češtině není takto výstižné jednoslovné pojmenování. Pojem šikana, 
který je z hlediska významu nejbližší, totiž nepostihuje zcela podstatu mobbingu a ne-
lze je zaměňovat. Šikana se vyskytuje v primitivnějších společenstvích, jako je např. 
škola nebo vojenské prostředí, představuje jednodušší formy agrese spočívající v drtivé 
většině ve fyzických útocích. U mobbingu oproti tomu převládá psychická forma útoků,
s převážně psychickou a psychosomatickou újmou. Jedná se o rafi novanější, zákeřnější
a dlouhodobý psychoteror, který je mnohdy velmi nenápadný a oproti fyzickému násilí také 
hůře dokazuje (Kantor, 2009, s. 37). Pro pochopení veřejnosti se jako možný český ekviva-
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lent pojmu užívá sousloví šikana na pracovišti; v užším pojetí pak užíváme pojem mobbing 
jako psychické násilí mezi osobami v relativně stejné nebo podobné pracovní linii. Speci-
fi ckou formou mobbingu je pak v pracovním kolektivu tzv. bossing, jehož iniciátorem je 
vedoucí pracovník (angl. boss – šéf). Bossing je nutno vnímat jako nebezpečnější formu 
pracovního psychoteroru, protože povinností vedoucího je v první řadě vytvářet svým pod-
řízeným zaměstnancům příznivé pracovní podmínky, dále díky své pozici má nad svým 
zaměstnancem jistou moc, kterou v tomto případě negativně zneužívá, což je v této pozici
a vzhledem k očekáváním od funkce nepřípustné (srov. Beňo, 2003, s. 10, 126). Jednou 
z dalších, méně rozšířených forem mobbingu, se kterou se můžeme v odborné literatuře 
setkat je tzv. staffi ng (angl. staff – vedení, štáb). V případě staffi ngu jde naopak o útoky 
podřízených zaměstnanců s cílem úplného znemožnění nebo zničení vedoucích pracovníků 
nebo vedení fi rmy, či veškeré personální a podnikové politiky (Kraft, 2005, s. 16). 

Vliv mobbingu na klima školy
Pronikli-li jsme do základní podstaty mobbingu, je nasnadě otázka, co rozší-

ření tohoto fenoménu na pracovišti, v kterékoliv podobě přináší pro pracovní klima, 
interpersonální vztahy a v neposlední řadě pracovní výkon jednotlivých pracovníků. 
Přeneseme-li tyto své úvahy do prostředí školy, získává závažnost problému na hlubší 
intenzitě, vezmeme-li v potaz, že škola je místo, kde se snažíme formovat dospíva-
jící generace, což nelze dostatečně zajistit v sociálně narušeném prostředí. Jak uvádí 
Havlínová a kol. (1994, s. 29–30), kvalita prostředí aplikovaná na školu je utvářena 
čtyřmi složkami:

 ekologické prostředí školy, kam se zahrnují materiální, fyzikální a estetické 
kvality školy jako životního a pracovního prostředí pro všechny zde působící 
osoby a skupiny;

 společenské prostředí školy – kvalita a kompetence osob a skupin, z nichž se or-
ganizace skládá (žáci, učitelé, rodiče, vedení školy, obecní zastupitelstvo atd.);

 sociální systém školy – způsob komunikace a kooperace, vztahy a chování 
uvnitř skupin a mezi skupinami;

 kultura školy – systém víry, hodnotových priorit, poznávacích a hodnotících 
přístupů a veřejného mínění, které ve škole existují, převládají nebo se poža-
dují jako cílové.
Je patrné, že mobbing v jakékoliv podobě negativně zasáhne do všech zmíně-

ných složek školního prostředí a promítne se v celkovém klimatu školy, které chápeme 
v analogii se Spilkovou (2003, s. 342) jako celkovou kvalitu interpersonálních vztahů 
a sociálních procesů v dané škole, jako úroveň komunikace a interakce mezi všemi 
aktéry procesů vzdělávání ve škole, včetně sociálních partnerů školy, dlouhodobější 
sociálně emocionální naladění a relativně ustálené způsoby jednání, které jsou založe-
ny na implicitních či explicitních hodnotách a pravidlech života ve škole.

Výzkum mobbingu v českých základních školách
Vyvstává nám zde několik zásadních otázek. Jaká je skutečně situace v českých 

školách? Objevuje se v nich tento fenomén? Pokud ano, v jaké míře, očekáváme-li od 
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pedagogů jisté osobnostní kvality, kde by tendence k mobbingu neměly mít žádné místo? 
Na tyto a mnohé další otázky jsme se (ve spolupráci s D. Kantorem) pokusili nalézt odpo-
věď v rozsáhlém výzkumném šetření, které bylo realizováno ve školním roce 2008/2009 
mezi učiteli základních škol v České republice. Pro výzkum byla stanovena kvantitativní 
strategie, jako výzkumný nástroj byl zvolen dotazník, který byl s ohledem na plánovanou 
reprezentativnost výzkumu několikrát ověřován a triangulován nezávislými odborníky
a poté v elektronické podobě vystaven na internetu. Prostřednictvím databáze českých 
základních škol, ve které fi gurovalo 4194 škol, jsme získali kontakty na učitele a přímo 
je oslovovali s žádostí o účast na výzkumu. Tento méně standardní postup byl zvolen 
z důvodu, abychom se dostali s dotazníkem cíleně k řadovým učitelům a nebyla jim 
účast na šetření znemožněna ze strany vedení školy. Celkem se do výzkumu zapojilo 
1135 učitelů; pro zpracování výsledků bylo použito a výzkumný vzorek tvořilo 1103 
respondentů.

Z rozsáhlých výstupů, kdy některé jsou stále vyhodnocovány, přinášíme pro 
čtenáře této publikace dílčí výsledky mapující v deskriptivní rovině výskyt mobbingu 
v prostředí českých základních škol. 

Učitelé základní školy jako oběti mobbingu
Jaká tedy skutečně situace v českých základních školách? Vyskytuje se v nich 

fenomén mobbingu a pokud ano, v jaké míře? Následující graf nám poukazuje na sku-
tečnost, kolik pedagogů se cítilo být za dobu své praxe vystaveno psychické agresi 
mobbérů, a to jak ze strany kolegů, tak ze strany vedoucích pracovníků.

Graf 1: Oběť mobbingu a bossingu během pedagogické praxe

oběť mobbingu a bossingu během pedagogické praxe

8,0 9,9

9,2
13,2

16,2
12,3

64,166,1

0,50,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

mobbing % bossing %

neodpověděl/a

ne

pravděpodobně ne,
ale nejsem si jistý/á
ano, jednou

ano, vícekrát

oběť mobbingu
N = 189

oběť  bossingu
N = 254

všichni respondenti  N = 1103



336

Jak je patrné, obětí mobbingu se za dobu své pedagogické praxe cítilo být min. 
17,2 % dotazovaných učitelů (z toho 8 % opakovaně) a celých 23,1 % bylo vystaveno 
psychickým nátlakům ze strany vedoucích pracovníků (9,9 % opakovaně). 

Z těchto skupin dotázaných, které byly vystaveny ve škole mobbingu, největší 
skupinu tvoří ti učitelé, kteří byli šikanování více jak rok – 33,9 % pedagogů u mobbin-
gu a 43,3 % u bossingu ze všech šikanovaných. Dokladuje nám graf 2.

Graf 2: Oběť mobbingu a bossingu během pedagogické praxe podle doby trvání

Počty respondentů, kteří uvedli, že se stali obětí mobbingu a bossingu, je nutné 
dát do souladu s defi nicí mobbingu, která uvádí, že o mobbing (bossing) se v pra-
covním životě jedná, pokud se takováto jednání objevují velmi často a dlouhodobě. 
Graf tedy také vykresluje skutečný počet respondentů, kteří byli vystaveni mobbingu
(N = 103, tzn. 9,3 % ze všech respondentů) a bossingu (N = 158; 14,3 %), pokud by-
chom vycházeli z defi nice mobbingu a jako dlouhodobé útoky považovali napadání 
trvající min. 6 měsíců. Tento údaj dává reálnější pohled na výskyt mobbingu ve ško-
lách a alespoň částečně eliminuje subjektivitu a špatné pochopení skutečné podstaty 
mobbingu.

Ve školním roce 2008/2009, jak poukazuje graf 3, bylo z učitelů, kteří cítili být 
mobbováni za dobu své pedagogické praxe, vystaveno projevům psychického napadání 
46 % u mobbingu a 62, 6 % u bossingu. V celkovém kontextu učitelské populace pre-
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zentované výzkumným vzorkem, se tedy jedná shodně u mobbingu i bossingu o 7,1 % 
pedagogů (N = 78), kteří se cítí být aktuálně obětí psychoteroru ve své škole.

Graf 3: Oběť mobbingu a bossingu na současném pracovišti

Pokud se opět podíváme na délku vystavení projevům šikany ve školním roce 
2008/2009 (graf 4), skutečné reálné podobě mobbingu (blížící se skutečné defi nici 
mobbingu z hlediska délky trvání) bylo ve zmíněném školním roce vystaveno skuteč-
nému mobbingu 52,5 % respondentů (N = 41; tj. 3,7 % všech dotazovaných); u formy 
zvané bossing se jedná o 57,6 % (N = 45; tj. 4,1 % všech respondentů výzkumu).

oběť mobbingu a bossingu na současném pracovišti

15,3 15,0

25,9
15,7

12,7

6,7

55,9
36,5

6,79,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

mobbing % bossing %

neodpověděl

ne

pravděpodobně ne, ale
nejsem si jistý/á
ano, už se mi to jednou nebo
dvakrát přihodilo
ano, pravidelně

oběť 
mobbingu na
současném 
pracovišti
N = 78

oběť  
bossingu na 
současném 
pracovišti
N = 78

respondenti vystaveni 
mobbingu N = 189

respondenti vystaveni 
bossingu N = 254



338

Graf 4: Oběť mobbingu a bossingu na současném pracovišti podle doby trvání

Obrana proti mobbingu
Pokud jsme v předcházejících řádcích osvětlili, že mobbing není pro mnohé uči-

tele základních škol neznámým pojmem a nastínili jsme si, jak zásadní a mnohdy fatální 
může mít důsledky pro šikanovaného jedince, potažmo vztahy ve škole a tím celkové 
klima školy, bylo by vhodné i s ohledem na cílovou skupinu této publikace nastínit, 
jakým způsobem je možné se mobbingu bránit.

Mobbing bývá zpravidla spuštěn nějakým nevyřešeným nebo nesprávně urov-
naným konfl iktem, odolnost proto velmi závisí na sebedůvěře a sebevědomí jedince
a schopnosti snášet stres a zejména také v umění řešit konfl ikty a problémy. Tvrdší typy 
zde mají nezanedbatelnou výhodu, jsou schopni se k problému postavit čelem a neutíkat 
před ním. Závisí také na dobrém rodinném zázemí, zda má oběť přátele a zda je zapoje-
ná do sítě sociálních vztahů, protože osamělost s pocitem méněcennosti a nepotřebnosti 
je pro počátek mobbingu mimořádně nebezpečný a zhoubný faktor. Rovněž závisí na 
dobré existenční situaci – je-li oběť dobře fi nančně zajištěná, nemá zapotřebí setrvávat 
v zaměstnání, kde je vystavována mobbingu, ale umožňuje jí jistou míru nezávislosti
a možnost odejít. Odolnost závisí i na kvalifi kaci a ceně pracovníka na trhu práce. Je-li 
člověk vybaven dobrou a zejména široce žádanou kvalifi kací, není tak ohrožen mobbin-
gem jako člověk závislý na úzce specializovaném oboru (srov. Janoušek, 2004).
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Obecně ale lze konstatovat, že bránit se účinně mobbingu není snadná zále-
žitost, o to spíše na pracovištích, kde je špatný styl řízení. To se projevuje například 
tím, že pracovníci neznají přesně své pracovní zařazení, nejsou jasně defi nované 
úkoly nebo odpovědnost a pravomoce všech členů kolektivu. Nejasné jsou toky in-
formací, tedy kdo a koho má v rámci školního kolektivu informovat, či být infor-
mován. Pokud k tomu na pracovišti existuje názor, že veškerá činnost vždy vede
k průšvihu, který si někdo více či méně odskáče, je šance narazit na mobbingovou 
past velmi vysoká.

Borská (2005, s. 9) uvádí, že útoku mobbingu „lze čelit buď protiútokem, nebo 
se mu vyhnout. Obě strategie jsou v zásadě efektivní, protože jejich účelem je zabránit 
destrukci jedince. V případě, že se oběť necítí dosti silná, není prohrou z takového pro-
středí odejít. Na druhé straně však mobbujícímu vzroste sebevědomí a troufalost své 
chování opakovat, protože se tato manipulativní taktika ukázala jako účinná.“ Autorka 
Huberová (1995, s. 114) pak zmiňuje, že nejprve je potřeba zodpovědět si otázku, je-li 
ještě naděje na dohodu po dobrém. I přes pochybnosti má smysl se o to alespoň pokusit 
– při těchto pokusech bychom si měli stanovit určité časové lhůty, a pokud se věc ve 
stanoveném termínu nezdaří, urychleně vyvodit závěry, aby se psychický teror nestal 
hrůznou věcí, která nás zničí.

Jak si můžeme sami pomoci?
a)  Promyšleným způsobem řešit konfl ikty – pojmenování konfl iktu (kdo, s kým

a co je příčinou), zpracování konfl iktu (diskuze k problému a návrhy na řešení), 
urovnání konfl iktu (rozhodnutí, kde zpravidla půjde o kompromis, se kterým se 
všichni obeznámí).

b)  Smíření – samotný rozpor je beze zbytku eliminován teprve tehdy, když se 
podaří obě strany vzájemně usmířit.

c)  Rodina a přátelé – hovořit o svých problémech v rodině, svěřit se vhodnému 
partnerovi, nezapomínat na problémy ostatních a zdůrazňovat pozitiva.

d) Uvolnění – ten, kdo je v neustálé tenzi, se dopouští nejrůznějších chyb.
e) Zdánlivá pomoc – alkohol, drogy či léky problém nevyřeší.

Pokud je to reálné, je vhodné se obrátit se na zaměstnavatele. Každý pracovník 
má právo podat stížnost u zaměstnavatele a ten má povinnost se stížností zabývat, jestli 
se jeho zaměstnanec cítí být mobbován. Pokud je stížnost oprávněná, má zaměstnavatel 
povinnost postarat se o nápravu. 

Další cestou může být požádat o pomoc kolegy – mobbing nelze nevidět a ob-
vykle si ho nejdříve všimnou nejbližší spolupracovníci oběti. Kolegové, kteří jednání 
agresora vidí a mlčí, ať už je důvod jejich mlčení jakýkoliv, se stávají svým způsobem 
spoluviníkem a je třeba sebrat svou odvahu a např:

a) Signalizovat oběti svou pomoc.
b) Krok za krokem prorážet hradbu mlčení.
c) Poukazovat na základní problém – pojmenovat vlastní konfl ikt.
d) Společně vyhledat osobu pro roli zprostředkovatele.
e) Po urovnání konfl iktu zůstat nadále aktivní (Huberová, 1995, s. 114-122).
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P. Beňo (2003, s. 86–87) vymezuje a doporučuje pět pravidel, která by oběť při 
svém rozhodování bránit se mobbingu měla vzít v úvahu:

1. „Pamatujte, že rozhodnutí „zůstat, nebo odejít“ je pokaždé vaše osobní volba.
2. Nenechávejte si to líbit a popadněte „vola za rohy“.
3. Sami to nezvládnete – najděte si spojence.
4. Ujasněte si, čeho chcete dosáhnout a jakou k tomu zvolíte strategii, ale potom 

již opravdu neváhejte a „jděte do toho“. Veďte si deník křivd. Nezapomeňte na 
„dokumenty“, které mohou pomoci. Nezapomeňte ani na efektivní komunikaci 
a umění se prosadit.

5. I prohra může být někdy začátkem vítězství.“

Pokud se tedy oběť rozhodne bránit mobbingu, je nutné to udělat co nejdříve, 
nejlépe v samém jeho počátku. Problém ovšem spočívá v tom, že oběť mnohdy ani 
netuší, že začala první fáze mobbingu. V případě nezdaru vlastního řešení pak pokusit 
se vyhledat odbornou pomoc, která však může být během na dlouhou trať. Bohužel je 
nutné konstatovat, že velmi často zůstává pro oběť tou nejúčinnější obranou odchod
z pracoviště. 

Možnosti prevence
Velkým problémem z hlediska předcházení mobbingu je skutečnost, že se zatím 

o mobbingu pořád málo ví a málo se o něm mluví, což potvrzují jiné dílčí výsledky 
prezentovaného výzkumu zaměřené na informovanost učitelů o mobbingu (Čech, 2009,
s. 221–223). I v případě mobbingu platí, že včasná prevence a informovanost je lepší 
než nutná obrana a intervence. Je důležité nejprve dostat do obecného povědomí in-
formace o mobbingu – je o něm potřeba mluvit, pořádat školení s tématem mobbingu
a řešení vzniklých konfl iktů jak ze strany odborů, odborných pracovníků ve škole (škol-
ních metodiků prevence, školních psychologů) tak především ze strany vedení školy. 
Optimální situací by bylo do vnitřních předpisů školy zahrnout antimobbingová opat-
ření nebo jmenovat osobu, která se bude mobbingem zabývat a především jako pilíř 
prevence vybudovat právní povědomí.

V mnohých zemích západní a severní Evropy jsou ve fi rmách přijímána tzv. an-
timobbingová ujednání, tzn. že zaměstnanec, který nastupuje do nového zaměstnání, je 
seznámen s dohodou mezi odbory a managementem a měl by vědět, co učinit v případě 
mobbingu. Antimobbingová ujednání a „bosswatch“ (volně přeloženo „šéfovská hlídka) 
by se měly stát prvořadým úkolem odborů, a teprve potom by mělo jít o peníze. U nás 
je tomu, bohužel, zatím naopak a mobbing či bossing jsou pro mnohého odborářského 
funkcionáře zcela neznámými pojmy (srov. Kantor, 2007, s. 37). 

Pracovní a mezilidské vztahy a pracovní klima jsou v každé organizaci, kolekti-
vu, skupině i v každé jednotlivé kanceláři či kabinetu jiné. Aby se člověku pracovalo co 
možná nejlépe, je nutné, aby se všichni k sobě chovali navzájem tak, jak si člověk přeje, 
aby se jiní chovali k němu. Člověk by neměl mít nikdy pocit, že se v práci někoho bojí. 
Fenomén mobbingu je bohužel na pracovištích čím dál častějším jevem, kde vytváří ne-
příjemné pracovní klima plné napětí, stresu a strachu. Kroky, které podnikne osobní lid-
ská statečnost proti psychickému teroru na pracovišti, pomohou nejenom oběti, ale při-
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spějí rovněž k tomu, aby slovo mobbing ztratilo na svém hrůzu nahánějícím významu. 
Demokracie funguje pouze tam, kde je dostatek civilní odvahy a statečnosti obyčejných 
lidí. Šikanu, mobbing, bossing, obtěžování, diskriminaci, ale ani prosazování egoistic-
kých zájmů na úkor celku si totiž nesmíme v demokratickém státě nechat líbit. V práci 
ani v rodině, ve školách, na úřadech ani v politice, na veřejnosti ani v soukromí. Někdy 
k tomu stačí velmi málo – trocha porozumění, pochopení, lidskosti a úcty k ostatním.

Příspěvek je publikován v návaznosti na výzkumný záměr MSM0021622421 
ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STO LETÍ, rea li zo va ný v letech 2005–2010 na Pedagogické fakultě 
MU. 

MOBBING IN PRIMARY SCHOOLS – EFFECTS ON
INTERPERSONAL RELATIONSHIPS AND SCHOOL
CLIMATE, OPTIONS FOR PROTECTION
AND PREVENTION

Abstract: The chapter deals with mobbing, i.e. bullying at workplaces, with
a special focus on school environment. It draws on an extensive survey in Czech pri-
mary schools that not only mapped this undesirable phenomenon but also investigated 
possible consequences of mobbing on interpersonal relationships among teachers, and 
on school climate. An important part of the chapter is an outline of possible defence 
against mobbing and of the basic prevention strategy.

Keywords: school, social climate of a school, interpersonal relationships, 
mobbing, bossing, experience, intervention, prevention





343

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

KOMPETENTNOST UČITELŮ ZÁKLADNÍCH 
ŠKOL K PRIMÁRNÍ PREVENCI DROGOVÝCH 

ZÁVISLOSTÍ S OHLEDEM NA POSTOJE 
K PROBLEMATICE

Tomáš ČECH 

Abstrakt:Příspěvek se zabývá problematikou prevence drogových závislostí 
v základních školách a vychází z výzkumu postojů učitelů primárního stupně k drogové 
problematice jako předpokladu jejich kompetentnosti v preventivně-výchovné práci ve 
škole. Dá se konstatovat, že postoje učitelů 1. stupně k drogám obec  ně jsou z hle diska 
společnosti reprezentativní a dávají najevo dobré obec  né povědomí o té to problematice, 
což je velmi pozitivní zjištění. Záva ž  n ěj ší je, že chybí hlubší informace a pře de vším uči-
telé neumějí a ne vědí, jak vážnost problematiky z preventivního hle diska dě tem pre zen to-
vat. Obecně drogy učitelé nepřijímají, vnímají je jako něco negativního ve spo lečnosti. 
Správně si uvědomují propojení dro ga – špatný ži votní styl; sport – správný životní styl 
(tzn. bez drog). Ne vy hranění jsou k pů sobení sdělovacích prostředků z hlediska motiva-
ce k uží vání drog.

Klíčová slova: učitel; drogová závislost; rizikové chování; primární prevence 
drogových závislostí a rizikového chování; protidrogová výchova; postoje; kompetence

Uvedení do problematiky
Transformace českého školství reaguje v jistém smyslu na nutnost přizpůso-

bit výchovně-vzdělávací proces ve všech typech škol společenskému vývoji a aktu-
álním požadavkům doby. Zásadní důraz je oproti dobám minulým kladen především 
na klíčové kompetence dospívajícího člověka (oproti vědomostem a dovednostem) 
a jeho celková připravenost „pro život“. Jednou ze stěžejním kompetencí, kterou 
bychom od dospívající generace očekávali, je kompetentnost k problematice drog 
a drogových závislostí, jejíž podstata spočívá ve včasném vytvoření a zformová-
ní správných postojů k návykovým látkám, zdraví atd. (blíže Čech, 2005a). Škola 
jako výchovně-vzdělávací instituce by měla vedle rodiny plnit klíčovou roli v životě 
dítěte z hlediska včasné primární prevence drogových závislostí a dalších forem 
rizikového chování. Z transformačních snah můžeme jako pozitivní vnímat zákon-
nou povinnost školy vytvářet Minimální preventivní programy, které by měly být 
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kontrolovány ze strany ČŠI, dále vyprofi lování pozice školního metodika prevence 
v každé škole a v neposlední řadě samo zavádění Rámcového vzdělávacího progra-
mu a vytváření školních vzdělávacích programů, kde je skryt obrovský potenciál 
pro systematickou preventivní práci ve škole. Je-li využíván není aktuálně otázkou 
tohoto příspěvku, ale autor se o této problematice zmiňuje v jiných odborných sta-
tích (např. Čech, 2008). 

Zájem budeme směřovat k učiteli, na kterého jsou s nutností změn ve školství 
kladeny nové a nové nároky, mezi nimi např. na spolupodílení se na utváření školního 
vzdělávacího programu své školy, schopnost pracovat podle něj, ale také na kompe-
tentnost k preventivně-výchovným aktivitám ve vztahu ke všem formám rizikového 
chování včetně drogových závislostí. Oporu z hlediska těchto činností by měl po stránce 
metodické, koordinační, informační a poradenské nalézat u školního metodika prevence 
(viz Vyhláška 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
po ra dens kých zařízeních), což na mnohých školách z různých důvodů nefunguje do-
statečně (ad. Čech, 2008 aj.) a kompetence metodika minimálně přesahují na primární 
stupeň škol, kde je proto klíčová z hlediska primárně-preventivní práce role třídního 
učitele. 

Zde se dostáváme k podstatě příspěvku, protože chce me-li, aby učitel na tomto 
stupni škol po zi tiv ně ovlivňoval zdravotní a pro ti dro gové postoje u dětí mlad ší ho škol-
ního vě ku, měl by mít sám správné a po zitivní postoje k dané pro ble ma tice. Dílčím, ale 
současně stěžejním cílem rozsáhlého výzkumného šetření, realizovaného na základních 
školách v roce 2005, bylo proto zjistit postoje učitelů 1. stupně ZŠ k otáz kám zdra ví 
a problematiky drog a drogových závislostí jako východiska pro preventivně-výchov-
nou práci na primárním stupni škol. Výzkumný soubor představovalo 387 učitelů z Brna 
a Bratislavy (ve vybraných aspektech se jednalo o komparativní výzkum, blíže Čech, 
2005b). 

Metodologie a průběh výzkumu
Pro zjišťování postojů učitelů 1. stup      ně základních škol jako realizátorů protidro-

gové výchovy na primárním stup   ni škol byl ja ko výzkumný nástroj zvolena tzv. Liker-
tova škála, kte rá je považována za jednu nejspolehlivějších technik na mě  ře ní postojů 
(viz Mareš, 1998, s. 112). Š. Švec (1998) oz na  čuje sou bor výroků pro měření pos tojů 
prostřednictvím Likertových škál ja  ko tzv. ra ting škálový dotazník (dá le jen dotazník). 
Jelikož teo rie postojů ro   zez návají tři hlav ní roviny (dimenze), a to kognitivní, afektivní 
a konativní, bylo nutné i do taz ník sestavovat tak, a by v ní byly rovnoměrně zas tou pe ny 
vý roky, které budou od   po ví dat zmí ně ným dimenzím. Finální výzkumný nástroj se na-
zýval Dotazník pro hodnocení pos to jů uči telů 1. stupně základních škol k problematice 
drog a zdraví.

Při sestavování dotazníku byly první fázi vytyčeny tzv. tematické domény (klí-
čové tematické oblasti), kterých se ce lý výz kum týkal, a to: kouření (cigarety, marihua-
na); alkohol, kofein (káva, kofeinové nápoje); drogy, drogová problematika obecně; 
závislost, vztahy k drogově závislým. Při jejich vytyčování a rovněž při vytváření a for-
mulování škál pro jed   no tlivé domény byly zohledňovány tyto okolnosti: zaměření vý-
zkumu (postoje učitelů k otázkám drog a zdraví); cílová skupina (učitelé 1. stupně ZŠ); 
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psychosociální a ontogenetická stránka dětí mladšího školního věku, kte  ré zkou  maní 
pedagogové vyučují a u kterých by mělo docházet k re a  lizaci pro  tidrogové výchovy; ná-
vykové látky, které nejvýrazněji ohrožují děti v období mladšího škol ní   ho věku (alkohol, 
nikotin, marihuana, kofein, léky). Celkem bylo pro ratingškálový dotazník vytvořeno 85 
po lo žek. 

Pro zjiš tění reliability do taz ní ku a jeho ho   mogenity, tzn. zda na sebe jednotlivé 
výroky na va zu jí a tvoří ho   mogenní výz  kumný nástroj, by lo nut   né zjistit tzv. Cron ba-
chův koefi cient α, jehož úkolem je měření dů vě   ry hod nos ti postojů. Při předvýzkumu 
(byl proveden u 25 res pon   dentů) ob sa ho  val dotazník 85 výroků; po zpracování byl vy-
hodnocen Cron   bachův koe fi  cient α na ce lý dotazník i jednotlivé škály. Korelační hod-
no   ty jednotlivých po lo  žek se pohybovaly od 0,7348 po 0,8523 (max. rozdíl 0,0739), 
Cronbachův koe  fi cient α pro celý dotazník byl 0,8047, což pro ká za   lo velmi solidní 
ho mo ge  nitu výzkumného nástroje a je ho správné ob sa ho   vé sestavení. Přesto u vý  ro ků, 
kde se objevily korelačně nižší hod no   ty (pod 0,75), byla provedena je  jich analýza a pro 
samotný výzkum byly z do   tazníku vyřazeny (cel kem se jed   nalo o 11 položek, škála 
pro měření pos   tojů obsahovala v konečné verzi 74 vý ro ků). Metodologické zpra co vá  ní 
do tazníku bylo ověřováno rov něž triangulováním dvou ne zá vis lých od bor  ní ků, kteří 
posuzovali jeho ses ta  vení.

Vyhodnocení a interpretace výsledků výzkumu
V první fázi vyhodnocování výsledků výzkumu byly vyhodnoceny od  po    vě di re-

spondentů na výroky z jednotlivých tématických domén a zpra co ván arit    metický průměr 
a směrodatná odchylka položek, a to v pořadí kou  ření (ci ga     rety, marihuana), alkohol, 
kofein (káva, kofeinové nápoje), dro  gy, dro go vá problematika obecně a závislost. Rozsah 
příspěvku nám neumožňuje prezentovat všechny zjištěné hodnoty a jejich grafi ckou po-
dobu, zaměříme se tedy již pouze na analýzu výsledků cenných ve vztahu ke zkoumaným 
vazbám, tedy postoje učitelů k problematice jako jistého předpokladu pro preventivně-
výchovnou práci

Analýza domény KOUŘENÍ a vybraných škál
Celkově, podle jednotlivých postojů učitelů ke kouření, lze usu zo vat, že převáž-

ná většina učitelů na 1. stupni ZŠ jsou nekuřáci. Samotné po s  toje ke kouření jsou spíše 
negativní, což je určitým předpokladem, že uči telé, kte ří děti mají učit o škodlivosti 
kouření a cigaret, budou (ve vět ši ně případů) pro dě ti mladšího školního věku pozi-
tivním vzorem, který ne kou ří, není ne ga tiv ním příkladem a nezapáchá od cigaretového 
kouře. Ne ní nutné připomínat, že učitel u této věkové skupiny by měl být výrazným vzo-
rem, se kterým se dě ti v mno hých ohledech ztotožňují a přejímají mno hé názory, vzorce 
cho vá ní atp.

Konkrétněji zmíněná tvrzení potvrzují např. výroky, kdy učitelé vní ma  jí kou ření 
dnes spíše jako společenský přežitek, vadí jim pobyt ve spo leč  nosti ku řáků i samotný 
kouř z cigaret. Nevnímají cigarety ani marihuanu za po vzbu z ující ani uklidňující pro-
středek, ani jako prostředek k na va zo vá ní přá tel ství. Ne ga  tivní účinky nikotinu na or-
ganismus označují za zá važ něj  ší než ško dlivost alkoholu, což je velmi zajímavé zjištění 
s ohledem na dal  ší zjištění (vy plývající z provedené Clusterovy analýzy domén), kdy 
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uči te lé kouření mé ně spojují se závislostí než alkohol. Pre fe rují pozitivní vzor uči tele 
a striktně od mítají kouření pedagoga před žáky. K lidem-kuřákům jsou poměrně tole-
rantní, ale již ne tolik ke kouřícím přátelům a členům vlast ní rodiny, a to ani za předpo-
kladu, že jsou sami kuřáky.

Analýza domény ALKOHOL a vybraných škál:
Lze konstatovat, že výsledky postojů učitelů k alkoholu vyznívají pro uči tele 

jako potencionální realizátory protidrogové výchovy poměrně po  zi tiv ně. Mají k alko-
holu neutrální až odmítavý význam. Nepřisuzují mu zvlášt ní ú lo hu v získávání přátel, 
uvědomují si, že alkohol může způ so bo vat vážné me zi lidské problémy. Převážná vět-
šina z nich se domnívá, že je dinec v dětském vě ku by neměl okusit alkohol, nepovažují 
to za při ro ze né. 

Diskutabilní je chápání alkoholu jako tolerované drogy – k dos tup nos  ti v běžných 
obchodech mají nevyhraněný názor. Ze zdravotního hle dis ka vní mají alkohol v malém 
množství jako spíše neškodlivý, často mu při suzují lé čebné účinky (viz červené víno 
a podpora tvorby červených kr vinek). Více jak polovina učitelů považuje každodenní 
konzumaci piva za dro  go vou zá vis lost, což je zajímavé zjištění z hlediska vnímání al-
koholu (dokonce pi va) jako dro  gy. 

Z celkového hlediska lze chápat, že učitelé vnímají alkohol jako běž nou součást 
života, ale v zásadě se neztotožňují s pravidelnou kon zu ma cí al ko holu (byť v malém 
množství), spíše s příležitostnou konzumací (při osla vách, po jídle, částečně z preventiv-
ně-zdravotního hlediska). Al ko hol v děts kém věku nevnímají jako přirozenou součást.

Analýza domény KOFEIN a vybraných škál:
Káva jako povzbuzující nápoj, bez kterého si většina učitelů ne do ve de před stavit 

den. Dá se říci, že se jedná obdobu obrazu společnosti, kde je ká va rovněž běžnou sou-
částí dne. K množ ství kávy v prů běhu dne a její škodlivosti ale panují rozdílné postoje 
– každodenní šálek kávy ne ní škodlivý, ale ve vět ším množství škodí. Zhruba polovina 
res pon den tů ji potřebuje ke své mu životu; více jak polovina ji řadí mezi návykové lát-
ky, tzn. drogy. Ne vy hra ně né jsou postoje, zda je či není bílá káva vhod ná pro děti, což 
koresponduje i s pos tojem, zda mléko v kávě snižuje účinky ko feinu. 

Coca-colové nápoje jsou spíše povzbuzující nápoje, ale (a to i v light po době) 
s povzbuzujícími, tak negativními účinky (možnost vzni ku zá vis los ti). To lze vnímat 
velmi pozitivně, protože právě coca-coly jsou jed ním z vel mi oblíbených nápojů u dětí 
(i mladšího školního věku) a ro di če si ne vhod nost tohoto nápoje pro děti často neuvědo-
mují nebo nechtějí uvě domit. Pod statné je, že si to uvědomují učitelé!

Učitelé poměrně kategoricky odmítají spojitost káva – cigareta, což v mno  hých 
ohledech koresponduje s postoji učitelů ke kouření (viz analýza do  mény kouření).

Analýza domény DROGY a vybraných škál:
Dá se konstatovat, že postoje učitelů 1. stupně k drogám obec  ně jsou z hle diska 

společnosti reprezentativní a dávají najevo dobré obec  né povědomí o té to problematice, 
což je velmi pozitivní zjištění. Záva ž  n ěj ší je (vyplývá z dal ších fází šetření), že chybí 
hlubší informace a pře de vším uč itelé neumějí a ne vědí, jak vážnost problematiky z pre-
ventivního hle diska dě tem pre zen to vat.
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Obecně drogy učitelé nepřijímají, vnímají je jako něco negativního ve spo-
lečnosti (považují je za hrozbu pro lidstvo), jako závažný problém. Ne vní ma jí pozitivní 
účinky drog (nejsou zpestřením života a večírků, ne pod porují se bevědomé chování); 
polovina respondentů uznává drogy jako sou část spo  lečnosti; stejně jako měkké, le-
galizované drogy (káva, ci ga re ta, alkohol) ja ko určitý společenský rituál. Správně si 
uvědomují propojení dro ga – špatný ži votní styl; sport – správný životní styl (tzn. bez 
drog). Ne vy hranění jsou k pů sobení sdělovacích prostředků z hlediska motivace k uží-
vání drog.

Většina učitelů neřadí léky mezi drogy (návykové látky) a nevnímá mož  nost vzni-
ku závislosti u dětí při neuvážené a nadměrné medikační léč bě. Pos toje k této problema-
tice (drogy obecně) jsou kate go rič těj ší než u kou ření, al ko ho lu a nejvíce kofeinu, což 
ostatně potvrzuje, že ty to látky, i když jsou vnímány ja ko drogy, nepovažují učitelé za 
tolik škod li vé. Mož ná je zajímavé zmínit, že u Li kertových škál v této doméně ne by lo vy-
mezeno, o ja ké drogy by se mělo jed nat – to potvrzuje, že slovo droga při rozeně asociuje 
drog u tvr dou, nelegální.

Analýza domény ZÁVISLOST, VZTAHY a vybraných škál:
Analýza této domény přináší možná nejzajímavější údaje. Ačkoliv se vět šina uči-

telů nesetkala s drogově závislým člověkem, jsou k nim res pon den ti více tolerantní než 
např. k alkoholikům, přitom se rovněž jedná o dro go vou závislost. Více jak polovina 
učitelů by neměla problém přátelit se s dro go vě závislým, ale tolerovat partnera-alkoho-
lika by většina nemohla. Dro go vě závislý budí respekt v negativním slova smyslu – víc 
jak po lo vi nou res pon den tů jsou označováni jako nebezpeční a agresivní. 

Závislost vnímají učitelé jako nemoc, ze které si sám závislý ne mů že po  moci (po-
třebuje pomoc jiných). Bezpochyby je zajímavé, že učitelé se cítí být kompetentní pomoci 
závislému člověku (dá se předpokládat, že o tom roz ho duje jistá míra povědomí a rovněž 
sociálního cítění). Za pr o pad nutí zá vis los ti může vždy jedinec sám, může to být určitý 
projev útěku od od po věd nos ti. 

Školu spíš učitelé ne  vnímají jako možné rizikové prostředí vzniku dro  gové zá-
vislosti; drogově závislé dítě ve třídě by spíše nevnímali jako svůj vý chovný neúspěch 
(tzn. příčinu by hledali v jiném sociálním pro stře dí, u dětí mlad šího školního věku s nej-
větší pravděpodobností v rodině).

Nevyhraněné jsou postoje, zda nadměrné užívání léků může způ so bo vat drogo-
vou závislost, v každém případě léky u většiny respondentů ne  j sou pre ventivním pro-
středkem předcházení nemocem.

Lineární vzdálenost domén
 Na závěr příspěvku se zaměříme na zajímavé údaje, které přináší výsledky vy-

hodnocení lineárních vzdá le ností (závislostí) jednotlivých domén (viz graf 1 a tabulka 1) 
a pro ve de ní Clusterovy analýzy domén (viz graf 2).
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Graf 1: Lineární vzdálenost domén

Tabulka 1: Lineární vzdálenost domén
LVP Kouření Alkohol Kofein Drogy Závislost
Kouření 0 10,40 8,84 7,02 11,95
Alkohol 10,40 0 9,73 11,11 9,57
Kofein 8,84 9,73 0 10,56 9,62
Drogy 7,02 11,11 10,56 0 13,57
Závislost 11,95 9,57 9,62 13,57 0

Graf 2: Clusterova analýza domén
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Z grafu, ještě zřetelněji pak z dendogramu vyplývá nejsilnější vztah me  zi domé-
nami alkohol a zá vis lost, z čehož lze vyvodit závěr, že uči telé spo ju jí závislost nejvíce 
s al ko ho lem. Důvodů může být několik:

kulturní tradice (alkohol je běžně dostupnou a společensky to le ro va nou dro  gou • 
v Čechách i na Slovensku);
respondenti nejvíce znají a setkávají se s účinky alkoholu a o zá vis lost  ním cho vání • 
v důsledku jiných drog nemají tolik informací (pre zen to váno v gra  fu – z výsledků 
výzkumu je patrný slabý vztah mezi zá vis los tí a dro ga  mi);
učitelé nemají přímou zkušenost (nebo minimální) setkání s člověkem zá   vislým • 
na jiných drogách než alkohol.

Stejně zajímavé se jeví i nízké vnímání vztahu (mezi vytyčenými ná  vy  ko vými 
látkami nejnižší) mezi závislostí a kouřením. Jako důvody se jeví:

kulturní tradice (cigarety stejně jako alkohol patří k běžnému životu spo  leč  nosti • 
a jsou tolerovanou drogou, mnohými lidmi nejsou ani jako dro gy vní  mány);
důsledky závislosti na kouření se projevují výrazně později než např. u al   koholu, • 
ale i jiných drog;
zdravotní ohrožení člověka je dlouhodobé, tzn. že člověk neumírá na ná  sled  ky • 
kouření několika cigaret a ani se při nízkých dávkách nemusí stát zá  v  islým;
s kouřením může člověk při silné vůli přestat sám (léčba ostatních zá vis  los  tí • 
vyžaduje v převážné většině odbornou pomoc);
kouření je díky reklamám a médiím prezentováno v mnohých ohle dech ja  ko ur-• 
čitý životní styl, který dokáže výrazně oslovit mladou ge ne raci, a to ví  ce, než 
prezentování negativních účinků kouření a např. va rování MZ na jednotlivých 
krabičkách cigaret (blíže např. Wie ge ro vá, 2004).

COMPETENCY OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS FOR 
THE PRIMARY PREVENTION OF DRUG ABUSE WITH A 
VIEW OF THE ATTITUDES TOWARDS THE TOPICS OF 
DRUGS ABUSE PREVENTION

Abstract: The paper deals with the topic of drug-abuse prevention in primary 
schools and it is based on the research into the attitudes of primary-school teachers 
towards the topic of drug abuse, as the attitudes are the prerequisites for teachers´ com-
petency for the preventive – educative work at school. It may be said that in general, 
the attitude of teachers from the fi rst grade of primary school towards drugs is repre-
sentative from the social point of view; teachers show good general awareness of such 
problems, which is a very positive fi nding. However, it is rather serious that teachers 
lack deeper information and they do not know how to present the seriousness of such 
topics to the children by way of prevention. Generally, teachers do not accept drugs; 
they perceive drugs as something negative in the society. They correctly understand 
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the connection of drug – wrong lifestyle; sport – correct lifestyle (i.e. without drugs). 
However, their attitude towards the infl uence of mass media in the area of motivation 
towards drug abuse is not well defi ned. 

Keywords: teacher; drug abuse; dangerous behaviour; primary drug prevention 
and primary prevention of dangerous behaviour; anti-drug education; attitudes; compe-
tency.
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

NÁMET PRE „ZDRAVÚ“ MORÁLNU 
EDUKÁCIU

Petra LAJČIAKOVÁ

Abstrakt: Spoločenský vývoj ukazuje, že súčasná morálna výchova je kritickým 
miestom dnešných škôl. Pedagogická prax potvrdzuje, že v edukácii chýba priestor pre 
formovanie pozitívnych morálnych stránok osobnosti žiaka. Príspevok prezentuje jednu 
z možností, ako stimulovať morálny rast, rozvíjať morálnu kompetenciu vychovávaných 
prostredníctvom špecifi ckej metódy, analytickej diskusie. Zaujímalo nás, akým spôso-
bom ovplyvňuje rozbor konkrétneho morálneho problému morálne usudzovanie jednot-
livcov. Výskum, ktorého sa zúčastnilo 44 vysokoškolských študentov (AM(vek)=21,18), 
prebiehal počas kurzu psychológie morálneho vývinu. Získané výsledky naznačujú vý-
znamné rozdiely v morálnom usudzovaní študentov, jednak na začiatku a konci uvedenej 
výučby, jednak v porovnaní s kontrolnou skupinou študentov (ktorí neabsolvovali daný 
kurz), pričom v oboch prípadoch sa diferencie  prejavili vo zvýšenej tendencii uplatňo-
vať vyššie morálne princípy a hodnoty. Môžeme sa tak domnievať, že morálne usudzo-
vanie je možné ovplyvňovať a zároveň sa nazdávame, že analytická diskusná metóda sa 
eventuálne ukazuje ako jedna z možných spôsobov morálnej výchovy. 

Kľúčové slová: morálna výchova, škola, analytická diskusná metóda, morálne 
usudzovanie, predkonvenčná, konvenčná a postkonvenčná rovina

Teoretické východiská 
V posledných rokoch vplyvom širších spoločenských súvislostí sa u nás stále 

viac a viac diskutuje o morálnej problematike, hovorí sa o výchove k hodnotám, zdôraz-
ňuje sa charakter osobnosti človeka. Ide o témy, ktoré súvisia s morálnou výchovou 
a práve tá sa čoraz častejšie stáva kľúčovou, nielen pre teoretikov, ale i praktikov. Via-
cerí odborníci (Bendl, 2001; Píššová, 1991; Prunner, 2002; Vacek, 1996 a i.) sa zhodnú 
v názore, že súčasná škola rezignovala na aktivity, ktoré by boli zacielené na rozvoj mo-
rálnej stránky žiakov, študentov. Výchova v škole nevenuje dostatočnú pozornosť sys-
tematickému pozitívnemu formovaniu morálky. Absentujú aktivity, ktoré by ponúkali 
žiakom možnosť kooperovať, diskutovať, obhajovať, argumentovať, presadzovať, kon-
frontovať svoje vlastné názory s názormi ostatných. Rozvoj morálneho vedomia žiakov, 
morálna edukácia je v alarmujúcom stave.   
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Bull (1973) pri hodnotení tradičnej morálnej výchovy na školách nachádza jej 
viaceré kritické miesta. Hovorí o tom, že morálna výchova vychádza z abstraktných 
princípov, ktoré celkom opomínajú konkrétne skúsenosti žiakov, študentov. Redukuje sa 
iba na myšlienkové, odťažité schémy a konštrukcie, ktoré sa svojou abstrakciou veľmi 
odkláňajú od reálneho, bežného, každodenného života. 

Ďalší problém vidí v tom, že praktizovanie zdôrazňovaných hodnôt, podčiar-
kovaných princípov, vyzdvihovaných noriem sa uskutočňuje dedukciou, teda od vše-
obecného sa prechádza ku konkrétnemu. Z toho vyplýva, že princípy, normy, zásady, 
pravidlá sú silne vnímané ako čosi vonkajšie, cudzie, neorganické.

Bullova kritika ukazuje i na pasivitu vychovávaného. V edukačnom procese ab-
sentuje priestor, v ktorom by sa mohol žiak, študent samostatne realizovať – aktívne sa 
podieľať na svojom vlastnom morálnom rozvoji.

Na základe predchádzajúcich kritikových vyjadrení možno zhrnúť, že morálna 
edukácia je postavená na abstraktných princípoch, ignoruje konfl ikty v konkrétnych 
morálnych situáciách. 

Morálna výchova sa zameriava na rozvoj morálneho vedomia, ktoré podľa Lic-
konu (1992) zahŕňa morálne znalosti – poznať normy, zákony, pravidlá, čo predpokladá 
vedieť rozlíšiť, čo je správne a čo správne nie je. Ďalšiu podstatnú zložku morálneho ve-
domia tvorí uhol pohľadu – schopnosť pozerať na udalosti očami druhých ľudí, osvojiť 
si ich pozíciu nazerania na danú situáciu. Morálne usudzovanie ako následný komponent 
morálneho vedomia zahŕňa   jednak znalosť o morálnych normách, jednak spôsob uvažo-
vania o morálnych problémoch – spôsob, ako jednotlivec vníma morálne problémy a po-
kúša sa ich riešiť.1 Napokon morálne vedomie obsahuje poslednú svoju zložku – morálne 
rozhodovanie – schopnosť prijať rozhodnutie jednak s ohľadom na existujúce možnosti 
a jednak s ohľadom na možné dôsledky, ktoré vyplynú z daného rozhodnutia.

Majúc na zreteli široké vymedzenie morálnej výchovy, dotýka sa i morálnych po-
stojov, ktoré predstavujú prevažne hodnotiaci vzťah refl ektujúci čiastočne rozumové po-
znanie, ale predovšetkým subjektívne emocionálne hodnotenie morálnych problémov.

 Morálna výchova motivuje jednotlivca k morálnemu konaniu – konaniu, ktoré 
je v súlade s mravnými normami a hodnotami. Predstavuje to, čo skutočne robíme, ako 
sa prezentujeme navonok.2 

  Pedagogická prax si vyžaduje stanovenie cieľov morálnej výchovy. Jej obsah 
by sa mal orientovať na vytváranie pozitívnych morálnych stránok osobnosti na rozdiel 
od jej súčasného zamerania – hľadať a nachádzať nedostatky, negatívne vybočenia od 
dovoleného, prikázaného. 

 Základnou podmienkou morálneho rozvoja je kritické posudzovanie, zhodno-
covanie noriem, princípov v nadväznosti na konkrétne skúsenosti. 

Metóda analytickej diskusie 
 Priestor pre vzájomnú diskusiu, konfrontáciu protichodných stanovísk a posto-

jov vytvára analytická diskusná metóda – rozbor morálneho problému, riešenie morálnej 
1 Morálnym usudzovaním sa a jeho vývinom sa zaoberal predovšetkým J. Piaget (1932), na ktorého koncepciu 
naviazal L. Kohlberg (1978) vypracovaním teórie vývinu morálnych úsudkov.  
2 Avšak medzi morálnym konaním a myslením nemusí byť vždy súlad. Morálne konanie je ovplyvnené jednak 
úrovňou morálneho usudzovania, jednak situačnými faktormi.
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dilemy. Vnímame ju, ako jednu z možných ciest pozitívneho ovplyvňovania morálneho 
charakteru jednotlivcov.

Metóda analytickej diskusie sa môže zamerať na najrôznejšie témy s mravným 
obsahom. Po úvodnej prezentácii morálnej dilemy (dilematický príbeh, konfl iktný mik-
ropríbeh, morálny problém) začína diskusia, ktorá by mala prebiehať  v atmosfére slo-
body, tvorivosti. Zásadou je počas diskusie nemoralizovať, nepohoršovať sa, nekritizo-
vať, nepredkladať riešenie. Nasleduje záverečná refl exia spojená s určitou sumarizáciou 
dôvodov pre a proti a s vlastnou konfrontáciou nadobudnutého pohľadu na problém 
s názorom formulovaným na začiatku diskusie.

Cieľ výskumu a výskumné hypotézy
Naším cieľom bolo skúmať morálne usudzovanie vysokoškolákov. Zaujímal nás 

rozdiel v morálnom usudzovaní v dvoch typoch situácie – pred absolvovaním a po ab-
solvovaní kurzu psychológie morálneho vývinu. Sledovali sme, aký vplyv má analytic-
ká diskusná metóda, ktorou bol vedený kurz psychológie morálneho vývinu, na morálne 
usudzovanie študentov. 

Predpokladali sme, že morálne usudzovanie študentov bude rozdielne na zači-
atku semestra pred aktívnym absolvovaním psychológie morálneho vývinu a na konci 
semestra po jeho aktívnom absolvovaní.

Študenti, ktorí absolvovali kurz psychológie morálneho vývinu sa budú líšiť 
v morálnom usudzovaní od študentov, ktorí daný kurz neabsolvovali.

Výskumný nástroj
Ako výskumnú metodiku sme použili dotazník riešenia morálnych dilem repre-

zentujúcich vždy nejaký osobný alebo sociálny problém (por. Rest, 1997).3 Ráczová, 
Babinčák, 2009). Úlohou respondentov bolo vyjadriť sa k ôsmim zdôvodneniam rôz-
nych riešení daného problému pomocou päťbodovej škály v rozpätí od „celkom súhla-
sím“ až po „celkom nesúhlasím“. Štyri argumenty boli stanovené v prospech riešenia 
daného konfl iktu, štyri argumenty vyjadrovali nesúhlasné stanovisko s predkladaným 
riešením problému. Zdôvodnenia riešenia morálnej dilemy zodpovedali trom úrovniam, 
rovinám morálneho usudzovania. Dané úrovne predstavovali základné kritérium pre 
posudzovanie spôsobu riešenia morálnych dilem študentmi: 

úroveň – predkonvenčná: egocentrická orientácia, pragmatická morálka; priori-1. 
tou sú individuálne, bezprostredné záujmy; správanie je zamerané na uspokojenie 
vlastných potrieb a sleduje maximálne výhody či minimálne negatívne následky;
úroveň – konvenčná: individuálne požiadavky sú prispôsobené požiadavkám 2. 
sociálnej skupiny; postoj lojality k sociálnym očakávaniam; konformita so štan-
dardnými spoločenskými prejavmi; dodržiavanie poriadku;
úroveň – postkonvenčná: meradlom morálneho posudzovania je vlastné svedo-3. 
mie; rešpektovanie druhých; zodpovednosť indivídua voči univerzálnym morál-
nym princípom, vernosť vlastným morálnym zásadám.

3 Detailnejšie uvedenú metodiku rozoberá vo svojej publikácii Základy psychológie morálky dvojica autorov 
Ráczová a Babinčák (2009).
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Výskumné dáta boli štatisticky spracované pomocou programu SPSS, verzia 15.0.

Priebeh výskumu
Výskum prebiehal počas  výučby kurzu zo psychológie morálneho vývinu v rám-

ci jedného semestra, pričom išlo o 11 pravidelných týždenných skupinových stretnutí  
v trvaní približne 80 minút.  

Výskumný súbor
 Výskumu sa zúčastnilo 24 vysokoškolských študentov nachádzajúcich sa 

v druhom ročníku bakalárskeho štúdia psychológie. Predstavovali experimentálnu sku-
pinu, ktorej priemerný vek bol 21,18 roka. Mužov bolo 6 a žien 18.

Kontrolná skupina pozostávala z 20 vysokoškolákov druhého ročníka učiteľstva 
akademických predmetov v rovnakom priemernom veku 21,18 roka. Muži boli zastúpe-
ní 8 respondentmi a zvyšný počet 12 tvorili ženy.  

Výskumné výsledky
Na začiatku a na konci semestra boli pri sledovaní morálneho usudzovania v ex-

perimentálnej skupine zastúpené všetky tri roviny morálneho usudzovania, ako to doku-
mentuje nasledujúca tabuľka 1.:

Tab. 1 Sledované úrovne morálneho usudzovania na začiatku a na konci výučby psycho-
lógie morálneho vývinu v experimentálnej skupine (N = 24)

Úrovne morálneho usudzova-
nia Začiatok (AM) Koniec (AM) t-test

Predkonvenčná 5.00 2.16      3.32***
Konvenčná 1.76 1.00      1.20*
Postkonvenčná 1.02 3.62  - 12.10***

Vysvetlivky: * p < .05; *** p < .001

Predkonvenčná rovina morálneho usudzovania na začiatku výučby bola pri rie-
šení morálnej dilemy v experimentálnej skupine výrazne uprednostňovaná. Po aktív-
nom absolvovaní pravidelných stretnutí vedených analytickou diskusnou metódou mô-
žeme sledovať signifi kantne významný pokles v preferencii individuálnych požiadaviek 
(t(22) = 3.32; p < 0.001) a rovnako znížený záujem usudzovať podľa pravidiel, potrieb 
skupiny či autority, čo odzrkadľuje konvenčná úroveň morálneho usudzovania (t(22) = 
1.20; p < 0.05). Povšimnutiahodnou zostáva skutočnosť, že študenti po skončení kurzu 
zo psychológie morálneho vývinu preukázali pri riešení morálnej dilemy signifi kantne 
významnú tendenciu riadiť sa podľa vlastných, slobodne zvolených morálnych princí-
pov. Postkonvenčná úroveň morálneho usudzovania sa stala na konci semestra výrazne 
dominantná (t(22) = -12.10; p < 0.001). 

Môžeme konštatovať, že morálne usudzovanie vysokoškolákov je rozdielne pred 
a po absolvovaní kurzu psychológie morálneho vývinu realizovaného analytickou dis-
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kusnou metódou. Rozdiel sa preukázal v smere zníženej tendencie usudzovať na úrovni 
predkonvenčnej a konvenčnej a v smere zvýšenej orientácie usudzovať na postkonven-
čnej úrovni.

Tab. 2 Sledované úrovne morálneho usudzovania v kontrolnej skupine (N = 20)
Úrovne morálneho usudzovania Začiatok (AM) Koniec (AM) t-test
Predkonvenčná 3.34 3.18    0.75
Konvenčná 2.36 2.60 - 0.64
Postkonvenčná 1.77 2.00 - 0.41

V kontrolnej skupine sme pri riešení morálnych dilem nezaznamenali štatistic-
ky významnú zmenu (por. tab. 2). Ak porovnáme priemerné hodnoty oboch meraní, 
zistíme, že študenti učiteľstva akademických predmetov pri morálnom usudzovaní 
preferovali v najväčšej miere individuálne potreby a záujmy (predkonvenčná rovina). 
Napĺňanie sociálnych očakávaní, postoj lojality voči ostatným (konvenčná rovina) boli 
v poradí druhým kritériom pri riešení morálnej dilemy a najmenej sa uplatňovala ten-
dencia vyhodnocovať morálnu dilemu podľa vnútorne zabudovaných morálnych prin-
cípov (postkonvenčná rovina).

Tab. 3 Porovnanie experimentálnej (N = 24) a kontrolnej skupiny (N = 20) v sledova-
ných úrovniach morálneho usudzovania

Úrovne morálneho usudzovania Experimentálna 
skupina (AM)

Kontrolná skupina 
(AM) F-test

Predkonvenčná 2.74 1.62    0.75
Konvenčná 1.87 0.76 - 0.64
Postkonvenčná 2.50 1.75 - 0.41***

Vysvetlivky: *** p < .001

Z tabuľky 3 je zrejmé, že existuje štatisticky významný rozdiel v postkonvenčnej 
rovine  morálneho usudzovania medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou. Študen-
ti, ktorí absolvovali kurz psychológie morálneho vývinu sa odlišujú od študentov, ktorí 
daný kurz neabsolvovali. Výrazný rozdiel sa ukazuje v smere zvýšenej tendencie riešiť 
morálne dilemy na postkonvenčnej rovine morálneho usudzovania, a to u študentov, 
ktorí sa zúčastňovali kurzu psychológie morálneho vývinu (F(2, 42) = - 0.41; p < .001).

Záver
Naším zámerom bolo sledovať, ako vplýva špeciálna metóda, analytická diskusia 

na rozvíjanie morálneho usudzovania. Nadobudnuté výsledky potvrdili náš predpoklad, 
že analytická diskusná metóda môže prispievať k rozvíjaniu morálneho usudzovania, 
hodnotenia. Študenti po absolvovaní kurzu psychológie morálneho vývinu uplatňovali 
pri riešení morálnych dilem postkonvenčné morálne hľadisko, čo zodpovedá najvyššej 
úrovni morálneho usudzovania. 

Podstatou analytickej diskusnej metódy je, že riešenie hypotetických dilem 
v „chránenom“ vyučovacom prostredí stimuluje rovnaké kompetencie, ktoré sú potreb-
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né na zvládnutie skutočných dilem prichádzajúcich v každodennom živote. Metódu rie-
šenia morálnych dilem by sme mohli prirovnať k vakcíne, t. z., že stimuluje schopnosť 
organizmu (subjektu) brániť sa vírusu cez injekčnú dávku oslabeného vírusu (Lind, 
2002). Mnohé výskumné štúdie psychologického i pedagogického zamerania dokazujú 
jej efektívnosť (por. Enright et al., 1983; Higgins, 1980; Leming, 1985; Lockwood, 
1978; Schläfl i et al., 1985; Lind, 2002), v tom zmysle, že osoby, ktoré sa učili, ako riešiť 
konfl ikty protichodných hodnôt, princípov, dokázali účinnejšie riešiť dilemy každoden-
ného života. 

Vzhľadom na malý počet zúčastnených študentov nemožno vyvodzovať všeo-
becne platné závery. Na základe výskumných výsledkov sa môžeme však domnievať, že 
analytická diskusná metóda sa javí ako jedna z možných ciest morálneho rozvoja.  

Efektívna morálna edukácia si vyžaduje dobrý výcvik, je umením vytvoriť pro-
duktívne vyučovacie prostredie (Lind, 2002). Analytická diskusná metóda, metóda rie-
šenia morálnych dilem je použiteľná na základných, stredných školách, univerzitách 
i pri vzdelávaní dospelých. Má účinný dopad na morálny rozvoj, stimuluje morálne 
usudzovanie, ale i morálne konanie a, ako hovorí Vacek (1996), „neustále inšpiruje 
k morálnej sebarefl exii, k úvahám o mravnom sebazdokonaľovaní“.4  

TOPIC FOR “HEALTHY“ MORAL EDUCATION

Abstract: Social development demonstrates that the contemporary moral educa-
tion is the critical point of the school of today. Teaching practice confi rms the fact that 
in education, space is missing for the formation of positive moral features of the pupil’s 
personality. This work presents one of the possibilities of the stimulation of the moral 
growth, development of moral competence of those who are being educated by means 
of a specifi c method called analytic discussion. We were interested in knowing in which 
manner an analysis of a specifi c moral problem infl uences in the moral reasoning of the 
individuals. Research in which 44 university students participated (AM(age)=21.18), 
was carried out in the course on the psychology of moral development. Results obtained 
indicate important differences in the moral reasoning of the students, both at the begin-
ning and the end of the above-mentioned course, and as compared to a control group of 
students (who did not participate in the course); in both cases, the difference manifested 
itself in an increased tendency towards the application of higher moral principles and 
values. This may lead us to a conclusion that moral reasoning may be infl uenced, and at 
the same time we think that the analytic discussion method could be one of the possible 
tools for moral education. 

Keywords: moral education; school; analytic discussion method; moral reaso-
ning; pre-conventional, conventional and post-conventional levels.

4 Zaujímavé východisko postavené na fi lozofi ckej refl exii k tejto téme ponúka Kondrla s Blaščíkovou 
(2006). 
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

ESTETICKÉ VNÍMANIE UMELECKÝCH 
DIEL ADOLESCENTOM A JEHO VPLYV NA 

DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Michaela LUKAČIKOVÁ

Abstrakt: Štúdia sa zaoberá estetickým vnímaním umeleckých diel adolescen-
tov a jeho vplyv na duševné zdravie. Je charakterizované estetické vnímanie, priebeh 
estetického vnímania a faktory, ktoré vplývajú na celkové vnímanie. Prostredníctvom 
sémantického diferenciálu (dimenzia: hodnotenie) sme skúmali výber a hodnotenie 
dvoch umeleckých diel: Zvestovanie od Leonarda da Vinciho a Zvestovanie od Andyho 
Warhola. Z výsledkov vyplýva, že adolescenti pozitívnejšie vnímajú umelecké dielo od 
Andyho Warhola. 

Kľúčové slová: umenie, Warhol, Leonardo da Vinci, Zvestovanie, estetické vní-
manie. 

To, že sa na nás dennodenne valí záplava obrazov, je fakt. Faktom je i to, že 
vidíme i bez toho, aby sme hlbšie prenikali do skutočného vnútra obrazu. Naše videnie 
a vnímanie je silne ovplyvnené socio-kultúrnym prostredím a samozrejme i našou skú-
senosťou. Zobrazenie napríklad pekla alebo bitky malo pre ľudí renesancie iný význam 
ako pre nás v čase, keď obraz vidíme o stáročia neskôr, či už v múzeách alebo galériách. 
V každom prípade, naše vnímanie podlieha zmenám. Inak vnímame teraz a inak to bude 
možno i o pár sekúnd neskôr.  

Profesorka teológie, psychológie a histórie umenia I. Riedel (2002) hovorí, že 
umelecké obrazy sú veľkými orientačnými bodmi ľudskej duše, vytvorené z kolektívne-
ho nevedomia, symboly náboženských i socio-kultúrnych postojov a hodnotení tej ktorej 
doby. Obrazy sú ako symboly, prípadne kombinácie symbolov. Môžeme sa na ne dívať 
ako na symboly, a tak ich aj interpretovať. Čo platí pre symboly, platí i pre obrazy.  

Ak hovoríme o umeleckom diele ako takom, máme na mysli artefakt, ktorý nemá 
status umeleckého diela pre nič za nič. Podľa R. Schusterman (2003) nič nie je ume-
leckým dielom bez interpretácií. Aj Warholov Brillo box ako umelecké dielo potrebuje 
interpretáciu ako od samotného autora, tak aj od publika. Umelecké dielo je dokladom 
doby, v ktorej umelec žil a tvoril, ale vypovedá aj o jeho citovom a myšlienkovom svete. 
Skutočné umelecké dielo si nikdy nenechá odkryť svoje celkové tajomstvo, to by už 
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nebolo umeleckým dielom; vždy upúta čitateľa niečím iným, tajomným a vzrušujúcim. 
Avšak ak obraz má zmysel, mal by byť „prečítaný“ tým, ktorému je určený, teda pozo-
rovateľom, a v tom je podľa J. Amounta (2005) celý problém interpretácie.  

R. Horáček (1998) hovorí, že výtvarné dielo je osobitý typ komunikácie. Hovorí 
rovnakou mierou o vnútorných postojoch umelca, ako aj o vonkajšom svete okolo nás, 
a dokáže komunikovať s duševným svetom diváka. Medzi hlavnými funkciami umenia 
býva vždy najviac vyzdvihovaná práve estetická funkcia (tamže). 

Estetické vnímanie (i samotný estetický zážitok) súvisí so zmyslovým vnímaním, 
posudzovaním a hodnotením vnímaného objektu. Človek síce vníma objekt zmyslami, 
ale posudzuje a hodnotí ho esteticky, na základe svojich predstáv a vlastnej percepcie. 
Napríklad pri vnímaní umeleckého diela vnímame všetky aspekty diela, rozmer, tvar, 
techniku, kompozíciu, farby, obsah, tému a podobne, ale vnímame i to, čo tam nie je 
jednoznačne prítomné, čo sa nedá ani analýzou zachytiť. Je to vnútri každého z nás. 

 Mnohokrát sa za estetické vnímanie považuje nielen vnímanie nejakého vý-
tvarného diela, ale aj každé iné vnímanie, pozorovanie, počúvanie, prezeranie, alebo len 
jednoduché „nadýchavanie“ atmosféry spojenej s dielom v múzeách, galériách alebo 
kostoloch. Niekomu stačí, ak si z vnímania vezme len časť, teda ak pochopí, o čom 
je dané dielo, iných zase uspokojí nejaké morálne ponaučenie, uspokojenie vlastných 
vizuálnych potrieb a podobne. Toto všetko sa môže, ale i nemusí prejaviť v estetickom 
vnímaní, ktoré sa zásadné líši od človeka ku človeku, a aj od diela k dielu. 

Vnímanie umeleckých diel musí dávať ucelenú, emocionálnu predstavu o diele 
ako o jednotnom organizme, kde sú výrazové prostriedky tesne spojené a podriadené 
obsahu. K podmienkam uceleného, emocionálneho a hlbokého vnímania obrazu patria 
vonkajšie podmienky, nálada a orientácia diváka a jeho celková pripravenosť, estetické 
porozumenie (Kuric, 1986). 

E. Mistrík (1994) uvádza, že ideálne je, ak estetické vnímanie prebehne na troch 
vrstvách ľudskej psychiky. Prvou vrstvou je zmyslová úroveň, kedy máme pôžitok na-
príklad z melódie, ktorá lichotí nášmu uchu, alebo z farieb, kde naše oči sa napĺňajú 
pocitmi z farebných kombinácií a variácií. Lepšie je však, ak pri vnímaní prejdeme 
zo zmyslového vnímania k emóciám, takže pociťujeme šťastie, pôžitok, túžbu, alebo 
strach, úzkosť, obavy, a podobne. Po skončení vnímania, či už sledovania nejakého 
fi lmu alebo výtvarného diela, môžu v nás tieto dominantné pocity zostať i naďalej. Mô-
žeme vnímané vstrebávať, alebo určitým spôsobom hodnotiť a prerátavať svoje zisky 
a straty. Týmto spôsobom hodnotíme to, čo sa v nás deje, čo je v danom diele a čo je 
v nás. A tu sme už pri najhlbšej úrovni estetického vnímania, pretože tu už pracuje celá 
naša psychika, naše potreby, túžby, skúsenosti, vášne, emócie, ale i rozumu. Týmito 
troma vrstvami estetického vnímania sa dostávame hlbšie a hlbšie do diela. 

 Pre plnohodnotné estetické vnímanie a zainteresovanie sa do vnímania diela 
je potrebné, aby divák pociťoval určitý psychický odstup od toho, čo sa odohráva na 
plátne, a čo v ňom samotnom. V prípade, ak nedôjde k takémuto druhu odstupu, môže 
nastať prípad, kedy negatívne prezentované dielo môže pohltiť celú osobnosť perci-
pienta, napríklad, ak sa na obraze nachádza výjav z podzemia - pekla, je dôležité, aby 
percipient vedel rozoznať skutočnosť od diela, aby chápal realitu svojho vlastného ja. 

Na celkové vnímanie vplýva viacero faktorov, od samotného diela, ľudskej po-
zornosti, momentálneho stavu a nálady, až po zaangažovanosť diváka, osobnosti lekto-
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ra, celkovej expozície, jej farebnej, auditívnej ladenosti atď. Vidíme, že estetické vní-
manie je zložitý proces, ktorý postupuje vo viacerých fázach, ktorých poradie sa môže 
v konkrétnych prípadoch meniť. Podľa E. Mistríka (1994) estetické vnímanie začína 
predbežnou, vstupnou emóciou, čo je stav menšieho alebo väčšieho vzrušenia. Funguje 
ako spúšťací mechanizmus: „začni vnímať umelecké dielo“. Druhá fáza sa začína pod-
vedomým porovnávaním myšlienok, ideí, pocitov vyjadrených v diele so životnými 
skúsenosťami percipienta, s jeho vlastnými túžbami, pôžitkami a podobne. Ak máme 
mať z diela skutočný estetický zážitok, plný pocit, pocit až „na doraz“, musíme v diele 
nájsť moment prekvapenia, neočakávanosti, niečo, čo sa nezhoduje s našimi očakávani-
ami, našimi skúsenosťami; umelecké dielo by malo byť „nad“ nami, v opačnom prípade 
sa estetický zážitok zastavuje a stagnuje. V prípade, ak nám umelecké dielo vyhovuje, 
môže prísť ďalšia fáza, katarzia, a po nej (niekedy aj bez prítomnosti katarzie, pretože 
tá prichádza veľmi zriedkavo) vyslovujeme estetický súd – pozitívnu alebo negatívnu 
emóciu. Je to posledná fáza estetického vnímania, kedy sme sami ohodnotili umelecké 
dielo, a tak ukázali, že nám má čo povedať. Podľa J. Kulku (2008) všetky tieto faktory 
môžu byť prítomné vtedy, ak dôjde k príprave človeka k plnohodnotnému vnímaniu 
umenia v rámci estetickej výchovy. 

Výskumný cieľ
V tomto roku, v marci 2010 bol založený v spolupráci s Experimentálnym cen-

trom umeleckej výchovy Spoločnosti Andyho Warhola pri Múzeum moderného ume-
nia Andyho Warhola v Medzilaborciach a Strednou odbornou školou Andyho Warhola 
v Medzilaborciach Klub mladých priateľov výtvarného umenia, v rámci ktorého sme 
zrealizovali prieskum výberu umeleckého diela, ktoré by si respondenti vedeli pred-
staviť mať zavesený vo svojej izbe. Za cieľ sme si zvolili zhodnotiť výber umeleckého 
diela a jeho vplyv na jedinca. Tohto prieskumu sa zúčastnilo 50 respondentov adoles-
centného veku (N=50) ženského pohlavia (3. ročník strednej školy). 

Metodika
Umelecké diela sme vybrali zámerne tak, aby bolo konfrontované umenie sta-

rých majstrov a súčasné umenie, pričom námet diela bol zachovaný. Vybrali sme ume-
lecké dielo Zvestovanie od Leonarda da Vinciho a Andyho Warhola. 

Na analýzu vnímania týchto umeleckých diel sme použili sémantický diferenci-
ál, ako  pri analýze estetického vnímania maliarskych výtvarných diel urobili J. Kuric 
a V. Smékal (Kuric, 1986). Sémantický diferenciál sa často používa pri riešení problé-
mov psychológie umenia. Táto technika bola vyvinutá v päťdesiatych rokoch a publiko-
vaná v monografi i Osgooda, Suci a Tannenbauma The measurement of meaning v roku 
1957 ako metóda merania významu pojmov. Jej podstata spočíva v hodnotení reakcií 
skúmaných osôb na škálach adjektív, pomocou ktorých sa pojmy (objekty, umelecké di-
ela) posudzujú. Ide o páry bipolárnych adjektív, ako napr. malý-veľký, silný-slabý a pod. 
na sedemstupňovej škále grafi ckého alebo numerického typu. Spomínaní autori vytvo-
rili 76 škál, ktoré boli vybrané z 289 antoným Rogerovho Thesauru anglického jazyka. 
J. Kuric a V. Smékal zostavili koncom sedemdesiatych rokov 64 škál, z ktorých 30 zod-
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povedá klasickým škálam dimenzií zistených Osgoodom a kol. – aktivite, hodnoteniu 
a sile. V našom výskume sme použili škálu hodnotenie, ktorá vypovedá o pozitívnom 
alebo negatívnom estetickom zážitku pri vnímaní daného umeleckého diela. 

Škály dimenzie HODNOTENIE:

páči sa mi - nepáči sa mi
zlý - dobrý
povrchný - hlboký
naznačený - výrazný, prepracovaný
radostný - pochmúrny
skľučujúci, tiesnivý - povznášajúci
odpudivý - príťažlivý, úchvatný
príjemný - nepríjemný
škaredý - krásny
dokonalý, vycibrený - nedokonalý, odbitý

Výsledky

Graf 1 Hodnotenie umeleckých diel 

Graf 1 prináša porovnanie hodnotenia vnímania umeleckých diela adolescentmi. 
Porovnávané sú dva umelecké diela s rovnakým námetom. 

Záver a diskusia 
Estetické vnímanie je v súčasnej dobe relatívne málo skúmanou témou, rovnako 

ako aj vplyv umenia na duševné zdravie jedinca, kde v rámci arteterapie sa využíva aj 
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interpretácia umeleckého diela ako jedna z techník arteterapie. Z výsledkov vyplýva, 
že moderné umenie, konkrétne Zvestovanie od Andyho Warhola, bolo v porovnaní so 
Zvestovaním od Leonarda da Vinciho pozitívnejšie hodnotenie. Warholovo dielo je pre 
adolescentov krajším dielom, majú z neho väčší pocit radosti, nie je skľučujúcim, ani 
odpudivým umeleckým dielom, ale príjemným a radostnejším. Po spracovaní výsled-
koch a po diskusii s respondentmi sme zistili, že pre adolescentov bolo pri hodnotení 
umeleckého diela prvoradý pocit pohody a stotožnenia vlastníctva umeleckého diela vo 
svojej izbe. Nemalú úlohu zohrali aj farby, ktoré H. Leder (2004) považuje prvopočiatok 
v procese vizuálnej stimulácie, ako aj pozitívneho vplývania na estetický zážitok jedin-
ca, čo sa nám výskumom potvrdilo.

 

AESTHETIC PERCEPTION OF ARTWORKS BY
ADOLESCENTS AND ITS IMPACT ON MENTAL HEALTH

Abstract: This study deals with aesthetic perception of artworks by adolescents 
and its impact on mental health. It is characterized aesthetic perception, the course of 
aesthetic perception and the factors that infl uence the overall perception. Through Se-
mantic Differential (dimension: evaluation), we examined the selection and evaluation 
of two works of art: Annunciation from Leonardo da Vinci and Annunciation from Andy 
Warhol. The results show that adolescents perceive more positively artwork from Andy 
Warhol. 

Keywords: art, Warhol, Leonardo da Vinci, Annunciation, Aesthetic Percepti-
on. 
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