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ÚVOD

Výzkumný záměr Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity s názvem ŠKO-
LA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ již šestým rokem řeší problematiku, kde se stýká 
oblast školství a zdravotnictví s cílem zefektivnit zdravotní výchovu. Současné světové 
trendy se zaměřují na zvyšování zdravotní úrovně obyvatelstva. To můžeme pozorovat 
z materiálů Světové zdravotnické organizace (SZO/WHO) i z národních projektů všech 
zemí, které se snaží připravit novou evropskou zdravotní politiku. Jejím posláním by 
mělo být pochopit a vysvětlit význam zdraví pro ekonomický a sociální rozvoj rychle 
se měnící Evropy a najít i využít vhodné metody pro zlepšování zdraví lidí. Těmto zá-
sadám odpovídají i ideje obsažené ve významném materiálu českého školství jako jsou 
Rámcové vzdělávací programy.

Okruh těchto myšlenek je východiskem bádání, které směřuje k výchově ke 
zdraví a ke zvyšování zdravotní gramotnosti, kterou chápeme spolu s autorem jednoho 
příspěvku této publikace J. Holčíkem jako „schopnost rozhodovat se pro zdraví v běž-
ném životě“.

Většina studií v tomto sborníku odezněla jako program mezinárodní konference 
ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ, která je každoročně pořádána na Pedagogické 
fakultě Masarykovy univerzity, kde referují členové základního řešitelského týmu toho-
to projektu a řada dalších odborníků, kteří vyjadřují své myšlenky v intencích našeho 
programu či zájemci, kterým je blízké zaměření konference.

Tomu odpovídá i charakter příspěvků v této publikaci. Obsahuje články, které 
autoři považují za přínosné pro řešení dané problematiky z hlediska své kvalifi kace, 
zaměření a zkušeností. Nechtěli jsme do jejich textů zasahovat, neboť jde o práce gra-
duovaných odborníků, kteří prezentují své názory, metodologii a závěry a jsou plně 
přístupní diskusi, k čemuž může přispět také seznam adres autorů na konci publikace. 
Sborník má především pracovní charakter a ve svém celku neaspiruje na kodifi kaci 
určité koncepce, naopak ukazuje z jak rozdílných východisek je možno k výchově ke 
zdraví přistupovat.

Výhodou a hlavním přínosem konferencí je možnost živé diskuse. Sborníky 
článků, i když z konference vycházejí, často tuto vlastnost ztrácejí. Budeme rádi, když 
obsah této publikace bude vyvolávat připomínky, souhlas i nesouhlas a přiblíží se tak 
aktuální polemice, která v oblasti výchovy ke zdraví, zejména v našem současném škol-
ství, je stále potřebná.

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

PŘÍPRAVA NOVÉ EVROPSKÉ
ZDRAVOTNÍ POLITIKY

A ZDRAVOTNÍCH SYSTÉMŮ – ZDRAVÍ 2020

Jan HOLČÍK

Abstrakt: Na šedesátém zasedání (září 2010) Evropského regionálního výboru 
Světové zdravotnické organizace daly členské státy Evropské úřadovně SZO jasný man-
dát připravit novou evropskou zdravotní politiku Zdraví 2020, s cílem posílit zdravot-
ní systémy, oživit infrastrukturu a instituce veřejného zdravotnictví, zapojit veřejnost
a připravit soubor navazujících a ověřených opatření, která by reagovala na zdravotní 
hrozby a přispívala by k soustavnému zlepšování zdravotní situace. Zdraví 2020 bude 
připraveno prostřednictvím aktivní a všestranné spolupráce všech rezortů se záměrem 
rozvíjet u všech komponent společnosti sdílenou odpovědnost za zdraví. Zdraví 2020 
je dobrou příležitostí pro školy, aby urychlily rozvoj výchovy ke zdraví, podpory zdraví
a zdravotní gramotnosti.

Klíčová slova: zdraví, zdravotní péče, Zdraví 2020, Světová zdravotnická orga-
nizace           

Na 60. zasedání Evropského regionálního výboru Světové zdravotnické organi-
zace 13.-16. září 2010 byl schválen záměr připravit novou evropskou zdravotní politiku 
ZDRAVÍ 2020. Jejím posláním by mělo být pochopit a vysvětlit význam zdraví pro 
ekonomický a sociální rozvoj rychle se měnící Evropy a najít i využít vhodné metody 
pro zlepšení zdraví lidí v Evropě. 

V březnu roku 2011 se v Andoře sešlo na svém prvním zasedání Evropské fórum 
zdravotní politiky reprezentované zástupci 53 evropských členských zemí se záměrem 
charakterizovat současnou zdravotní situaci v Evropě a začít s konkrétní přípravou no-
vého koncepčně orientovaného zdravotního dokumentu ZDRAVÍ 2020.      

Některé rysy dosavadního vývoje, např. narůstající zdravotní rozdíly mezi soci-
álními skupinami i mezi státy Evropského regionu, omezování veřejných zdrojů pod-
míněné fi nanční a ekonomickou krizí a rostoucí zdravotní nesnáze v důsledku nárůstu 
chronických  nemocí, dokládají nutnost zajistit zdravotní péči všem sociálním vrstvám, 
a to zejména těm, které jsou vystaveny největšímu zdravotnímu riziku. Adekvátní zdra-
votnické služby by měly být dostupné všem nemocným.

Program ZDRAVÍ 2020 plně navazuje na dřívější programové materiály SZO, 
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např. na program Zdraví pro všechny do roku 2000, jehož základy byly položeny v roce 
1977, na Ottawskou chartu podpory zdraví z roku 1986, na program Zdraví 21, který 
Evropské zdravotnické shromáždění označilo v roce 1998 za základní dokument evrop-
ské zdravotní politiky, a na závěry Tallinnské konference konané v roce 2008.

ZDRAVÍ 2020 by mělo poskytnout osnovu pro účinná opatření přispívající ke 
zlepšení zdraví v celém Evropském regionu. Měla by být natolik diferencovaná, aby 
odpovídala různým podmínkám jednotlivých zemí. Základem a vůdčím elementem 
by měly být hodnoty, které jsou v Evropě trvale hájeny a rozvíjeny: právo na zdraví
a na zdravotní péči, ekvita (spravedlnost), dlouhodobá udržitelnost a právo rozhodovat
o svém vlastním zdraví i o zdravotních podmínkách společnosti. Nastává čas ujistit 
se, že nejde jen o populistickou rétoriku, ale o nesporné principy vládní i široce pojaté 
veřejné politiky realizované na všech úrovních. Zmíněné hodnoty by se měly stát mo-
tivem i pro ekonomické aktivity jak veřejného, tak i soukromého sektoru i pro činnost 
mnohých dalších organizací a institucí v rámci občanské společnosti.

Výchozím materiálem pro společnou práci se stal text „Rozvoj nové evropské 
politiky pro zdraví – Zdraví 2020“ (Developing the new European policy for health – 
Health 2020). 

 
Základní úkoly nové evropské zdravotní politiky budou zejména tyto:

1. Integrovat širokou oblast péče o zdraví s cílem společně přispět k lepšímu zdraví 
lidí.

2. Evropskou zdravotní politiku připravit, rozvíjet a realizovat za aktivní účasti 
členských států a dalších partnerů.

3. Plně vycházet z informací o rozložení a vlivu sociálních determinant zdraví
a ověřené poznatky využívat jak v péči o zdraví, tak ve všech dalších oblastech 
ovlivňujících zdraví lidí.

4. Obnovit a posílit rozvoj zdravotních systémů, a to zejména veřejného zdravot-
nictví a jeho kapacit přispívajících k ochraně a rozvoji zdraví lidí.

5. Pojímat zdraví jako zásadní faktor ekonomického a sociálního rozvoje, navazo-
vat spolupráci s ostatními vládními sektory a posilovat jejich zájem i odpověd-
nost za zdraví lidí. 

6. Stát se inspirací pro jednotlivé členské státy, aby si v návaznosti na zásady Zdra-
ví 2020 obnovily a doplnily svou národní zdravotní politiku.

Hlavním záměrem je, aby všem lidem Evropského regionu bylo umožněno do-
sáhnout svůj plný zdravotní potenciál. Občané by k tomu měli přispět individuálně i ve 
skupinách za pomoci všech úrovní veřejné správy, organizací i institucí.

Připravovaný program bude vycházet ze základních zdravotních problémů Ev-
ropy. Stačí připomenout, že chronické neinfekční nemoci jsou příčinou přibližně 87 % 
úmrtí v Evropském regionu SZO, zdravotně politická opatření se obvykle týkají jen 
relativně krátkého funkčního období vládních struktur a není doceňován dlouhodobý 
zdravotní přínos preventivních programů. Péče o zdraví je v mnoha zemích chápána 
převážně rezortně, občané nemají dostatečný podíl na rozhodování o zdraví a životních 
podmínkách, zdravotní důsledky přijatých opatření nejsou náležitě hodnoceny a zdra-
votní dopad sociálně ekonomických opatření je podceňován.    
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Program Zdraví 2020 bude předložen 53 členským zemím Evropského regionu 
SZO na 62. zasedání Evropského regionálního výboru SZO v roce 2012.

Zdraví lidí v Evropském regionu a zejména v jednotlivých státech stále větší 
měrou ovlivňují sociální a ekonomické rozdíly. Je proto nezbytné získat pro zlepšení 
péče o zdraví širokou politickou podporu. Investice do zdraví, to nejsou jen náklady na 
zdravotnické služby. Je důležité se věnovat všem okolnostem, které souvisejí se zdra-
vím. Zdraví je bohatství. Investice do zdraví lidí jsou zdravé investice.

Ukazuje se, že péče o zdraví se zdaleka netýká jen rezortu zdravotnictví. Je ne-
zbytná cílevědomá součinnost celé vlády. Problematika kouření, alkoholu, drog, výživy 
a potřebný rozvoj tělesné aktivity lidí přesahuje tradiční hranice zdravotnictví. Účinná 
opatření v těchto oblastech nemohou spočívat jen ve zdravotní výchově, ale zejména ve 
zlepšení sociálních a ekonomických podmínek, které jsou jednou z hlavních determi-
nant životního stylu. 

Velké zdravotní rozdíly nejsou jen mezi státy Evropského regionu, ale i uvnitř 
jednotlivých zemí. V každém státě jsou sociální skupiny s vysokou spotřebou cigaret
a alkoholu, které jsou vystaveny vysokému riziku špatné výživy, sedavého způsobu života, 
hazardních her a návykových látek. Je nezbytné navrhnout i realizovat opatření týkající se 
nejen znevýhodněných sociálních skupin, ale je žádoucí se věnovat všemu obyvatelstvu. 
Zdravotní rozdíly jsou záležitostí celého sociálního gradientu, nejen těch nejchudších. 

Když bychom měli zhodnotit vývoj a úroveň zdravotního stavu obyvatel České 
republiky i celkovou zdravotní situaci, pak jistě bude záležet na tom, s kým se budeme 
srovnávat. Pokud bychom se srovnávali se státy bývalého Sovětského svazu, tak by po-
zice ČR byla poměrně příznivá. Jestliže se však srovnáme s tzv. evropskou patnáctkou 
(země, které vstoupily do EU před 1. květnem 2004), pak se ukazuje, že žádná z tako-
vých zemí nemá horší naději dožití, než je tomu v ČR (viz obr. 1).

Obr. 1. Naděje dožití při narození (muži+ženy) v České republice ve srovnání s členský-
mi zeměmi EU přijatými do EU před 1. květnem 2004 (silně je vyznačen průměr)



12

Lze soudit, že důvod naděje nižšího věku dožití v ČR než ve zmíněných zemích 
nespočívá v horších lécích, méně kvalifi kovaných lékařích nebo v hůře vybavených 
nemocnicích. Důvod horšího zdravotního stavu lze hledat spíše v podcenění základních
a všeobecně známých zdravotně rizikových faktorů. Tak např. v ČR je zhruba dvojná-
sobná spotřeba cigaret na osobu ve srovnání se Švédskem, více než dvojnásobná spotře-
ba alkoholu (v litrech čistého lihu a osobu starší 15 let). Švédi přitom spotřebují téměř 
dvojnásobek zeleniny ve srovnání s ČR. Obě země se liší i ve výskytu obezity. Procento 
obézních mužů v ČR je ve srovnání se Švédskem více než dvojnásobné a obdobně je 
tomu i u žen (viz obr. 2).

Obr. 2. Procento obézních mužů a žen v České republice a ve Švédsku v letech 1996–
1998  

Chystaný program Zdraví 2020 se jeví pro ČR jako velmi potřebný. Kdo chce 
pečovat o zdraví, nemůže se starat jen o zdraví, ale musí vzít v úvahu celý široký systém 
péče o zdraví, včetně jeho vstupů, činností, výstupů, zpětných vazeb a dalších forem 
řízení, až po jeho okolí. Je tedy nezbytné se zajímat o všechny determinanty zdraví, což 
jsou všechny okolnosti, které v té či oné míře souvisejí se zdravím. 

Důležité je, zda si lidé váží sami sebe, jak si váží zdraví, do jaké míry se o zdraví 
skutečně zajímají, co pro ně dokáží udělat, zda hájí a naplňují své právo spolurozho-
dovat o svém zdraví i o zdraví a zdravotních podmínkách společnosti, v níž žijí, jak si 
váží vzdělání a životních zkušeností, zda se radí o zdraví s těmi, kteří tomu rozumějí, 
jestli dbají na pravidelné prohlídky u lékařů a zda přijali a naplňují svou odpovědnost za 
své zdraví a za zdraví svých blízkých. To všechno není jen záležitostí jednotlivců. Roz-
hodující je, do jaké míry všechny úrovně veřejné správy, organizace a instituce chápou 
význam a hodnotu zdraví a co pro zdraví lidí dokážou udělat, jak účinně dokáží přizvat 
všechny občany k rozhodování o těch okolnostech, které souvisejí se zdravím, a jak 
dokáží přijmout a naplnit svou odpovědnost za zdraví lidí.  
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Vzhledem k tomu, že výchova a vzdělávání hrají v nově pojímané péči o zdraví 
jednu z hlavních úloh, mají pedagogové i škola jako celek nezastupitelné poslání. Zdra-
ví mladých lidí je naše současné i budoucí bohatství.

Literatura
WHO: First meeting of the European Health Policy Forum. Andorra 2011, Health 2020. 

(http://www.euro.who.int/en/what-we-do/event/fi rst-meeting-of-the-eu-
ropean-health-policy-forum/health-2020), [25.6.2011]

WHO: European Member States plan for health in 2020. (http://www.euro.who.int/en/
what-we-publish/information-for-the-media/sections/latest-press-relea-
ses/european-member-states-plan-for-health-in-2020), [25.6.2011] 

WHO: First meeting of the European Health Policy Forum. Andorra 2011, News. (http://
www.euro.who.int/en/what-we-do/event/fi rst-meeting-of-the-european-
health-policy-forum/news), [25.6.2011]

WHO: Developing the new European policy for health – Health 2020. (http://www.euro.
who.int/__data/assets/pdf_fi le/0010/134299/07E_Health2020_110419_
eng.pdf), [25.6.2011] 

JAKAB, Z.: Embarking on Developing the New European Health Policy – Health 2020. 
European Journal of Public Health, 21, 2011, 1, 130-132. (http://www.
euro.who.int/en/what-we-do/event/fi rst-meeting-of-the-european-health-
policy-forum/health-2020/embarking-on-developing-the-new-european-
health-policyhealth-2020), [25.6.2011]

WHO: HFA-DB. (http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/da-
tabases/european-health-for-all-database-hfa-db2/offline-version), 
[25.6.2011]

European Union Public Health Information System (EUPHIX): Overweight. (http://
www.euphix.org/object_document/o4646n27195.html), [25.6.2011]  

DEVELOPING OF THE NEW EUROPEAN HEALTH 
POLICY AND HEALTH SYSTEMS - HEALTH 2020

Abstract: At the sixtieth session (September 2010) of the WHO Regional Com-
mittee for Europe, Member States and partners gave WHO/Europe a strong, clear man-
date to develop the new European health policy, Health 2020, to strengthen health sys-
tems, revitalize public health infrastructures and institutions, engage the public, and 
develop coherent and evidence-based policies of tackling health threats and sustaining 
improvements of health situation over time. Health 2020 will be developed through 
participatory process with other sectors to promote health as a responsibility of all com-
ponents of society. Health 2020 is a good opportunity for schools to accelerate progress 
of health education, health promotion and health literacy.

Key words: health, health care, Health 2020, World Health Organization
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdravotní gramotnosti

K PROMĚNÁM RODINNÉHO ŽIVOTA VE 
20. STOLETÍ VE STŘEDOEVROPSKÝCH 

SOUVISLOSTECH 

Marie MAREČKOVÁ

Abstrakt: Rodinný život prošel ve 20. století v Evropě mnoha změnami. Byl to 
životní styl žen, jejich právní svoboda, rodinné vztahy, vztahy k partnerovi, vztahy ke 
starší generaci, vztahy k dětem. Postavení žen ve společnosti prošlo také mnoha pro-
měnami. Přesto rodina zůstala základem společnosti ve 20. století v Střední Evropě. 
Problémy však přetrvávají v sociální a rodinné politice státu, neboť ženy zapojené do 
pracovního procesu preferují své plány a potřebu seberealizace. Hlavním úkolem rodin-
né politiky státu pro 21. století tedy je zajistit harmonický soulad profesionálních aktivit 
s rodinným životem. 

Klíčová slova: rodina, rodinný život, 20. století family, family life, 20th Cen-
tury 

Rodina jako trvalé společenství muže, ženy a dětí (popřípadě  dalších příbuz-
ných) v rámci společné domácnosti procházela složitým vývojem. Zejména během 
20. století se rodinný život v evropské společnosti výrazně proměňoval. Během století 
Evropa zažila dvě světové války a velké hospodářské krize. Parlamentní demokracii 
ohrožovaly totalitní režimy, které zprvu měly masový ohlas. Bylo to však také století 
společenské modernizace, ekonomického rozvoje a postupující globalizace.

Tyto ekonomické, politické a sociální procesy se odrážely v každodenním životě 
Evropanů, formovaly rodinu, vztahy mezi manžely, rodiči a dětmi, ovlivňovaly porod-
nost a ve svých důsledcích i legální odluku a rozvod.

V mnoha evropských zemích více než polovina manželských párů, narozených 
v období 1935-1950, změnila sociální postavení na rozdíl od svých rodičů. Ze zeměděl-
ců a malorolníků se stali dělníky v městských továrnách nebo posílili vrstvu úředníků 
a zaměstnanců. Současně vzrůstal počet žen, pracujících za mzdu mimo domov. Tento 
trend se projevil již během druhé světové války, neboť ženy nastoupily na místa mužů, 
bojujících na  frontě. Po válce se sice v mnoha zemích opět prosadil sociální model, že 
muži byli živiteli rodin a ženy vykonávaly domácí práce. V SSSR a v socialistických 
zemích uplatnění žen v pracovním procesu  zejména po roce 1950 rostlo a soustavně 
se zvyšovalo i vzdělání žen. Rodinný život však nejvíce ovlivnil proces sekularizace. 
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Zatímco v Irsku a v Polsku se vliv víry nezměnil, koncem 20. století byl výrazně oslaben 
(zvláště v Rusku, v Bulharsku a ve Švédsku).1

V porovnání s demografi ckým vývojem 19. století se během 20. století proje-
vilo postupné zpomalení demografi ckého růstu, který v devadesátých letech 20. století 
dosáhl nulových hodnot. Tento trend nevyvolaly války a deportace, i když zasáhly 80 
miliónů Evropanů, ale změny generativního chování. Až do 19. století bylo obvyklé mít 
v prvních letech manželství co nejvíce dětí. Úmrtnost byla vysoká, děti se zapojovaly 
do práce a později měly zaopatřit rodiče ve stáří. S poklesem dětské úmrtnosti vlivem 
pokroku v medicíně a hygieně se prosazovalo plánování rodiny a kontrola porodnosti. 
Navíc s rostoucími nároky na spotřebu se zvyšovaly rodinné výdaje na zaopatření dětí. 

Ve druhé polovině devadesátých let 20. století pokles porodnosti dokonce předčil 
klesající mortalitu. Počet zemřelých převýšil počet narozených v 11 z 35 evropských 
zemí včetně lidnatých států Německa, Itálie a Ruska. Proces urbanizace sice dále po-
kračoval, avšak  v menší míře než v 18. a 19. století. V posledních dvou desetiletích 20. 
století již výrazně stagnovala migrace venkovských obyvatel do měst. Počet obyvatel 
některých evropských velkoměst dokonce klesal, zvláště v Anglii, ale i v jižní a východ-
ní Evropě.2

Od poloviny 20. století a zvláště od sedmdesátých let 20. století postupně síli-
la migrace především do západní a severozápadní Evropy z mimoevropských oblastí 
kolem Středozemního moře a z bývalých kolonií (Indie, Pakistán, Alžír, Turecko aj.), 
avšak také z Ázie, z Afriky, z arabských zemí a z Karibiku. Tito migranti měli rozdílný 
systém rodinného života, vztahy mezi manžely i mezi rodiči a dětmi a většinou se nepři-
způsobili majoritní populaci.3 

Nepříznivým evropským demografi ckým trendem bylo především stárnutí popu-
pace, neboť podíl obyvatel nad 65 let začal přesahovat únosných 5 %. K roku 1950 bylo 
stárnutí popupace nad 65 let vyšší než 10 % ve Francii, Belgii, Anglii a v NDR. Během 
druhé poloviny 20. století tento trend pokračoval i v dalších evropských zemích. K roku 
2000 největší počet obyvatel nad 65 let měla Itálie (17,6 %) následovaná Švédskem, 
Dánskem, Německem a Řeckem.

Výraznou proměnu rodinného života v Evropě způsobil růst sňatkové nestabili-
ty. Legální odluka nebo rozvod se stal masovým fenoménem zejména posledních čtyř 
desetiletí 20. století. Byl to důsladek změn v rodinném právu a v rovnosti mužů a žen, 
postupně akceptovaných od roku 1915 ve Švédsku, v revolučním Rusku a v dalších 
evropských zemích až do konce 20. století. Nejvýznamnější vliv měla liberalizace roz-
vodu, která se konečně prosadila i v zemích, kde byla dosud legalizována pouze odluka 
(roku 1970 Itálie, roku 1981 Španělsko, roku 1997 Irsko).4

K proměnám rodinného života nesporně přispěla i legalizace potratů. V revoluč-
ním Rusku byla prosazena už roku 1920, roku 1956 pak v socialistických zemích Bul-
harsku a Maďarsku, roku 1957 v Československu a v Rumunsku. Později následovaly 
západoevropské země, naposledy k roku 1990 to byla Belgie. V důsledku této právní 
1 Glendon, Mary Ann. The New Family and the New Property. Toronto: Butterworth 1981,   s. 5.
2 Livi-Baci, Massimo. La popolazione nella storia d´Europa. Bari: Laterza 1998, s. 14.
3 Schultheis, Franz. The Missing Link: Family, Memory and Identity in Germany. In: Family and Kindship in 
Europa. Gullenstad, Marianne - Segalen, Martine (edd.). London: Pinter 1997, s. 40-60. 
4 Stone, Lawrence. The Road to Divorce. England 1530-1987. Oxford: Oxford University Press 1990, s. 435-
436.
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úpravy roku 1995 bylo v Evropě provedeno 7,7 miliónu potratů v porovnání s 8,3 mi-
lióny porodů.5 

V řadě evropských zemí během 20. století systematicky sílil vliv státu téměř 
na všechny sféry každodenního života občanů. I do rodinného života zasahovala státní 
politika např. cíleným zákonodárstvím, podporujícím rodiny s dětmi. Pojevem těchto 
tendencí (kromě fašistických režimů v Itálii a hlavně v Německu) to byl např. i vzestup 
porodnosti v Československu v sedmdesátých letech 20. století. 

Koncem 20. století se v Evropě postupně profi lovaly tři nové typy rodin: rodina 
nesezdaných partnerů či kohabitantů, nová či rekonstruovaná rodina rozvedených part-
nerů a rodina partnerů stejného pohlaví. 

Rodina nesezdaného páru či kohabitantů od sedmdesátých let 20. století byla 
součástí evropského rodinného života. Zatímco v 19. století páry z nižších sociálních 
vrstrev volily tento způsob soužití zejména kvůli fi nančním problémům, vzdělané střed-
ní vrstvy v dnešní době motivuje k odmítání sňatku zachování osobní nezávislosti. Zpo-
čátku tento způsob soužití volily páry ze skandinávských zemí, následovaly je tolerantní 
páry z městského prostředí. Koncem 20. století tvořili kohabitanti 15 % švédských ro-
din, 10 % maďarských a českých rodin, ve Francii tvořili 6 %, ve Švýcarsku a v Itálii 
pouze 1 % rodin. Tento způsob soužití mezi mladými lidmi je i v současnosti populární 
jako způsob přípravy na manželství. Většina partnerů však neodmítá rodinu jako tako-
vou, ale pouze instituci manželství.6 

Charakteristickým rysem evropského rodinného života je nová či rekonstruo-
vaná rodina rozvedených partnerů. Tyto nové rodiny se podílely v devadesátých letech 
20. století na více než třetině sňatků v Dánsku, ve Švédsku, v Anglii a v Německu. 
Nejčastěji vtupovali do druhého sňatku rozvedení muži a ženy. Pokrevní vazby k dětem 
z dřívějších manželství tím ztrácely na významu.7

Třetí typ evropské rodiny, profi lující se koncem 20. století, bylo soužití párů 
stejného pohlaví bez legálního uznání. Jejich počet se v mnoha evropských zemích zvy-
šoval více mezi ženami než mezi muži, zejména ve velkých městech a v intelektuál-
ním postředí. Tento způsob soužití roku 1989 legalizovalo Dánsko. Homosexuální páry 
mohly mít občanský sňatek, tedy registrovat se jako pár. (Otázka oddávajícho úředníka: 
„Ty X, chceš registrovat svůj vztah s Y?“). Dánský příklad se rozšířil do Norska (roku 
1993), do Švédska (roku 1995), na Island (roku 1996), do Francie (roku 1999), do Ně-
mecka, Portugalska, Finska a do Belgie (roku 2001), pak do dalších zemí včetně České 
republiky. Právo adoptovat děti narozené z dřívějších heterosexuálních manželství zís-
kaly tyto páry od roku 1997 např. v Dánsku.8 

Speciální úloha v evropském rodinném životě tradičně příslušela prarodičům. 
Garantovali spojitost pokrevních rodinných vazeb se svými potomky. S růstem počtu 
rozvodů a neúplných rodin i s problémy zaměstnaných matek museli nahrazovat vnou-
čatům rodičovskou péči. Suplovali tak vlastně státní odpovědnost za rodinnou politiku 
5 Goode, William J. World Changes in Divorce Patterns. New Haven and London: Yale University Press 1993, 
s. 116-117.
6 Phillips, Roderick. Putting Asunder. A History of Divorce in Western Society. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press1988, s. 536.
7 Barbagli, Marzio. Provando e riprovando: Matrimonio, famiglia e divorzio in Italia in altri paesi occidentali. 
Bologna: Il Mulino 1990, s. 161.   
8 Finch, Janet. Family Obligations and Social Change. Oxford: Polity Press 1989, s. 32.
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a dostupnost sociálních služeb v této oblasti. Kontakty s vnoučaty a péči o ně v evrop-
ském rodinném životě vykonávaly především babičky. Parodiče však nejsou nuceni 
zajišťovat část sociálních služeb v zemích s funkčí sítí sociálních služeb (Dánsko,  Ni-
zozemsko a Velká Británie).

Pro evropský rodinný život byly typické těsné rodinné mezigenerační vazby. 
Např. roku 1994 v evropských zemích  průměrně čtyři z deseti lidí ve věku nad šedesát 
let se stýkali s členy své rodiny nejméně jednou týdně. Velké rozdíly se však projevily 
mezi jihem a severem Evropy. V Itálii 71 % šedesátníků se stýkalo s rodinou každý den, 
v Řecku činil tento podíl 65 %, ve Španělsku 61 %, v Portugalsku 60 % a ve Francii 
34 %. V zemích severní Evropy je tento podíl nižší, 14 % činí v Dánsku, 19 % v Nizozemí 
a 23 % ve Velké Británii.  

Paradoxní přitom bylo, že staří lidé, kteří se stýkali s členy rodiny nejčastěji a za-
jišťovali péči o vnoučata, se cítili osamělí. V Řecku si stěžovalo na samotu 67 % starých 
lidí, v Portugalsku 63 % a v Itálii 51 %, zatímco v Dánsku pouze 25 % a v Nizozemsku 
38 % trpělo samotou. Tyto korelace mezi frekvencí rodinných návštěv a pocitem samoty 
dokládají rozdílnost pojetí rodinných vazeb, ovlivněných sociální situací rodin, úrovní 
sociálních služeb a kulturou těchto zemí.9

V evropském rodinném životě tak dodnes převažuje nukleární rodina. V procesu 
společenské demokratizace, industrializace a institucionalizace vzdělání přenechávala 
rodina  komunálním či státním institucím řadu svých původních funkcí (zejména funk-
ci ochrannou a výrobní). Také funkce reprodukční a výchovná se vlivem společenské 
modernizace, právních proměn, státní školní a zdravotní péče omezovala. Tím vzrůstal 
význam soukromého života,  posilovala se emocionální funkce rodiny se svébytnými 
citovými vazbami a intimitou. Právě v této oblasti se role žen ani dnes neredukovala 
a je nezastupitelná přes formální rovnoprávnost a změny jejich postavení ve veřejném 
i rodinném životě. Důležitá je zejména role žen v udržování mezigeneračních vazeb. 
Ženy totiž v každodenním životě zajišťují kontinuitu emociopnálních vztahů jako man-
želky, matky, babičky, dcery a samozřejmě i jako zaměstnanci. Právě konfl ikt mezi rolí 
žen v rodině a rolí žen v pracovním procesu se v současnosti aktualizuje, ženy všech 
sociálních vrstev usilují o uznání svých práv v praxi.10

Je nesporné, že přes četné rozdíly evropský rodinný život na prahu 21. století zů-
stal jednotný. Problémy však přetrvávají v sociální a rodinné politice státu, neboť ženy 
zapojené do pracovního procesu preferují své plány a potřebu seberealizace. Aktivně se 
účastní veřejného života a zodpovědně plní povinnosti i v životě soukromém. Hlavním 
úkolem rodinné politiky státu pro 21. století tedy je zajistit harmonický soulad profe-
sionálních aktivit s rodinným životem. I když nukleární rodiny statisticky převažují, 
jsou zřetelné náznaky nového modelu širších rodin, které nespojuje tradiční společné 
bydliště či domácnost, ale vzájemné citové vazby.11

    
      

9 Musatti, Tullia. La giornata del mio bambino: madri, lavoro e cura dei piú piccoli nella vita quotidiana. 
Bologna: Il Mulino 1992, s. 233.
10 Tilly, Louise A. - Scott, Joan W. Women, Work and Family. New York: Holt, Rinehart and Winston 1978, 
s. 154.
11 Kertzen, David I - Barbagli, Marzio (edd.). Family Life in the Twentieth Century. New Haven and London: 
Yale University Press 2003, s. 375. 
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TO TRANSFORMATIONS OF FAMILY LIFE IN THE 
TWENTIETH CENTU IN CENTRAL EUROPEAN 
CONNECTIONS

Abstract: The family life in Europe in the 20th century had many transformati-
ons. Of all come into play women´s roles, family law, family relations, motherhood and 
children, grandparen´s roles, new types of family. Status of women in the society and 
women´s emacipation experienced  many changes too. But nuclear family is the basis of 
society in Europe in the 21st too.   

Key words: family, family life, the twentieth century, divorces, abortions, social 
changes, family relations, women´s roles  
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KONTEXTY MEDIÁLNÍ VÝCHOVY 
A DUŠEVNÍ HYGIENY VE ŠKOLNÍM DĚJEPISU

Kamil ŠTĚPÁNEK

Abstrakt: Text příspěvku analyzuje specifi ka hraného fi lmu ve vztahu k recipien-
tovi - žákovi 2. stupně základní školy. Předmět zájmu je konkretizován vazbou hraného 
fi lmu k vyučovacímu předmětu dějepis. Rizikový faktor, na nějž se posléze zaměřuje 
pozornost autora, představuje historický válečný fi lm, jehož nedílnou součástí je zob-
razování násilí. Problematika tohoto faktoru je nahlížena na konkrétních příkladech 
i jejich refl exi z pohledu Mediální výchovy.

Klíčová slova: výuka dějepisu, mediální výchova, duševní hygiena, hraný fi lm

Historické ohlédnutí a tématické vymezení
Násilí a teror, kanibalismus, rasová nenávist nebo oslava války. Varovný 

ukazováček popsaný těmito pojmy poukazující na masmédia a namířený směrem 
k mladé generaci tu není odjakživa. Zřetelněji jej zaznamenáváme přibližně od 80. let 
20. století a sledujeme nekoordinované aktivity kritiků v tomto směru dodnes. Zajíma-
vý úhel pohledu představuje jeho vnímání inspirované Environmentální výchovou, kdy 
můžeme nárust násilí zobrazovaného v médiích přirovnat ke vzrůstajícímu znečištění 
životního prostředí. Klíčovou roli v řešení sledované problematiky pochopitelně 
představuje zkoumání vlivu médií na osobnost dospívajícího jedince. Tedy zda a jak 
ovlivňuje chování recipienta. Rozsáhlé sociologické výzkumy však již dávno potvrdily 
vliv médií na socializaci dítěte zejména proto, že nejsou dotvořeny jeho životní názory. 
V neposlední řadě je také otázkou, jak významný podíl na tomto vlivu mají nová mas-
média (fi lm, televize, počítačové hry nebo internet) právě pro jejich nekontrolovatelnou 
dostupnost.  

Jestliže zpočátku o problému diskutovali pedagogové, psychologové, mediální 
experti nebo osoby zabývající se výchovou mládeže okrajově a spíše na stránkách od-
borných periodik, postupně pronikla i na stránky denního tisku. Čtenář byl nicméně 
konfrontován s nevyváženými postoji vliv násilí v médiích zveličujícími a emočně pod-
barvujícími, ale i bagatelizujícími. 
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Obrazy násilí v hraném fi lmu
V kinematografi i se setkáme s nejrůznějšími formami násilí a jejich časté uplat-

nění lze vyložit zejména emočními účinky. Přestože je v tomto textu rámec pozornosti 
omezen na implementaci mediální produkce vhodné pro cíle dějepisné výuky, uplatněné 
poznatky se nevylučují s rozvíjením celkové mediální gramotnosti žáka. 

Filmové médium pracuje významně s pocity a svojí bezprostředností se mu 
snadno daří vtáhnout diváka do děje. Takto manipulované recipienty děsí i hypnotizuje 
především brutalita a násilí. Obzvláště účinné jsou případy, kdy je násilí namířeno proti 
osobě, se kterou diváci v průběhu děje začali sympatizovat. Společný jmenovatel násilí 
vyskytující se ve fi lmech lze principiálně rozdělit do dvou oblastí. Rozlišujeme fyzické 
a psychické násilí a pro obě varianty kinematografi cké tvorby nacházíme v minulosti 
nespočet vděčných témat. Všimněme si nejprve méně nápadného, ale o nic méně účin-
ného psychického násilí ve fi lmu. 

V protikladu proti tělesnému bývá psychické násilí v diskuzích o fi lmu opomí-
jeno. Přitom působí mnohem zákeřněji a lstivěji než přímý tělesný útok. Při výběru 
psychického násilí mají tvůrci široký rejstřík možností. Od samoty, ztráty lásky, strachu 
z temnoty, přes vyhrožování až k obavám ze selhání, jež mohou být pro dětského nebo 
dospívajícího diváka odstrašujícím zážitkem. Ve fi lmové řeči jsou podobné příklady 
převedeny do široce otevřených očí, napětí vyvolávajících zvuků, hudby, pláče nebo 
nářku. Fyzické násilí lze rozdělit do technické a tělesné podoby. Při velkých akčních 
scénách klasických válečných fi lmů divák sleduje nasazení zbraní a postupů, jako na-
příklad bombardování, které jediným úderem přináší tisíce obětí. Fyzická podoba se 
posléze realizuje fi lmovými prostředky detailních záběrů pobíjejících se nebo padlých 
vojáků na bitevním poli. 

Na základě principu, že divákovi musí přece být něco nabídnuto, se násilných 
scén zříká jen málokterý fi lm a nejrůznější formy násilí formují zábavní odvětví napříč 
všemi žánry. U zmíněných historických válečných fi lmů se pod záminkou nutnosti re-
alistického ztvárnění historie podrobně znázorňují scény válečného násilí na civilním 
obyvatelstvu nebo postupy uplatněné při masovém vyhlazování téhož. Tyto postupy se 
nevyhýbají ani jiným fi lmovým subžánrům s historickou tématikou, dokonce ani animo-
vaným fi lmům nebo komediím, pod záminkou napínavého pojetí (válečného) příběhu.

Kvalita znázorněného násilí v hraném fi lmu a zejména fi lmu s náměty v minu-
losti značně liší. V žádném případě není stále stejná a v některých případech by si jistě 
zasloužila diskuzi odborníků. Nejen násilí, ale obecně konfl ikty nejrůznějšího druhu 
jsou trvalou součástí každého fi lmu. Protagonisté příběhu bývají stavěni před nerůznější 
úkoly. Do diskutabilní polohy se ovšem posouvají, pokud se nabízí pouze násilné řešení, 
což je pro válečný fi lm dosti typické. Už žákovskému divákovi je tak nepřímo sugero-
váno, že problémy je třeba řešit násilným způsobem. Riskantní je také znázorňování 
násilí na plátně, pokud již nejsou ukázány důsledky pro oběť. Typickou a klasickou 
ukázkou ve vztahu k dětem nejútlejšího a nižšího školního věku je brutální škádlení 
animovaných hrdinů Toma a Jerryho, které bývá znázorněno jako neškodné násilí. Byť 
se jedná o ryze akademickou úvahu, z hlediska duševní hygieny by však bylo žádoucí 
důsledky násilného jednání ve fi lmu zobrazit. Potom vidí mladý divák takovéto činy 
v celém rozsahu a může si je uvědomovat v kontextu každodenního života. Jiný názorný 
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příklad suplují tělesná postižení v důsledku válečných dějů nebo věznění v koncentrač-
ních táborech. Je to právě problém historických fi lmů, v nichž divák snadno zobrazo-
vané násilí považuje za legitimní a oprávněný způsob zobrazení dané doby. Historické 
a válečné fi lmy také s oblibou používají scény zobrazující „spravedlnost ve vlastních 
rukou“ jednajících osob. Diskutabilní v těchto fi lmech je následné oslavování a velebení 
původců násilných činů, byť např. v případech odplaty, jako hrdinů. Zničení nepřítele je 
jednoznačně oslavováno jako pozitivní čin, bez psychologicky i sociálně významného 
doplnění důsledků tohoto vítězství na straně poražených. Není třeba podotýkat, že me-
diální diskuze na toto téma v České republice absentuje velmi důsledně. 

Zobrazování násilí vede k mj. choulostivé otázce, zdali se žák-divák identifi kuje 
spíše s obětí než útočníkem. I ve vysloveně jednoznačných případech jaké například 
představují hrané fi lmy s tématikou holocaustu si jen obtížně můžeme ověřit, zda-
li žákovský divák nakonec nesympatizuje s agresorem a likvidátorem. Jiný varovný 
příklad opomíjeného mediálního násilí dokumentují starší hollywoodské westerny nebo 
válečné fi lmy pověstné svým strojovým masakrováním protivníků. Brutalita je ukry-
ta do efektního, nevinného a zdánlivě „bezbolestného“ násilí, ve kterém indiáni nebo 
nepřátelští vojáci prostě jen padají po desítkách před kamerou. 

Ačkoli žáci nemají osobní zkušenost s válečným konfl iktem, mají ji s obrazy násilí 
v televizi, internetu, novinách a podobně. Problém použití násilí mezi znepřátelenými 
stranami mají tedy za úkol vztáhnout na soudobé zkušenosti a hledat motivy pro takové 
konfl ikty. Podobnou zkušenost jim simulují zpravodajství z válečných regionů a tak vy-
tvářejí spojení s historickým obsahem dějepisné látky nebo látky v historickém fi lmu. Tím 
se historický problém může stát skutečným problémem, vytváří emocionální vazbu na 
probírané a zobrazené téma a motivuje k zájmu o něj. Exemplární příklad může být pře-
nesen na jiné fi lmové obsahy, přičemž zároveň poslouží k tvorbě historického vědomí. 

Jistou výzvou pro moderní dějepisnou výuku orientovanou na projevy historické 
kultury a korespondující s úkoly průřezového tématu Mediální výchova by se mohlo stát 
zobrazování násilí bez historického kontextu v hraném fi lmu. Běžnou ambicí hraného 
historického fi lmu je sugestivní předstírání role uměleckého dokumentu. Nicméně sle-
dujeme-li v médiu zobrazené násilí (kromě již výše popsaných mechanismů) tentokrát 
s historickým podtextem, uvědomíme si, že má vysoce manipulativní charakter. Vytváří 
jej prostřednictvím hotových obrazů vybízejících diváka k zaujetí nabízeného postoje. 
Aktuálně se nám dostává podobného návodu v česko-rakousko-německém fi lmu Ha-
bermannův mlýn1. Není však zdaleka jediný.2 Autor zpracovává, v českém prostředí 
poměrně tabuizované téma, eticky problematický poválečný odsun Němců a excesy, ke 
kterým při něm došlo. Základním manipulativním prvkem je tu ovšem absence příčinné 
souvislosti resp. následnosti. 

Jsme svědky sugestivních obrazů násilí jednoho etnika vůči jinému, tedy Čechů 
lynčujících bezbranné Němce, bez nutného kontextu zdrojů tohoto násilí: tedy mnichov-
ských událostí, snah o rozbití Československa, celkové atmosféry německého nacionál-
ního fanatismu v Sudetech a německého násilí páchaného na Češích před a v průběhu 
druhé světové války. 
1 HERZ, J. (režie): Habermannův mlýn.  Česko/Německo/Rakousko 2010. 
2 Podobnou tématikou se scénami násilí v historickém kontextu se v české fi lmové tvorbě zabývá např. KÖR-
NER, V. (režie): Krev zmizelého (televizní cyklus) Česko 2006. Zde si režisér dovolil přeskočit 2. světovou 
válku a divák je tak konfrontován až s Čechy střílejícími do Němců a znásilňováním německých žen.
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Perspektiva dětského a dospívajícího diváka; otázky 
duševní hygieny a metodické podpory

Zaměníme-li pohnutky fi lmového průmyslu motivacemi žákovského a dospíva-
jícího diváka, zjistíme, že nepochybně jedním z důvodů neodmítání vizuálního fi lmové-
ho násilí je celkové napětí a zábavnost, které fi lmy poskytují. Dětský divák si tak zkouší 
vlastní mez napětí, kterou od fi lmů očekává. Není vyloučeno, že si při skupinovém 
sledování děti takto vzájemně testují mez odvahy nebo jsou ovlivněny rodičovským 
přístupem či starších sourozenců k výběru fi lmů. Takového pokusy jsou samozřejmě 
spojeny s naivitou a nevědomostí, jaké důsledky sledování scén může vyvolat. Pro-
to je důležité na násilné scény ve fi lmech a jejich důsledky děti připravovat. Řešením 
rozhodně není zákaz fi lmů obsahujících násilí. K tomuto musí právě přispět Mediální 
výchova: ke kritickému a vědomému přístupu dětí, žáků k médiím v našem světě médii 
tak výrazně formovaném. 

Na začátku vyjděme z optimistického předpokladu, že děti se  s násilím v hraných 
fi lmech nesetkávají přece jen tak často. A že existuje procentuálně významná komunita 
rodičů, která přístup svých dětí k médiím kontroluje.  Přesto si nemůžeme dělat iluze 
o překážkách bránících žákovi druhého stupně základní školy proniknout k hororovým 
nebo násilí zobrazujícím fi lmům. Tváří v tvář množícím se klasickým a internetovým 
televizním kanálům se snaha o omezení přístupu dětí k fi lmovému násilí může jevit 
značně iluzorní. Jak lze tedy za této situace postupovat? Vzdáme-li se možnosti dětem 
televizi zcela zakázat, lze jít osobním příkladem demonstrujícím, že jako dospělí nejsme 
na televizi závislí. Můžeme také zůstat v místnosti, kde děti televizi sledují a zaujímat 
k závadným pořadům případné postoje. Přesvědčivě v těchto případech argumentovat. 
Do určitého věku děti před televizí bez dozoru nenechávat. A dospělí mohou také ne-
nápadně vést své děti vlastním kvalitním výběrem sledovaných fi lmů a zdůvodněním 
výběru. 

Oproti rodinné podpoře lze mediální školní výchovu vést systematicky. Vybra-
nou demonstrační sekvenci sleduje pedagog se žáky a posléze je seznámí s aspekty vý-
roby takových fi lmů (komerční cíle apod.) a také je poučí o účinku násilných scén. 
Na druhém stupni ZŠ je právě žádoucí zapojit děti z důvodu věkové přiměřenosti více 
tvořivě nežli analyticky – zkusí si např. samy napsat scénář podle vzoru, aby si lépe 
uvědomily prostředky, které fi lmaři k dosažení účinku používají. K násilným scénám 
dostanou např. úkol navrhnout fi lmovou scénu, která dosáhne podobného vyznění bez 
uplatnění násilí. Učitel může děti též formovat inspirací ke sledování vhodných pořadů. 
Tak snižovat psychickou zátěž, která nepochybně sledováním nevhodných pořadů u dětí 
vzniká. Klíčová je ovšem řízená diskuze ve výuce s uplatněním následujících otázek 
a úkolů:

Popište svoje pocity, jak na vás působilo násilí v konkrétním snímku?
Bylo toto násilí znázorněno věrohodně?
Mělo vyobrazení násilí v tomto fi lmu podle vás nějaký úkol?
Mohli se tvůrci fi lmu obejít bez vyobrazení násilí?
Můžete popsat rozdíly mezi vyobrazením násilí v různých fi lmech?
Popisuje fi lm příčiny vyobrazeného násilí? Popište je.
Je možné si ověřit věrohodnost zobrazeného násilí? Uveď možnosti a zdroje. 
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Akcentujeme-li při práci s fi lmovými obsahy analýzu a rozvíjení historického 
vědomí žáka, je velmi užitečné uplatnění osvědčené metody problémového vyučování. 
Jen pro úplnost připomeňme klíčový prvek metody – podněcování žáka k formulaci 
hypotéz. Hraný fi lm by měl však představovat vždy jen jeden prvek multiperspetivního 
ztvárnění historie. Následná diskuze v plénu třídy představuje cíl multiperspektivního 
ztvárnění historie a tímto způsobem může probíhat objektivní refl exe přijatých vědo-
mostí a poznatků. Rozvíjení kompetence (schopnosti) změny perspektivy při analýze 
problému žákem má v probíhající reformě edukace význam nejen pro výuku dějepisu, 
ale i obecný.

Závěrem
Analytický nástin konzumu a recepce mediálního násilí sledoval didaktické as-

pekty tohoto jevu ve vztahu k Mediální výchově zaváděné v rámci reformy edukace 
v České republice. Jelikož možnou alternativou představuje implementace Mediální 
výchovy do vyučovacího předmětu dějepis, je v textu uplatněn jako vhodný příklad mé-
dia ztvárňujícího násilí hraný fi lm a jeho válečný žánr. Možné důsledky tohoto konzumu 
naznačují modifi kační schopnosti médií ve vztahu k žákovi či dospívajícímu. Schopno-
sti formování hierarchie témat i hodnot. Je tedy žádoucí vytvářet mentálně hygienick-
ou protiváhu nejen prostřednictvím rodiny, ale především kvalifi kovaného pedagoga. 
Význam jeho úlohy se navíc prohlubuje v případech mediálního násilí manipulativního 
charakteru předstírajícího poučení z historie.
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MEDIA EDUCATION AND MENTAL HEALTH  
CONTEXTS IN THE SUBJECT OF HISTORY

Abstract: The paper analyzes specifi c characteristics of the feature fi lm in re-
lation to the recipient - a pupil at the 2nd. level of the elementary school. The fi eld of 
interest is specifi ed as the relation of a feature fi lm to the subject of history. The risk fac-
tor the author will further discuss here is presented by the genre of historical war fi lms, 
whose integral part is depicting violence. The problems associated with this factor are 
considered in relation to concrete cases and in the context of Media education.

Key words: teaching of history, media education, mental health, feature fi lm
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdravotní gramotnosti

ŽIVOTNÍ STYL A FORMOVÁNÍ MEDIÁLNÍ 
KOMPETENCE PROSTŘEDNICTVÍM 

RECEPCE FIKČNÍCH PŘÍBĚHŮ

Jana KRÁTKÁ

Abstrakt: Součástí našeho životního stylu je také náš individuální mediální styl. 
Příspěvek se zabývá problematikou utváření mediálních kompetencí u dětí a mládeže se 
zaměřením především na oblast recepce audiovizuálních programů. Výrazněji je medi-
ální kompetence formována v adolescenci, kdy si mladí lidé utvářejí svůj vlastní mediál-
ní styl. V článku jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření realizovaného na více 
než 2 000 uživatelích Česko-Slovenské fi lmové databáze (www.csfd.cz). 

Klíčová slova: mediální kompetence, divák, předškolní věk, adolescent

Úvod: Genderová a kulturní specifi ka v oblasti mediální 
recepce

Média nabízejí takový druh životního stylu a konzumních voleb, abychom si 
prostřednictvím kombinace různých stylů mohli vytvořit svoji individuální mediální 
identitu (Giles, 2003, s. 156; Signorelli – Bacue, 1999 aj.). Naše mediální preference se 
během života mění a je jen přirozené, že k nejrychlejším a nejzřetelnějším změnám do-
chází během dětství a dospívání, kdy se progresivně zvyšuje kritický přístup k mediální 
produkci a naše preference mediálních obsahů se zjednodušeně řečeno přesouvají od 
obsahů jednoduchých ke komplexním. 

Z hlediska užívanosti převažuje v dětství televize, video/DVD a postupně se 
přidávají počítačové hry, u adolescentů se do popředí zájmu dostává počítač, internet, 
mobilní telefony apod. Současně se zvyšuje vliv vrstevníků a snižuje se důležitost vli-
vu rodiny. Pro adolescenty je sledování televize formou relaxace a to zejména, pokud 
k tomu mají uzpůsoben vlastní pokoj. Pro rodiče je obvykle situace s dětmi u obrazo-
vek ve vlastních pokojích přijatelnější, než představa toho, co se může stát, zatímco se 
potomci baví venku (srov. Giles, 2003). S tím, jak děti rostou, upřesňují se také jejich 
preference, u dospívajících chlapců obvykle směrem ke sportovním pořadům, u dívek 
k romantickým (Livingstone – Bovill, 1999). Pubescenti se více zajímají o pořady pro 
dospělé, což by zdánlivě mělo vést k společnému sledování televize s rodiči, avšak 



28

děti v tomto vývojovém období mají tendenci vytvářet si vlastní „odlišný“ styl, což 
nakonec vede k navyšování počtu televizí v domácnosti (Pasquier et al., 1999). Navíc 
v západní Evropě a severní Americe je potřeba vlastního prostoru chápána jako jedna 
ze základních lidských potřeb, děti se tak ve svých pokojích mohou nerušeně věno-
vat aktivitám jako je psaní deníků, vytváření grafi k a videí, malování, dennímu snění 
o svých oblíbených postavách, poslouchání hudby nebo sledování audiovizuálních po-
řadů. Autoři Steele – Brown (1995 In Giles, 2003) a Livingstone – Bovill (1999, 2001) 
zabývající se kulturou dětských pokojů zjistili, že média integrovaná do architektury 
pokojů se stávají individuální součástí jejich identity, ale pozorovali také genderové 
rozdíly. Zatímco 27 % dívek se vyjádřilo, že většinu svého času tráví ve svém pokoji, 
sdílelo tento názor jen 14 % chlapců, kteří pobyt ve svém pokoji považovali spíše za 
symbol neschopnosti uspět ve společnosti. Jsou to tedy většinou dívky, které se svo-
jí nejlepší kamarádkou tráví většinu času v pokoji, sledují pořady, poslouchají hudbu 
a oddávají se snění o oblíbených postavách. 

Ačkoli zjištění Larson–Verma (1999) pocházejí z doby, kdy např. nebyl nejširším 
vrstvám k dispozici vysokorychlostní internet (jako další zásadní proměnná), za pozor-
nost stojí jejich zjištění globálního charakteru o tom, že průměrný čas sledování televize 
se mezi kulturami liší. Průměrná doba sledování pohyblivého obrazu se pohybovala 
mezi 1–3 hodinami večer. V USA a Velké Británii to bylo 2,8 hodin, zatímco v Itálii 
adolescenti takto trávili pouze 1,1 hodiny. V západních zemích, kde jsou adolescenti 
zvyklí trávit více času mimo domov, byl čas strávený sledováním televize nižší, než 
u kultur, více zaměřených na rodinu (např. Japonsko). Autoři také zjistili, že dokonce 
i třetina chudých indických dětí má přístup k televizi a sleduje ji denně. Na jiné rozdíly 
mezi kulturami upozornili Suess et al. (1998), kteří zjistili, že fi nské děti si byly mno-
hem jistější v užití počítače než španělské. Zatímco většina fi nských dětí ve věku 6–7 let 
si byla jistá, 9–10letí Španělé stále potřebovali pomoc rodičů, aby mohli hrát hru (i zde 
musíme brát v úvahu dobu vzniku studie). Kulturní dopady může mít také socializační 
funkce médií. Výzkumná zjištění z této oblasti přinesl Lonner et al. (1985 In Giles, 
2003), když prokázal signifi kantní rozdíl v přijetí Afroameričanů dětmi z Aljašky před 
a po zavedení televizního vysílání. Jejich vztah k jinému etniku, s nímž se ve skutečnosti 
téměř nemělo šanci setkat, se po televizních zkušenostech mírně zlepšil. 

Zatímco ještě na počátku osmdesátých let určovalo naše sledování pořadů sa-
motné televizní vysílání, dnes můžeme díky širokým archivačním možnostem sledo-
vat své oblíbené pořady staré desítky let v libovolném množství a čase. Tuto možnost 
sestavování svého mediálních životního stylu ověřovala Jane D. Brown (2000), když 
vytvořila etnografi ckou studii o tom, jak probíhá přijetí a interakce mezi mládeží 
a médii. Autorka se zajímala o to, jak mladí lidé s médii pracují a vytvořila model, 
v němž se mezi rozhodujícími komponentami v otázce každodenního výběru pořadů 
běžně objevuje jejich smysl svoji individualitu a identitu. Výběr a interakce adoles-
centů (a patrně nejen jich) s médii pak probíhá na základě vědomí toho kdo jsou a ja-
kými by chtěli být. Brown (2000) např. dělí adolescentky na dvě skupiny: První typ se 
rozvíjejí jako romantická idealistka v rámci heterosexuální identity, tato dívka bude 
vyhledávat mainstreamové teenagerovské magazíny, romantické seriály a jemnější 
hudbu; Druhým typem je nezávislá dívka s přesvědčením, že všechny výše zmíněné 
produkty jsou hloupé; taková dívka poslouchá alternativní hudbu a vyhledává kul-



29

tovní fi lmy. Autorka potom uvádí dva různé způsoby čtení téhož pořadu sledovanými 
dívkami. V tomto příkladě by byly dívky odpovídající těmto typům vystaveny stejné 
talk show, v níž se prezentují dvojice s partnerskými problémy. Zatímco první z nich 
bude nalézat ztotožnění v otázce hledání lásky, druhá se může identifi kovat s aser-
tivními reakcemi žen. Analogicky autorka rozdělila dospívající chlapce a došla ke 
stejným závěrům. 

Pyramida mediální diety (Jane D. Brown, 2000):
S tím, jak se adolescenti postupně přesouvají z roviny závislosti do pozice více 

autonomních a diferencovaných individualit, vytvářejí si také idiosynkratickou pyrami-
du mediální diety. Tato pyramida, z níž vyplývá jejich jedinečnost a nezávislá identita, 
zobrazuje vývoj od relativně pasivní spotřeby běžné teenagerovské kultury k interakci 
s médii, která zahrnuje také přetváření kulturního světa. Je třeba brát v úvahu dobu 
vzniku tohoto výzkumu (např. uváděné užívání audiovizuálních kazet) a skutečnost, že 
podat přesný výčet typů mediální spotřeby není jejím hlavním cílem.

Analyzovat genderová specifi ka v recepci audiovizuální kultury sice bývá po-
važováno za rizikovou oblast, která může být snadno ovlivněna tradičními stereotypy 
o genderových rolích, přesto nemůžeme nechat bez povšimnutí stále patrnější rozdíly 
v preferencích pořadů u dívek a chlapců. Většina autorů se shoduje na tom, že přibližně 
do 2 let věku dítěte nenacházíme žádné genderové rozdíly ve výběru hraček, televizních 
pořadů, počítačových her apod. (srov. Fagot, 1994; Valkenburg, 2004). Ve věku okolo 
3 let však genderové rozdíly začínají být patrné, děti si začínají hrát ve skupinkách stej-
ného pohlaví, chlapci se více realizují ve fyzicky agresivních formách hry, jako předstí-
rání rvaček a sportů typu fotbal, dívky spíše převlékají panenky apod. Totéž se projevuje 
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v preferencích audiovizuálních pořadů: chlapci upřednostňují příběhy s obsahem akce 
a násilí, témata sportu, dinosaurů, mimozemšťanů a podobných monster, která mohou 
přemoci ve formě ztotožnění se s hrdiny v podobě rytířů, vojáků, policistů, hasičů apod.. 
Dívky preferují příběhy, kde dominují vztahy a témata jako zámky, hrady, taneční stu-
dia, školy, statky a postavy hlavních hrdinů u dívek zastávají princezny, baletky, víly, 
modelky apod. (srov. Valkenburg, 2004, s. 35).

Výzkum Rydin (2003, s. 77 - 93) se zaměřil na genderové rozdíly v recepci reál-
ných a fi ktivních dimenzí dětmi předškolního a mladšího školního věku. Podle autorky 
jsou to obvykle dívky, kdo zaujímá ambivalentní pozici a uvědomují si jak dimenzi 
reality, tak dimenzi fi kce. Výpovědi předškolních dívek a dívek mladšího školního věku 
byly podle jejích zjištění více komplexní a indikující jak fantasii, tak realitu, zatímco 
chlapci tohoto věku spíše refl ektují jak je pořad technicky utvářen po stránce formy. 

Přibližně od 6 let, kdy se posiluje vliv vrstevnické skupiny a spolu s ním vzrůstá 
u dětí tlak na dodržování chování v rámci genderových stereotypů, se jako důsledek také 
zvětšují samotné genderové rozdíly. Chlapci okolo 8–12 let věku dávají najevo silnou 
preferenci pro akčně orientované příběhy, sport, science fi ction, dobrodružné příběhy 
a animované příběhy. Přitahují je mužní akční hrdinové, kteří však již musejí být rea-
lističtí (od superhrdinů k detektivům). Pro dívky naopak není tolik důležité zabít nepří-
tele a vyhrát. Aby je fi lm, hra nebo seriál zaujaly, musejí nabízet dostatečně zajímavý, 
realistický příběh o vztazích, které jsou jako ze života (z hlediska norem genderových 
stereotypů to totiž mají dovoleno). Upřednostňují realistické, atraktivní postavy jako 
modelky, sportovní, fi lmové nebo hudební hvězdy. Dívky se také více zajímají o sou-
vislosti, vyhledávají další fi lmy a seriály, kde jejich oblíbený herec hraje, hledají články, 
biografi e atd. Častěji, na rozdíl od chlapců, také dosledují pořad od začátku do konce 
(Sanger et al., 1997). 

Tyto rozdíly spoluvymezené silným vlivem vrstevnické skupiny v období pu-
bescence, která od jedince vyžaduje přesné plnění norem v oblasti genderových rolí, 
většinou postupně slábnou. V adolescenci se otázka genderových rozdílů v preferen-
ci pořadů stává stále složitější, mimo jiné proto, že rozdíly mezi pohlavími se stírají 
více, než tomu bylo v minulých dekádách. Můžeme ale např. usuzovat na hlubší zájem 
o audiovizuální kulturu u mladých mužů, protože z více než dvou tisíc respondentů, 
kteří byli dotazování ve zde prezentovaném výzkumném  šetření, bylo 74,2 % mužů 
a 25,8 % žen. 

Výzkum
Pomocí dotazníkové metody byla zjišťována recepční specifi ka u současných 

mladých lidí. Výzkumným problémem bylo poznat jaký počet fi lmů a seriálů průměrně 
zhlédnou za týden a jakým způsobem si sledované fi lmy a seriály vybírají. Další otázka 
se zaměřovala na diváky sledované doplňkové materiály (tj. fi lmové časopisy, databáze 
apod.). Získaná data bylo možné dát do souvislostí s proměnnými jako je věk, pohlaví 
a vzdělání respondentů.

Distribuce dotazníku byla zajištěna prostřednictvím nejnavštěvovanějších domá-
cích internetových stránek o fi lmu www.csfd.cz (v době sběru dat bylo registrováno více 
než 120 000 uživatelů), což zajistilo výběr respondentů různého pohlaví, vzdělání, atd. 
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z celé České i Slovenské republiky. Výzkumný soubor tvoří 2 169 respondentů, kteří 
odpovídali v průběhu necelých dvou týdnů v září 2008. Z tohoto počtu bylo 74,2 % 
mužů a 25,8 % žen. Z hlediska věku byla nejvíce zastoupena skupina mládeže a mla-
dých dospělých.

Ačkoli na dotazník dobrovolně a z vlastního zájmu odpovídalo přes dva tisíce 
mladých lidí se zájmem o audiovizuální kulturu z České a Slovenské republiky, ne-
zobecňujeme získaná data na celou populaci mladých lidí se zájmem o audiovizuální 
kulturu. Na druhou stranu je zřejmé, že více než 120 tis. registrovaných uživatelů Čes-
ko-Slovenské fi lmové databáze dobře reprezentuje velkou část mladých lidí s hlubším 
zájmem o fi lmy a seriály v České a Slovenské republice.  

Počet zhlédnutých fi lmů a seriálů za týden ve vztahu 
k věku, pohlaví a vzdělání

Počet zhlédnutých fi lmů za týden se v závislosti na věku příliš nemění (u všech 
tří věkových kategorií stále 5 fi lmů), naopak u počtu zhlédnutých seriálových epizod 
můžeme vysledovat asi dvojnásobný rozdíl mezi mladými lidmi do 25 let a staršími 
lidmi. U mládeže do 19 let je obvyklé zhlédnout 9 epizod týdně, u 20–25letých 8 epizod 
týdně a u generace nad 25 let pouze 5 seriálových epizod za týden. Toto rozvrstvení 
zcela odpovídá množství pracovní zátěže jednotlivých věkových kategorií, kdy studenti 
středních škol (případně základních škol) mají nevíce času sledovat pravidelně nebo 
i jednorázově větší množství seriálových fenoménů. Téměř stejné množství pozornosti 
a času seriálům věnují studenti vysokých škol, zatímco věková kategorie nad 25 let se 
k seriálům již dostává o něco méně. Je zde také možné vysledovat paralelu mezi sta-
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hováním seriálů a vyšší počítačovou gramotností opět mezi mladší generací, která jim 
umožňuje bez problému sledovat ucelené sezóny nejaktuálnějších fenoménů.

Poměr mezi množstvím zhlédnutých fi lmů a seriálů se liší také v závislosti vzdě-
lání. Větší množství seriálů, než fi lmů zhlédnou především absolventi základních škol 
(9 epizod oproti 5 fi lmům) a středních škol s maturitou (8 epizod), což pochopitelně 
zahrnuje také současné studenty vysokých škol. Opět se tedy jedná o skupiny s nižší 
pracovní zátěží. Pouze u absolventů výučních oborů bez maturity, kde můžeme předpo-
kládat větší pracovní zátěž, než u studentů, je běžné zhlédnout přibližně stejné množství 
fi lmů jako seriálů (7,5). Také u absolventů vysokých škol můžeme předpokládat vyšší 
pracovní zátěž, a tedy menší volnočasovou kapacitu, jenž by bylo možné věnovat časo-
vě náročnějšímu sledování seriálů. Ačkoli počty zhlédnutých fi lmů i seriálů po dosažení 
vysokoškolského vzdělání klesají, stále dominují seriály (5,7 epizody) oproti fi lmům 
(4,4 fi lmy). Může tomu tak být proto, že si studenti během vysokoškolského studia na-
vykli na sledování seriálů spolu se svými spolužáky.

Otázka pohlaví v počtu zhlédnutých fi lmů a seriálů nehraje významnou roli. 
Muži i ženy zhlédnou během jednoho týdne v průměru 8 seriálových epizod a 5 fi lmů 
(muži 5,2 fi lmu; ženy 4,6 fi lmu).   

Množství je velice důležité, protože přináší možnost komparace. Můžeme sledo-
vat, že soudy zkušenějších diváků jsou založeny na více rozvinutém smyslu pro to, co dělá 
dobrý příběh a jak prvky konstrukce příběhu v rámci žánrového schématu budují naše 
napětí nebo pochybnosti (srov. Fisherkeller, 2000). Toto porozumění zahrnuje základní 
koncepty o práci s žánrem, postavami, zápletkou, tematickým rozvíjením a autorstvím 
(Fisherkeller, 2000). Mezi diváky, kteří zhlédnou více fi lmů a seriálů obvykle nelézáme 
vyšší nároky, větší kritičnost a detailnější hodnocení, což je také dobře patrné z komentářů 
uživatelů k fi lmům na Česko-Slovenské fi lmové databázi. Především u těch uživatelů, 
kteří zhlédli a ohodnotili řádově tisíce fi lmů a seriálů, se zřetelně projevuje jejich medi-
ální zkušenost. V komentářích k fi lmům nebo seriálům nalézáme větší míru výstižnosti 
při popisování problému. Tito mediálně gramotní uživatelé na základě své bohaté zkuše-
nosti uvádějí srovnání v kontextu dalších obdobných děl, srovnání výkonů herců a tvůrců 
s jejich předchozími projekty, vhodnost zařazení hudby, využití a volbu fi lmových lokací 
apod. V popise užívají barvitější a výstižnější metafory, v hodnocení kladou důraz na ryt-
mus a další formální prvky díla. Nespokojují se s vyjádřením libosti/nelibosti.   

Způsob výběru fi lmů a seriálů
Na způsobu, jakým jsou vybírána audiovizuální díla, se může podílet jednak 

okolí člověka, jednak jeho vlastní zájem a s ním související vyhledávání souvisejících 
informací. V případě našich respondentů do jejich výběru fi lmu nebo seriálu nikdo neza-
sahuje: 82 % respondentů si samo vybírá, na co se bude dívat, jen 16 % respondentů se 
vzájemně dohodne se svým okolím na tom, co se stane předmětem jejich recepce. Pouze 
1 % respondentů výběr fi lmu nebo seriálu nechává na svém partnerovi a přibližně 0,8 % 
nechává výběr na rodičích nebo někom dalším.

Naši respondenti ve výběru recipovaného díla jednoznačně dávají přednost re-
cenzím v tisku nebo na specializovaných webových stránkách, z nichž si (v ideálním 
případě) mohou sami dotvořit názor na základě argumentace a postřehů recenzenta (ten-
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to způsob využívá určitě nebo spíše ano 89 % respondentů). Srovnatelně oblíbený způ-
sob je vyjít z názoru přátel s známých (29 % určitě ano a 49 % spíše ano), kam pochopi-
telně spadá i názor známých z Česko-Slovenské fi lmové databáze, kde si každý uživatel 
vytváří výběr 20 oblíbených uživatelů (tj. uživatelů s obdobným vkusem a názorem), 
jejichž komentáře a hodnocení se pak zobrazují na prvních místech a podle nichž se 
divák může snáze a rychleji rozhodnout. Preference těchto dvou přístupů (recenze a ná-
zory známých, kteří již dílo zhlédli) jednoznačně svědčí o přístupu, jaký očekáváme od 
mediálně gramotných jedinců. Naopak upoutávky (trailery) pomáhají rozhodnout se 37 
% respondentů (5 % určitě ano a 32 % spíše ano) a vlastní reklama např. u nás v podobě 
výjimečně užívaných billboardů nebo bannerů určitě pomáhá rozhodnout se jen 1,7 % 
respondentů a spíše pomáhá 14 % respondentů, kteří jsou tímto způsobem schopni se 
rozhodnout ve výběru fi lmu nebo seriálu. 

Sledování doplňkových materiálů – online a tištěných 
časopisů

Současná nabídka na domácím trhu zahrnuje několik tištěných populárních i od-
borných časopisů a relativně velké množství webových projektů věnovaných tématu 
fi lmu, které můžeme považovat za obdoby tištěných fi lmových časopisů. 

Vzhledem k výběru respondentů není překvapivé, že informace z csfd.cz sleduje 
98,5 % z celkového počtu respondentů. Další nejčtenější webové časopisy jsou Premie-
re.cz (22 % ze všech respondentů); MovieZone.cz (21 %); Filmpub.cz (16,4 %); Tiscali.
cz (8 %); Filmweb.cz (7 %); CinemaMagazine.cz (6 %); Kinema.sk (5 %); Zona.cz (4,5 
%); Nostalghia.cz (4 %). Pouze 2 % a méně z celkového počtu respondentů sleduje další 
webové časopisy uvedené v dotazníkové nabídce (25fps.cz, Fantomfi lm.cz, Nekultura.
cz, Playall.cz, CinemaView.sk). Jiné webové periodikum, které v nabídce nebylo uve-
deno, sleduje 6 % respondentů (obvykle je vzpomínána imdb.com). 
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V případě tištěných časopisů, sleduje 45 % ze všech respondentů populární ča-
sopis Premiere dostupný za relativně nízkou cenu a 22 % ze všech respondentů sleduje 
populární časopis Cinema, který býval považován za prestižnější popularizačně fi lmový 
časopis. Další časopisy jsou sledovány výrazně méně. Brněnský kulturní přehled Met-
ropolis, distribuovaný zdarma, sleduje 7 % ze všech respondentů. Tradiční Filmový pře-
hled, jakožto nejstarší český fi lmový časopis vydávaný Národním fi lmovým archivem, 
sleduje 3,5 % respondentů, konzervativně popularizační časopis Film a doba sledují 
3 % respondentů; odborný recenzovaný časopis Iluminace 1,5 % respondentů a sloven-
ský odborný časopis Kino-Ikon 0,6 % respondentů. Žádné tištěné periodikum nesleduje 
42 % ze všech respondentů.

Závěr 
Příspěvek představoval kulturní a genderová specifi ka v oblasti recepce fi kčních 

příběhů se zaměřením na mládež. Právě v adolescenci dochází k nejvýraznějšímu for-
mování mediálních kompetencí, jedná se o období, kdy si mladí lidé na základě svého 
smyslu pro individualitu a identitu vytvářejí vlastní mediální styl. 

Z prezentovaného výzkumného šetření je zřejmé, že zatímco otázka pohlaví 
v počtu zhlédnutých fi lmů a seriálů nehraje významnější roli, mladší diváci a zejména 
studenti zhlédnou vyšší množství seriálových epizod za týden. Vyšší počet zhlédnutých 
seriálových epizod však přetrvává také u absolventů vysokých škol, kteří si během vy-
sokoškolského studia pravděpodobně navykli na sledování seriálů spolu se svými spo-
lužáky. U počtu zhlédnutých fi lmů, hraje věk i vzdělání méně výraznou roli.

Ve způsobu výběru sledovaných fi lmů a seriálů respondenti dávali přednost re-
cenzím v tisku nebo na specializovaných webových stránkách (tento způsob využívá 
určitě nebo spíše ano 89 % respondentů). Srovnatelně oblíbený způsob je vyjít z názoru 
přátel s známých. Co se týče sledování doplňkových materiálů (tj. fi lmových časopisů 
apod.), sledovaní diváci dávají přednost spíš elektronickým zdrojům distribuovaným 
prostřednictvím internetu. 

Je zřejmé, že naše mediální preference jakožto součást životního stylu se během 
života mění, a ačkoli zásadní vliv hraje komplexní a jedinečný vývoj každého jedince, 
nelze pochybovat o tom, že velký vliv na formování osobního mediálního stylu mají 
také měnící se podmínky v oblasti distribuce, prezentace a archivace mediálních pro-
duktů, které se nám v celé své šíři stávají stále dosažitelnějšími. 

Poděkování
Tento příspěvek vzniknul díky podpoře GAČR - projekt č. 406/08/P176 Vzory 

pohyblivého obrazu: recepce fi lmu a audiovizuální kultury u současné české mládeže.
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LIFESTYLE AND FORMING OF THE MEDIA 
COMPETENCES THROUGH FICTIONAL STORIES

Abstract: Our individual media style in a part of our lifestyle. This paper sums 
up the problems of forming the media competences of children and youth. It’s focused 
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all over the area of audiovisual-program-reception. The media competences are expres-
sively formed in adolescence, when young people form their own media style. In the 
paper are presented the results of the research project realized on more than 2 000 mem-
bers of Czech-Slovak Film Database (www.csfd.cz).

Key words: media competences, viewer, preschool age, adolescent
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdravotní gramotnosti

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO JEDEN 
Z NÁSTROJŮ VÝCHOVY KE ZDRAVÍ

Michal MARÁD

Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na hledání nových možností rozvoje klíčových 
kompetencí žáků v rámci široce pojaté výchovy ke zdraví, a to využitím potenciálu zá-
jmového vzdělávání. Uvádí vybrané výsledky vlastního výzkumného šetření, kterým byly 
sledovány jak určité stránky edukační reality na základních školách, tak i charakter 
náplně volného času dětí a dospívajících. Zjištěné skutečnosti potvrdily potřebu propo-
jovat formální a neformální složku vzdělávání v oblasti výchovy ke zdravému životnímu 
stylu a v rámci školních programů prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže. 
Účinnou podporou při výchově ke zdraví může být navržený interdisciplinárně pojatý 
systém zájmového vzdělávání  v primární škole.  

Klíčová slova: výchova ke zdraví, zájmové vzdělávání, prevence rizikového cho-
vání, systémový přístup 

Rozvíjení klíčových kompetencí žáků v transformované 
škole 

Proměna české školy se ocitá ve fázi postupného zavádění nových kurikulárních 
dokumentů. Schválený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP 
ZV, 2007) přináší v souladu s progresivními trendy ve vzdělávání řadu zásadních změn. 
Nově formuluje cíle základního vzdělávání. Směruje pedagogy k tomu, aby u žáků roz-
víjeli především takové životně důležité dovednosti, které budou umět v konkrétních 
situacích použít. Jasně vymezuje výsledky edukace, tj. klíčové kompetence, kterých 
má žák dosáhnout. Školní vzdělávání by mělo všechny žáky vybavit kompetencemi na 
takové úrovni, která bude pro ně dosažitelná. Svým pojetím tedy musí v maximální míře 
zohledňovat individuální přístup k žákům, orientovat se na jejich rozvojové potenciály 
a na aktivity, kterými mohou své dispozice dále rozvíjet (Pol, 2007). 

Soudobé tendence změny paradigmatu vyučování a učení vycházejí z kogniti-
vistické psychologie, sociálního a pedagogického konstruktivismu, přičemž zohledňují 
požadavky humanistické psychologie s akcentem na celistvý rozvoj osobnosti. Také 
v české škole sledujeme postupnou transformaci behaviorálního pojetí k přístupům in-
spirovaným kognitivní psychologií a respektem k sociálním a kulturním aspektům uče-



38

ní. V praxi to znamená přechod od transmisivního ke konstruktivistickému pojetí výuky 
(Spilková, 2005). 

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; 
kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a per-
sonální;  kompetence občanské; kompetence pracovní. 

Uvedené kompetence se různými způsoby prolínají, mají nadpředmětovou podo-
bu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich 
utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah, činnosti a akti-
vity, které ve škole probíhají. Nezastupitelné místo zde patří i výchově k občanství. 

V rámcově vymezeném kurikulu se předpokládá, že každá škola, a především 
sami učitelé budou hledat cesty, kterými se lze k daným cílům co nejvíc a  nejefektivněji 
přiblížit. Způsobů, jak naplňovat toto poslání, je mnoho, ale zdaleka ne všechny jsou 
k plnění současných cílů vzdělávání a k rozvoji klíčových a nově chápaných oboro-
vých kompetencí nejvhodnější (Belz, Siegrist, 2001).  Proto se učitelé ocitají před řadou 
nezodpovězených otázek: Jaké strategie a vyučovací metody zvolit? Jak konstruovat 
funkční model učebního procesu? Jaké pojetí výuky rozvíjet? Jak by se měl změnit život 
naší školy? 

Výchova ke zdraví  jako součást kurikula 
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví je na 2. st. ZŠ zaměřen na vytváření do-

vedností potřebných pro preventivní ochranu zdraví člověka. Učí žáky aktivně rozvíjet 
a chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a být za 
ně odpovědný. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní a další zdravotně pre-
ventivní návyky, učí se, jak  předcházet úrazům a chovat se bezpečně v každodenních 
i mimořádných situacích. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je 
vzdělávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osob-
nostní a sociální výchova (RVP ZV, 2007). 

Má-li výuka plnit výše zmíněné cíle a přispívat tak i k prevenci rizikových pro-
jevů chování dětí a mládeže, je třeba žákům otevírat cestu k sebepoznávání, k chápání 
vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu s různými životními situacemi. Re-
alizace takto zaměřené výuky vyžaduje specifi cké metodické přístupy, hledání inova-
tivních strategií refl ektujících aktuální zájmy a potřeby žáků. Předpokládá se práce se 
specifi ckými prekoncepty, tj. s osobnostními charakteristikami jednotlivců, sociálním 
klimatem třídy, s dosud získanými dovednostmi a preferovanými životními hodnotami.  

Efektivita edukace výchovy ke zdraví na 2. stupni ZŠ je tak přímo závislá nejen 
na tom, do jaké míry byly naplňovány očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a 
jeho svět na 1. stupni ZŠ, ale především  na tom, jaké postoje si žáci na základě všech 
dosavadních životních zkušeností vytvořili. V některých aspektech výchovy ke zdraví 
(prevence rizikových projevů chování, osvojování mravních principů a etických norem 
aj.) lze již vytvořené presupozice, návyky a hodnotový systém žáků v souvislosti se spe-
cifi ckými vývojovými charakteristikami dospívání korigovat jen velmi obtížně (Csemy, 
2005). Proto by měla být v tomto ohledu věnována zvýšená pozornost dětem mladšího 
školního věku vytvořením prostoru pro cílenou výchovu ke zdraví. Znamená to poskyt-
nout již na prvním stupni základní školy, tj. v období, kdy je dítě přirozeně iniciativní 
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a má velkou potřebu zažít úspěch (v období ideálním pro rozvoj všech stránek osobnosti 
dítěte), potřebné množství podnětů v povinné školní edukaci a zároveň i dostatečně ši-
rokou paletu možností, aby se děti mohly zapojit včas do různých zdraví podporujících 
zájmových činností.  

Potenciál zájmového vzdělávání 
V procesu vzdělávání na základních školách se může v přímé návaznosti na vý-

uku významně uplatňovat i vzdělávání zájmové, ovšem pouze za předpokladu, že pod 
odborným pedagogickým vedením poskytuje žákům smysluplné využití volného času 
a vytváří prostor pro jejich všestranný rozvoj (Hájek, 2008). 

Jak již bylo zmíněno, základní školy právě uvádějí své školní vzdělávací pro-
gramy do života a sbírají první zkušenosti z jejich realizace. Na rozdíl od povinného 
vzdělávání však pro zájmové vzdělávání rámcové programy připraveny nebyly a záleží 
tedy na každé vzdělávací instituci, zda a jakým způsobem bude tyto zájmové aktivity do 
svého školního programu implementovat. 

K tradičním školským zařízením zájmového vzdělávání patří školní družina, která 
je i v současné době dětmi mladšího školního věku masově využívána. Pro ilustraci v Čes-
ké republice existuje cca 3 976 školních družin, které navštěvuje 239 878 dětí (Ústav pro 
informace ve vzdělávání – statistika k 23. 7. 2010).  To nejsou zanedbatelná čísla.  

Výchova ve školní družině směřuje tak jako škola k naplňování obecných cílů 
ve vzdělávání. Ve srovnání s klasickou povinnou edukací má však svá specifi ka a s nimi 
spojený vysoký edukační potenciál, který může přímo podpořit naplňování očekáva-
ných výstupů výchovy k občanství. 

Během své pedagogické praxe jsem měl možnost pracovat s dětmi na prvním 
i druhém stupni základní školy, s chlapci i dívkami, pohybovat se v prostředí několi-
ka škol, a především nahlédnout do tajů života dětí ve školním prostředí. Na základě 
osobních zkušeností jsem však nabyl přesvědčení, že škola, zejména pak školní družina, 
zdaleka nenaplňují své možnosti nejen v rozvíjení kompetencí potřebných pro ochranu 
zdraví a v prevenci projevů rizikového chování dětí, ale ani v celkovém osobnostněsoci-
álním rozvoji žáků. Působení školní družiny bývá redukováno pouze na funkci sociální, 
tj. stává se fi nančně nenáročnou „chůvou“ zabezpečující bezpečnost dětí a dohled nad 
nimi v době, kdy skončilo vyučování a rodiče jsou v zaměstnání nebo jinak zaneprázd-
něni. Tím se z potenciálního prostoru pro efektivní rozvoj všech stránek osobnosti dětí 
vč. zdravotně preventivních kompetencí stává pouhá „čekárna“, kde děti jen bezúčelně 
čekají na své rodiče.

Do jaké míry se můj subjektivní pocit blíží realitě? Využívají školy potenciál 
zájmového vzdělávání? Na tyto otázky jsem se pokusil hledat odpovědi v rámci širšího 
výzkumného sledování aktuálních problémů spojených se zaváděním nově pojatého ku-
rikula do základních škol. 

Sonda do edukační reality na základních školách 
V souvislosti s hledáním cest k optimalizaci podmínek pro rozvíjení klíčových 

kompetencí žáků na základních školách bylo v  roce 2009 realizováno kvalitativní vý-
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zkumné šetření zaměřené na sledování a hlubší analýzu aktuální situace v poskytování 
zájmového vzdělávání na 1. stupni vybraných základních škol. Cílem výzkumného šet-
ření bylo zjistit, zda je na vybraných školách zájmové vzdělávání žáků mladšího školní-
ho věku systémově zabezpečeno tak, aby bylo možné optimálně využívat jeho potenciál 
ve smyslu očekávaných výstupů vymezených v pedagogické dokumentaci. 

Výzkum vycházel z předpokladu, že zájmové vzdělávání žáků mladšího škol-
ního věku na základních školách realizované prostřednictvím školní družiny rozšiřuje 
možnosti školy ovlivňovat vývoj dětí i v době mimo vyučování (Vyhláška č. 74/2005 
Sb., o zájmovém vzdělávání). 

Metody výzkumného šetření  
Ve výzkumném šetření bylo ke sběru informací použito několik metod, které 

umožnily kvalitativní posouzení současného stavu sledované edukační reality:  
analýzu pedagogické dokumentace týkající se zájmového vzdělávání organizo-• 
vaného školou (zejm. školní družiny),
nestandardizované pozorování provozu ve školní družině, • 
vedení záznamových archů pedagogy (vychovateli),• 
strukturovaný rozhovor se žáky mladšího školního věku, • 
dotazník pro rodiče (s prostorem pro volné vyjádření). • 

Realizace výzkumu a prezentace dílčích výsledků  
Výzkumné šetření proběhlo na třech základních školách v Praze, kde byla systé-

mově zmapována činnost jedenácti oddělení školní družiny, která navštěvovalo v době 
výzkumu 290 dětí.   

a) Analýza pedagogické dokumentace týkající se zájmového vzdělávání ve školách
Bylo zjištěno, že cíle vymezené v programu školní družiny odpovídají v obec-

né rovině cílům uvedeným v RVP ZV. Je zřejmá snaha o rozvíjení klíčových kom-
petencí žáků. Ze struktury programů a popisu plánovaných činností však vyplývá, 
že zájmové kroužky jsou do programu často nasazeny tak, že se časově vzájemně 
překrývají. Systém tedy neumožňuje dětem rozvíjet své dovednosti ve více oblastech.  
Zároveň byla zaznamenána malá pestrost a nízká kapacita pro zapojení do nabíze-
ných zájmových kroužků (v porovnání s počtem dětí, které školní družinu navště-
vují). Děti tak většinu času tráví ve „svém“ oddělení a veškeré aktivity jsou vedeny 
jednou vychovatelkou. 

Tematické plány jednotlivých oddělení se liší stylem, strukturou i podrobností 
zpracování (vymezení očekávaných výstupů, rozsah či kvalita popisu činností a podmí-
nek možné realizace). Z toho lze vyvodit, že vedení školní družiny s tematickými plány, 
které si vytvořili vychovatelé, systematicky nepracuje (např. v rámci evaluace). Z příliš 
stručného popisu činností není patrné, do jaké míry a zda vůbec se počítá s aktivním 
zapojením žáků. 

Programy jednotlivých oddělení („na papíře“) jsou většinou předimenzované, 
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prezentovanou paletu činností nelze s dětmi ve vymezeném čase, prostoru a s daným 
materiálním vybavením zvládnout.  

Není bez zajímavosti, že všechny oslovené školy v rámci zájmového vzdělávání 
nabízejí kroužky etické výchovy. Ovšem i v tomto případě jsou žáci limitováni nízkou 
kapacitou. Reálně to znamená, že na jedné škole kroužek pravidelně navštěvuje pouze 
18 „vybraných“ dětí. Ostatní děti i přes osobní zájem jsou o toto výchovné působení 
ochuzeny.  

b) Sledování doby, po kterou děti pobývají ve školní družině 
Průměrný žák prvního stupně základní školy stráví ve školní družině téměř tolik 

času jako v samotném vyučování (tj. každý všední den v průměru 4,14 hodiny pod ve-
dením pedagoga rozvíjí své vědomosti a dovednosti v procesu vyučování a následných 
3,26 hodiny „čeká“ na své rodiče ve školní družině). Jde o smysluplně a aktivně stráve-
ný, nebo promarněný čas?  

Tento „časoprostor“ může být plně využit k rozvíjení vědomostí, dovedností 
a schopností dětí prostřednictvím zájmového vzdělávání. Jak vyplynulo z výpovědí rodi-
čů, plně spoléhají na to, že popsané možnosti budou ve prospěch rozvoje jejich dětí vyu-
žity. Po příchodu domů nejsou u dětí ze strany rodičů rozvíjeny již žádné aktivity. Vzhle-
dem k tomu, že děti přicházejí ze školní družiny v pozdních odpoledních hodinách, není 
zde pro ně ani žádný časový prostor. Děti většinou píší úkoly a „směřují“ ke spánku.  

c) Posouzení prostředí určeného pro zájmové vzdělávání ve školní družině    
K získání informací o prostředí, v němž děti v odpoledních hodinách pobývají, 

byla použita metoda fokusového pozorování, sledování vybraných parametrů, které mají 
významný vliv na efektivitu pedagogického působení. Z analýzy záznamů vyplynulo, 
že zkoumané prostředí školní družiny v některých parametrech neodpovídalo požadav-
kům na zájmové vzdělávání, a to v oblasti zdravotní, rekreační i výchovně vzdělávací. 
Pro ilustraci lze uvést několik příkladů.

Ve  dvou školách zahrnutých do výzkumného šetření děti po skončení vyučování 
zůstávají ve stejné místnosti, ve které předchozí čtyři až pět hodin zápasily s vyjmeno-
vanými slovy, čtením či násobilkou. Jediná změna mezi vyučováním a školní družinou 
je v tom, že učitele vystřídal vychovatel či vychovatelka a žáci se mohou věnovat ak-
tivitám podle svého uvážení, respektive podle uvážení vychovatele. Ovšem formulace 
„mohou se věnovat“ je výmluvná. Vždyť děti jsou při výběru činností tímto uzavřeným 
prostorem velmi omezeny. Proto inklinují ke hře na počítači, sledování televize nebo 
motoricky pasivním hrám. Právě nemožnost pohybového vyžití je výrazným problé-
mem. Dítě mladšího školního věku má velkou potřebu motorické aktivity. Omezování 
v uspokojování této potřeby a s tím spojená minimální ventilace kumulované agrese 
mohou mít za následek problémové způsoby chování vůči vrstevníkům i dospělým. To 
je samozřejmě „odměněno“ tresty a sankcemi ze strany vychovatele a dítě tak ztrácí 
pozitivní vztah ke školnímu prostředí. Družina se stává školou po škole, dítě je trestáno, 
aniž by se primárně něčím provinilo. 

Důležitým aspektem (s tímto souvisejícím) je barevné řešení interiéru prostorů 
školní družiny. Nejčastěji jsou školní místnosti vybíleny, ačkoli bílá barva, jak potvrzují 
vědecké studie, podněcuje (podobně jako červené odstíny) aktivitu a agresi. Proto stojí 



42

za uvážení přizpůsobit barevnost nátěrů v jednotlivých místnostech tomu, k jakým úče-
lům jsou tyto prostory využívány. Místnosti určené k relaxaci a odpočinku by měly být 
řešeny spíš světle modrými odstíny, které mají uklidňující účinky.

Dalším negativním jevem, který byl zaznamenán v odděleních školní družiny 
zahrnutých do výzkumu a který nelze ignorovat, byl značný hluk. Je prokázáno, že také 
intenzita zvuku má vliv na lidské chování. S narůstajícím hlukem se zvyšuje potřeba 
somatické reakce, podrážděnost a agresivita. Děti by rozhodně měly mít možnost před 
rušivými (nejen sluchovými) vjemy uniknout, najít si klidné místo, prostor, kde mohou 
odpočívat nebo se věnovat přípravě na vyučování.

Tím se dostáváme do začarovaného kruhu. Omezování dětí v somatickém vyžití 
společně s aktivizujícími nátěry jejich „mříží“ neodvratně směřují k agresivním proje-
vům v chování. S narůstající agresí se samozřejmě zvyšuje i intenzita hluku, která opět 
posiluje aktivitu a podráždění dětí.

d) Komparativní analýza činnosti školní družiny
Konkrétní činnosti ve školní družině byly sledovány nezávislým pozorovatelem 

a zároveň zachyceny samotnými vychovateli do připravených záznamových listů. Pro 
analýzu získaných dat byl vytvořen kategoriální systém, který umožnil materiál kvali-
tativně vyhodnotit. Byla použita transkripce textového materiálu do formy shrnujícího 
sdělení, byly implementovány poznatky získané pozorováním a strukturovanými roz-
hovory, vše doplněno vlastním komentářem. Uplatněno bylo vícekriteriální hodnocení 
zahrnující míru vedení, řízení ze strany pedagoga, podíl činností, u nichž lze předpoklá-
dat, že v jejich průběhu byly přítomné děti aktivní, a činností, při kterých nebylo přímé 
zapojení dětí očekáváno či vyžadováno. 

Výzkum ukázal, že aktivity, kdy je dítě při své činnosti vedeno pedagogickým 
pracovníkem, jsou do programu zařazovány pouze ve 44 %. Vzhledem k tomu, že do 
kategorie „organizované“ byly zahrnuty všechny aktivity v zájmových kroužcích (kde 
odborné vedení je nezbytností), je výstup šetření alarmující. Pokud jde o aktivizující 
potenciál činností, je třeba upozornit, že realizované činnosti aktivizovaly své příjemce 
pouze v 52 %. 

Pro školní družinu je typická situace, kdy aktivita dětí, které potřebují kompenzo-
vat několikahodinové „sezení“ ve školní lavici, převyšuje představu vychovatele o tom, 
co lze dětem ve školní družině „dovolit“. V mnoha případech ve snaze děti zaujmout a 
zároveň zabezpečit kázeň (možná si i ulehčit práci) zpravidla posadí své svěřence před 
televizní obrazovku. Paradoxně tak dochází k opačnému efektu, než vychovatel zamýš-
lel. Děti se sice po dobu promítání uklidní, ovšem po jeho skončení dojde k neodvratné 
explozi emocí, aktivity a agrese. Je totiž vědecky prokázané, že člověk na zrakové pod-
něty zprostředkované televizními spoty somaticky reaguje. Pokud tedy dítě odložíme do 
spárů televizní zábavy, jeho neustále potlačovaná agrese jednou ze svého „vězení“ utéci 
musí. Používání těchto praktik je právě u dětí mladšího školního věku téměř trestuhod-
né. Vždyť dle základních tezí vývojové psychologie je období, kdy dítě navštěvuje první 
stupeň základní školy, charakterizováno jako etapa aktivity dítěte spojená s potřebou 
výkonu a jeho ocenění. Uvedené způsoby omezování dětí v pohybu a vlastní činnosti 
zákonitě mohou mít až patogenní důsledky.  

Komparace získaných dat umožnila v realizovaných programech jednotlivých 
oddělení kategorizovat činnosti kognitivně zaměřené, pohybové, výtvarné, hudební 
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a dramatické a porovnat jejich zastoupení s volnou hrou. Zjištěné výsledky byly pro 
ilustraci převedeny do grafi cké podoby.  

Z grafu je patrné velmi nízké zastoupení pohybových aktivit (10 %). Zjiště-
ný podíl pohybových činností (aktivního odpočinku) rozhodně nesplňuje doporučení 
odborníků (zejména pediatrů) v oblasti všestranné podpory zdraví dítěte. Většinu ak-
tivit tvoří volná hra (59 %) realizovaná v prostorách školní družiny nebo na školním 
hřišti. 

Volnou hru na školním hřišti lze hodnotit jako činnost pozitivní, ovšem pouze za 
jistých předpokladů. Bylo zjištěno, že se děti na školním hřišti zpravidla separují (dle 
osobních sympatií a vzájemných vztahů) do několika skupin, přičemž každá z nich se 
věnuje určité činnosti. Někteří sice hrají fotbal či vybíjenou, ale stále tu zůstává vysoké 
procento dětí, které i čas na školním hřišti tráví pasivně, posedávají v okruhu svých 
kamarádů a doslova čekají, až je rodič osvobodí ze zajetí školní družiny. 

Výsledky šetření odhalily, že ve školní družině vládne stereotyp. Jednotlivé čin-
nosti se každý den opakují a ani organizace jednotlivých oddělení nedoznává žádné 
změny. Nabídka zájmových kroužků nemůže být dostačující pro interdisciplinární roz-
voj všech dětí navštěvujících školní družinu. 

e) Shrnutí informací získaných z individuálních rozhovorů s žáky mladšího škol-
ního věku

Drtivá většina dotázaných žáků určila jako nejoblíbenější tu činnost, kterou se 
zabývají v zájmovém kroužku navštěvovaném během jejich pobytu ve školní družině. 
Mezi velmi oblíbené pak patří kroužky etické výchovy. Bohužel některé děti upřednost-
ňovaly hraní počítačových her a sledování televize. Téměř třetina žáků přiznala, že se 
jim ve školní družině nelíbí. Někteří se negativně vyjádřili ke konkrétní činnosti (např. 
ke společnému čtení, zhotovování tematicky zaměřených výrobků), jiným nevyhovu-
je samotné prostředí školní družiny. Stěžují si především na hluk a neustálé rušivé pod-
něty či na nedostatek hraček. Vyskytl se i nezanedbatelný podíl těch, kteří vypověděli, 
že se během svého pobytu v družině nudí. 
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Zajímavé bylo zjištění, že hodnocení dětské oblíbenosti jednotlivých činností 
ze strany vychovatelů nekorespondovalo s tím, co vypovídali samotní účastníci těchto 
aktivit. Děti totiž uváděly jako své nejméně oblíbené činnosti i takové aktivity, o nichž 
se pedagogové domnívali, že se dětem líbí. Ukázala se tak jistá optimistická zaslepenost 
vychovatelů vzhledem k realitě jejich působení. Příkladem je rozdílné posouzení spo-
lečného čtení.  Děti je označily jako nejméně oblíbenou aktivitu ve školní družině. Va-
dilo jim omezování jejich vlastní četby z důvodu monologického principu této činnosti. 
To znamená, že děti baví číst, ovšem nerady poslouchají „veřejnou“ četbu druhých.

Závěrečné shrnutí 
Realizované výzkumné šetření ukázalo, že školy, zejména pak školní družiny, 

nevyužívají velkou část svých možností v oblasti zájmového vzdělávání, čímž nepod-
porují v potřebné míře cíle základního vzdělávání v interdisciplinárním rozvoji osob-
nosti. 

Z rozboru dat získaných na zkoumaných školách vyplynulo, že cíle vymezené 
v připravených programech a tematických plánech školní družiny nejsou v reálných 
činnostech dostatečně naplňovány. Ukázalo se, že většina pedagogických pracovníků 
(vychovatelek i vychovatelů), s jejichž činností jsem měl příležitost se podrobně sezná-
mit, se snaží nabídnout dětem ve svých odděleních pestrý program. V žádném případě 
nechci proto zpochybňovat jejich pedagogickou erudici, zájem a osobnostní předpokla-
dy efektivně zajistit zájmové vzdělávání. 

Problém spatřuji v  koncepci školního zájmového vzdělávání. Považuji za ne-
zbytné změnit současný model školní družiny a celkového přístupu k zájmovému vzdě-
lávání na prvním stupni základních škol. Mám tím na mysli nevyhnutelnost transfor-
mace školní družiny do podoby interdisciplinárního systému zájmového vzdělávání 
(Marád, 2009). 

V zájmovém vzdělávání na 1. stupni základních škol se totiž skrývá obrovský po-
tenciál a možnosti pro další výchovné působení a rozvíjení všech stránek osobnosti dětí. 
Proto by měla být školou nabízena podstatně širší paleta zájmových kroužků (jejichž 
kapacita by měla odpovídat zájmu dětí, resp. jejich rodičů). Vzhledem k současným 
společenským preferencím by pak mezi nimi měly zastávat dominantní pozici kroužky 
zaměřené na rozvoj pohybových aktivit, oblast etické výchovy či výchovy zážitkem. 
Právě takto orientované aktivity mohou být účinnou podporou pro pozdější naplňování 
očekávaných výstupů výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol a vést k utváření 
návyků dětí využívat volný čas v souladu se zásadami zdravého životního stylu. 
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LEISURE EDUCATION AS A TOOL FOR HEALTH EDUCATION

Abstract: The paper is focused on fi nding new opportunities to develop pupils’ 
key competencies in  broad-based Health Education using the potential of education 
through extracurricular activities. It presents selected results of a research survey which 
monitored certain aspects of educational reality in primary schools as well as the nature 
of leisure activities for children and adolescents. The fi ndings confi rmed the need to 
link formal and informal education components in educating to a healthy lifestyle and 
through school prevention programmes focused on risk behaviour of children and you-
th. The designed interdisciplinary system of leisure education in primary school can be 
an effective support for Health Education.

Key words: Health Education, leisure education, risk behaviour prevention, sys-
tematic approach  
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdravotní gramotnosti

CO JE NEJČASTĚJI ZDRAVÉ, NEZDRAVÉ 
NEBO CHOROBNÉ (ZDRAVÝ ROZUM, 

NEZDRAVÁ STRAVA, CHOROBNÉ STAVY…)

Ivana KOLÁŘOVÁ

Abstrakt: V dřívějších statích jsme sledovali, jak se uvažování běžného člověka 
o zdraví odráží v jazyce a jak se promítá i do vyjadřování, které čerpá z lidového jazyka 
– z frazeologie: např. v přirovnání vlastnosti (být) zdravý k objektu, u něhož se zdraví 
předpokládá (zdravý jako býk, zdravý jako buk), v chápání určité vlastnosti zdravě, 
chorobně, nezdravě (zdravě sebevědomý, chorobně ctižádostivý) nebo ve vnímání barev 
jako příznaků/symptomů zdraví nebo nemoci. V následujícím příspěvku se pokusíme 
ukázat, co je vlastně v běžné komunikaci psané i mluvené a v textech různých stylů
a žánrů nejčastěji považováno za zdravé, nezdravé, až chorobné, ale především o čem se 
jako o zdravém, nezdravém nebo chorobném hovoří, a pokud to bude možné, zaměříme 
se hlavně na texty související se školou. Podkladem bude opět výzkum v korpusu českých 
textů, který má v současné době již 1,3 miliard slov. V něm budeme sledovat, která slova 
označující různé jevy konkrétní a abstraktní se v autentických textech pojí s přídavnými 
jmény zdravý, nezdravý nebo chorobný. 

Klíčová slova: slovo zdravý a český jazyk, slovo nezdravý a český jazyk, slovo 
chorobný a český jazyk, zdravý, nezdravý a chorobný a školská tematika

Ve  statích z let 2009, 2010, 2011 jsme se snažili doložit, jak se odráží v jazyce 
uvažování běžného člověka o zdraví, a to např. v ustálených přirovnání vlastnosti 
(být) zdravý k objektu, u něhož se ´zdraví´ jako vlastnost pro něj typická předpokládá 
(zdravý jako býk, zdravý jako buk, zdraví jako lusk, zdraví jako rys), ve zkrácených 
přirovnáních se slovem zdraví (´dobré zdraví´ bývá nejčastěji železné zdraví, ocelové 
zdraví, naopak o horším zdraví se hovoří jako o chatrném zdraví, nalomeném zdra-
ví…). Jako symptomy zdraví nebo nemoci v nejširším pojetí jsou zejména v literár-
ních textech, ale také v textech publicistických a v případě potřeby také v odborné 
literatuře využívány názvy barev: častěji se o nich hovoří jako o symptomech nemoci. 
Např. barvy žlutá, šedá, popř. bledá ve spojení s dalšími výrazy fungují jako zkráce-
né přirovnání: voskově žlutý (= žlutý jako vosk), popelavě šedý (= šedý jako popel), 
mrtvolně bledý (= bledý jako mrtvola). Je zřejmé, že ustálená vyjádření o zdraví,
o charakteristikách působících zdravě, nezdravě, popř. chorobně jsou založena na ob-
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raznosti a v jejich užití je třeba brát v úvahu přítomnost nadsázky (srov. Kolářová 
2009, 2010).

Konkrétní texty nám také ukázaly, že určité vlastnosti jsou vnímány zdravě, cho-
robně, nezdravě, tj. říká se, že je někdo zdravě sebevědomý, ale chorobně ctižádostivý, 
nezdravě optimistický. V těchto případech příslovci zdravě můžeme přisoudit význam 
´vhodně´, ´patřičně´, a příslovcím nezdravě, chorobně význam ´nevhodně´, ´nepatřič-
ně´. Zjistili jsme, že vlastnosti sebevědomý, ale také drzý nebo kritický, bývají často 
chápány jako vlastnosti ´zdravé´, tj. ´vhodné´, ´správné´: říká se, že někdo je zdravě 
sebevědomý, ale také zdravě drzý, zdravě kritický, překvapivě byly i vlastnosti agresivní 
nebo skeptický vnímány ´zdravě´ (zdravě skeptický, zdravě agresivní). Nepřekvapilo 
zřejmě, že slovem chorobně jsou hodnoceny takové vlastnosti, jako závislý, žárlivý, 
posedlý (srov. Kolářová, 2011). Ovšem na opačném pólu hodnocení vzhledem ke slovu 
zdravě, tj. ve spojení s hodnotícím slovem chorobně, se překvapivě často objevují vlast-
nosti, které bychom mohly vnímat jako blízké vlastnosti sebevědomý nebo jako prová-
zející vlastnost sebevědomý: na jedné straně se užívá spojení zdravě sebevědomý, na 
druhé straně chorobně ctižádostivý, chorobně ambiciózní. Je tedy zřejmé, že hodnocení 
vlastností slovy zdravě, nezdravě, chorobně bývá spíše subjektivní a spojené s citovým 
zabarvením, důsledkem odlišných subjektivních pohledů na určitou vlastnost je jejich 
hodnocení přídavnými jmény nebo příslovci s významem protikladným. 

V následujícím příspěvku se pokusíme ukázat, co je vlastně v běžné komunikaci 
psané i mluvené a v textech různých stylů a žánrů (včetně textů odborných) nejčastěji cha-
rakterizováno přídavnými jmény zdravý, nezdravý nebo chorobný. Podkladem bude opět 
elektronický jazykový korpus současné češtiny SYN, který má v současné době již 1,3 mi-
liardy slov. Z množství dokladů se snažíme vybírat ty, které pocházejí z textů se školskou 
tematikou. Zvážíme také uplatnění možností, které poskytuje „jazykový materiál“ češtiny, 
ve výuce v různých vzdělávacích oblastech. již v příspěvcích z let 2009, 2010 a 2011 
uvádíme, že od staršího školního věku jsou žáci schopni rozumět nejen pojmenováním 
přímým, ale také pojmenováním přeneseným (metaforám, metonymiím, frazeologii). 

Autentické české texty z korpusu SYN ukázaly, že nejčastěji je vlastnost zdravý 
přisuzována nikoliv živočichům a člověku z pohledu biologického nebo fyziologického 
nebo jevům živé přírody obecně, ale rozumu: o zdravém rozumu se hovoří mnohem čas-
těji než o zdravé stravě, zdravém člověku. Spojení zdravý rozum můžeme považovat za 
frazeologizované, setkáme se s ním nejčastěji v textech publicistických a v textech umě-
lecké prózy. Zdravý rozum se stává součástí delších frazeologizovaných spojení, např. 
– mít zdravý rozum:

 Ředitelky a ředitelé mnohých škol prokázali, že mají víc zdravého rozumu než plánovači koncepce 
našeho vzdělávání.

– posbírat zdravý rozum, spolehnout se na zdravý rozum = správně uvažovat, spoleh-
nout se na to, že rozhodnutí je správný (tj. ´rozumné´):1

 V tu chvíli se Pilot lekl. Zaznamenal, jak mu poskočilo srdce, jak začalo pracovat na jiný převodový 
stupeň. Pilota na moment napadlo, že ten stařec je smrt. Všechno to trvalo jen několik vteřin. Stařec 

1  Všechny citované texty pocházejí z korpusu SYN, dostupného na adrese http://ucnk.ff.cuni.cz/ nebo 
http://www.korpus.cz/. Korpus SYNje tvořen dílčími korpusy SYN2000, SYN2005,  SYN2006PUB, SY-
N2009PUB a SYN2010
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uviděl běžce a schoval se za strom. Pilot posbíral zdravý rozum a běžel dál, i když mnohem rychleji 
než předtím, proběhl kolem starce schovaného za stromem a pocítil úlevu.

 Byla odstavena třetina místních trolejbusů, které probíjely, a řidiči dostali příkaz vypnout proud 
při každém zastavení na stanici. Cestující se museli spolehnout na zdravý rozum a pár pouček ze 
školácké fyziky: prosolená sněhová břečka na podlaze a schodech trolejbusu funguje jako vynikající 
vodič proudu.

– věřit ve zdravý rozum: 
 „…Nárůst dopravy na komunikaci, která vede podél naší školy, výrazně pociťujeme. Zvýšil se hluk 
a snížila se bezpečnost žáků. Ti musí přes silnici přecházet, pokud se chtějí do školy dostat. Stále 
věříme ve zdravý rozum politiků a doufáme, že nám pomohou,“ uvedla ředitelka školy

 Vědomosti školáků a zdravý rozum. Mnohé zástupce českého školství (od učitelů po ministra) 
jsme už slyšeli prohlašovat, že česká škola má skvělou tradici a že oproti západním školám mají 
české děti rozsáhlé vědomosti. Avšak mnozí vidíme, že děti mají ze školy strach, že se ve škole 
málo mluví o podstatách jevů, ale spíše o povrchu, že škola neučí naše děti rozumět souvislostem, 
neposiluje jejich vůli k soustředěné práci, neučí děti tomu, jak se učit, natož pak tomu, jak řešit 
důležité situace.

Významově blízko má k frazeologismu zdravý rozum také spojení zdravý úsudek, které 
však bylo nalezeno pouze v několika stech dokladů:

 Hranolky, hamburgery, to vše si mohou děti ve vestibulu škol dopřávat denně bez omezení, aniž by 
jim v tom někdo zabránil. Vzhledem k tomu, že zatím neexistuje zákon, který by tomuto nešvaru 
dokázal zabránit a přinutil prodejce, aby alespoň na půdě škol prodávali stravu bohatou na vitaminy, 
případně poskytovali více celozrnného pečiva, časovanou bombu zřejmě jen tak nikdo nezastaví. 
„Dozorujeme pouze to, jak se vaří ve školních jídelnách a zda nejsou porušovány hygienické normy. 
Nemůžeme nikoho omezovat ani nařizovat, je to vždy na zdravém úsudku ředitelů škol, čemu dají 
přednost. Podle mého názoru by to měla být i iniciativa rodičů, aby dokázali prosadit dobrou věc a 
nezdravé jídlo ze škol zmizelo,“ uvedla pracovnice hygienické stanice.

 Věž je ve svých rozích ocelovými lany ukotvena do země. Lana jsou ale tak prohnutá, že žádný člo-
věk zdravého úsudku jim nemůže důvěřovat.

Také další charakteristiky hodnocené nejčastěji jako zdravé jsou lidské vlastnosti nebo 
projevy mezilidských vztahů: zdravé sebevědomí (hovoří se o něm ve všech souvislos-
tech, tedy i v souvislosti se současnou školou): 

 Protože si nechtějí připadat jako zkostnatělé karikatury předpotopních kantorů, uvolňují kázeň
a smiřují se s tím, že naučí daleko méně než dříve, a také strpí více vyrušování a často přímo drzostí. 
A tak tedy za pár let budou také naši absolventi škol vychovaní ve „zdravém sebevědomí“, ale
s daleko menšími znalostmi a daleko menší ochotou podřizovat se zákonům včetně třeba silničních 
předpisů. Tak jako jsou neúprosné zákony ekonomické, a nijak je neošidíme, stejně neúprosné jsou 
zákonitosti pedagogiky.

 Vzdělávací program pro děti se skládá ze šesti celků a má sloužit k rozvíjení dovedností, fantazie
a zdravého sebevědomí dětí. Malí školáčci se učí hrát na fl étnu, malují, nacvičují divadelní předsta-
vení, budou se seznamovat s keramikou. Funguje tu speciální třída pro děti s vadou řeči, kterým se 
individuálně věnuje kvalifi kovaná logopedka.

O zdravé sebedůvěře se hovoří se nejčastěji v textech s tematikou ekonomickou a spor-
tovní, tj. v souvislosti s potřebou uplatnit se v podnikatelské sféře nebo dosáhnout kva-
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litních výsledku ve sportu. Překvapivě jsme se se spojením zdravá sebedůvěra nesetkali 
v textech se školskou tematikou: 

 Vydařená příprava, v níž tým zdolal mj. Poláky, Portugalce či Francouze, přinesla týmu zdravou 
sebedůvěru.
 V byznysu nemůžete přežít bez zdravé sebedůvěry. Ale sebedůvěra, která není na místě, může způ-
sobit velké problémy. Víte, nakolik obstojí vaše důvěra ve správnost svých rozhodnutí ve srovnání 
se skutečnými výsledky?

Podobně jako v předchozích příspěvcích poněkud překvapuje výskyt spojení zdravá 
agresivita: setkáme se s ním však nejčastěji v textech se sportovní tematikou, je tedy 
pravděpodobné, že ve školském prostředí nikdy není na agresivitu pohlíženo jako na 
´zdravou´, tj. ´vhodnou´ vlastnost. Je však otázka, zda je na místě uvažovat o tom, že 
agresivita může být i „zdravá“, ve sportu:

 Na velmi těžkém terénu za neustálého deště se hrál podle mého názoru velmi dobrý fotbal. Byl plný 
oboustranné bojovnosti i zdravé agresivity, která však nepřekročila rámec fair play.
Ostatně enormní nasazení a zdravá agresivita hráčů k boji o titul patří.

Méně často se zdravá agresivita objevuje v textech s ekonomickou tematikou, v nichž 
´zdravá agresivita´ vlastně znamená ´zdravou snahu prosadit se´ = ´odvahu prosadit se´:

 I přes nejrůznější dovozní překážky dokázala Honda svou zdravou agresivitou dobýt americký trh.

Domníváme se, že výše citované texty jen dokazují, že zdraví je již delší dobu i v mysli 
běžného člověka vnímáno jako stav sociální a psychický možná výrazněji než pouze 
jako „nepřítomnost nemoci“. 

Dalšími jevy, které jsou nejčastěji pojmenovány slovy pojícími se s přídavným jmé-
nem zdravý (ve více než 1000 dokladech), jsou ty, které postihují módní a oblíbená 
témata: zdravá výživa, zdravý životní styl. Pak teprve následují spojení slova zdravý 
se jmény s obecným významem: zdravý člověk, zdravé město, zdravé dítě, všechna 
nalezená ve více než 1000 dokladech. Zdravé město se objevuje většinou jako název 
projektu:

 Asociace Zdravých měst nyní zastřešuje 28 měst v ČR, ve kterých žije více než 1 milion obyvatel. 
Členská města naplňují mezinárodní projekt Zdravé město garantovaný OSN/WHO.

 „…Chceme mít zdravé město, a proto se radnice zapojila do projektu světové zdravotnické orga-
nizace. Kromě jiných akcí každoročně pořádáme Dny zdraví, a protože jsou právě v těchto dnech, 
dobře to naši myšlenku doplňuje,“ vysvětlila místostarostka.

Se spojením zdravé dítě se setkáme v textech z oblasti školství často v souvislosti s mož-
ností integrace dětí se specifi ckými potřebami do běžné školy. Právě zde však vyvstává 
otázka vhodnosti užití tohoto spojení:

 Mohou pracovat na počítači s několika zajímavými programy, jako je například program Děti 
jako my, který umožňuje nemocným komunikovat po internetu se zdravými dětmi ze základních 
škol.

 Měla jsem štěstí, sluch ztrácím postupně. Naslouchadlo jsem potřebovala až v šestnácti. Na to, že 
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trpím sluchovou vadou, přišli, už když jsem chodila do školky. Ale postižení bylo tak malé, že jsem 
stihla vychodit základní školu se zdravými dětmi.

 Některé TP děti jsou schopné absolvovat školní docházku společně se zdravými dětmi.

Mezi zdravé děti chodí do této školky i děti postižené.

 V Kanadě byly samozřejmostí i malé třídy, kam chodily společně zdravé děti s nevidomými, vedle 
tělocvičny se mohly vyřádit ve školním bazénu, starší jezdívaly se školou také na vodácké výlety.

Bohužel zejména publicistické texty z korpusu ukazují, že se stále ještě užívá ozna-
čení zdravé dítě jako protiklad dítěte handicapovaného např. sluchově nebo fyzicky 
(viz protiklad TP děti x zdravé děti). Např. speciální pedagogika nabízí rozlišová-
ní žáků intaktních a žáků se specifi ckými (vzdělávacími) potřebami nebo rozlišení 
běžné žákovské populace a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (srov. např. 
http://www.ped.muni.cz/wsedu/index.php?p=vyzkumny-zamer-predmet-a-cile). 

V méně než 1000 (ale více než 500) dokladech se se slovem zdravý pojí abs-
traktní podstatná jména zdravý vývoj, zdravý život. Nebyl k dispozici text, v němž by 
se hovořilo o zdravém životě v souvislosti se školou, ale v několika textech se hovoří 
o zdravém životě dětí nebo o předpokladech pro zdravý život dětí – např. v souvislosti 
se zdůrazněním potřeby relaxace, s nebezpečím úrazů, s varováním před návykovými 
látkami, ale také před odmítáním očkování proti závažným nemocem: 

 Ovládnutí umění relaxace je velmi důležité pro zdravý život jak dětí, tak i dospělých jedinců.

 Zdravotnictví a zdravý život: Lékaři varují, že přibývá vážných úrazů dětí - a to hlavně při sportu.

 Rodiče odmítají očkování dětí stále častěji. Zdravotnictví a zdravý život. Vysočina - Přes riziko, že 
jejich potomek může dostat některou ze závažných nemocí, přibývá rodičů, kteří vytrvale odmítají 
očkování svých dětí.

 „Rozdali jsme 987 dotazníků, abychom zjistili nálady, postoje, názory a chování různých skupin 
společnosti ve městě k problematice kouření a pití alkoholu osobami mladšími 18 let,“ vysvětlila 
Švejdová. Výsledky průzkumu se staly výchozím materiálem v projektu, jehož cílem je snížit škody 
způsobené tabákem, alkoholem a drogami. Program za zdravější život dětí a mládeže na Frýdlantsku 
je zařazen do zdravotní politiky Libereckého kraje, který ho rovněž fi nančně podpořil.

Se slovem zdravý se též v poměrně značném počtu dokladů spojují názvy skutečností 
odrážejících zdravý život, zdravý životní styl: zdravá strava, zdravý pohyb, zdravé jíd-
lo, a to i v textech o zkušenostech českých škol (o tom, jak se děti učí vařit zdravá jídla, 
o výstavkách a ochutnávkách zdravých jídel, ve spojení s problémem dětské nadváhy 
a obezity):

 I v některých školách se děti dávají na zdravou stravu. Většina dětí přiznala, že mají ve škole auto-
maty na mléko a jogurty. „Máte takovou kreditku asi za 70 Kč a máte tam asi dvacet kusů.“ 

 Ani v Základní škole v Bystřici pod Hostýnem není narůstající baculatost dětí vedení lhostejná. „Žáci 
mají možnost si v jídelně vybrat ze dvou jídel. Hodně vaříme ryby, luštěniny a zeleninu. Zdravější 
jídlo tady najdou děti takřka pokaždé,“ tvrdí ředitelka školy. 
 Na organizaci Dne zdraví se podílí i velkomeziříčská Střední škola řemesel a služeb, která připraví na-
bídku zdravých jídel. Nebude chybět ani jejich ochutnávka. 
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 A nechybí ani připomenutí významných zahraničních zkušeností:
 V USA vzbudily školní bufety takovou nelibost, že experti zabývající se zdravou stravou prosadili, 
aby tamní listina pro dětskou výživu zaručila, že ve školních bufetech se prodává jen výživa neod-
porující zásadám zdravé stravy. 

 Celkem osmnáct amerických států postupně zvýšilo daň ze sladkých nápojů, několik jich uvažuje 
o dani z tuku. Rozšiřují se zákazy limonád a hamburgerů na školách, obnovují se hodiny vaření 
zdravých jídel.

Překvapivé je, že o zdravém pohybu se v textech, v nichž se objevuje slovo škola, škol-
ství a slova příbuzná, píše spíše sporadicky:

 Děti mají ve školce vybavení ke zdravému pohybu. Knežnická mateřská škola má nové zařízení 
pro děti i díky sponzorům Kněžnice / „Jsme jednotřídní mateřská škola, nacházíme se v pěkném
a malebném prostředí Českého ráje.“

 Tělocvičná jednota Sokol zve děti předškolní i školou povinné, které mají rády zdravý pohyb
v kamarádském kolektivu, do svého stánku. Tady se mohou naučit nejen stojku, přemet či salto, ale 
zahrají si kopanou, košíkovou, fl orbal, volejbal i další sporty.

Ze spojení slova zdravý a podstatných jmen souvisejících s ekologií se nejčastěji objevuje 
zdravý strom, zdravý les, dále zdravý vzduch, zdravé prostředí (které však neoznačuje jen 
prostředí přírodní; samotné slovo příroda nepatří k nejvíce frekventovaným z těch, která 
se s přídavným jménem zdravý pojí). Z výrazů označujících části živočišného těla se s pří-
davným jménem zdravý pojí: tkáň, buňka (může být i rostlinná), zub, chrup. O zdravém 
prostředí a zdravém vzduchu se v souvislosti se školou objevilo jen několik dokladů jak o 
prostředí přírodním (o školách v přírodě, o potřebě eliminovat prašnost, o okolí školy…): 

 Je správné, aby školáci cvičili ve zdravém prostředí, „ poukázal na prašnost škvárové dráhy sta-
rosta.

 Velké, barevné třídy s mnoha moderními hračkami, velká zahrada s atrakcemi. Taková je školka leží-
cí ve zdravém prostředí u lesa. Okolní přírodu tudíž využívá k turistickým vycházkám.

tak o prostředí sociálním (o sociálním klimatu ve škole a obecně ve školství):
 Od začátku školního roku se postupně snažíme o vytváření zdravějšího prostředí. Rozumíme tím 
prostředí odpovídající zejména zásadám duševní hygieny, harmonickým sociálně psychologickým 
vztahům mezi žáky samotnými a mezi žáky a učiteli. Změn doznala i metodika výuky a výchovy 
včetně postavení školy, kterou považujeme za otevřený systém. 

V několika textech se dočteme o soutěži/programu Zdravé zuby:
 Cílem soutěže je nejen zlepšit zubní zdraví dětí a mládeže, ale zároveň i motivace všech dětí mlad-
šího školního věku k návštěvě stomatologické ordinace. A jaká jsou pravidla soutěže? Každý žák 
prvního stupně obdrží ve škole soutěžní kartu Zdravé zuby, na kterou dá stomatolog za preventivní 
vyšetření jeho chrupu razítko.

V počtu vyšším než 100 se s přídavným jménem zdravý pojí podstatná jména označu-
jící: 
–  pojmy související s prostředím sociálním: společnost, duch, konkurence, fi rma, rodi-

na, škola; sousloví zdravá škola je však ve většině dokladů užito pouze jako samotný 
název projektu:
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 Rozvoj školy zařazené do sítě Zdravých škol stojí na třech základních pilířích: na pohodě prostředí, 
na pohodě učení (spočívá v zavádění nových prvků a metod) a na otevřeném partnerství mezi dětmi 
a pedagogy.

 je bez stresů LIBEREC – Jedenáct základních škol v ČR je zařazeno do evropské sítě zdravých škol, 
24 do národní sítě. Zdravé školy se od běžných liší tím, že nabízejí dětem tvůrčí vyžití a panuje
v nich přátelská a uvolněná atmosféra.

–  pojmy související s hospodářským a ekonomickým prostředím: ekonomika, hospodář-
ství, hospodářský rozvoj/vývoj, podnik;

–  vztahy a charakterové vlastnosti člověka: vztah, rivalita, konkurence, soutěživost, re-
spekt drzost, sebedůvěra, úsudek;

–  jevy související s výživou a stravováním – kromě výše uvedených nejvíce frekvento-
vaných: stravování, potravina, jídelníček, nápoj, hubnutí;

–  jevy označující lidské jedince: nejobecnější jména jedinec, osoba, žena, muž, vrstev-
ník, vrstevník, chlapec, chlapeček, miminko;

– označení živočišných orgánů: organismus, tělo, ruka, srdce, oko, ledvina;
– označení životních procesů: pohyb, spánek, hubnutí.

 
Jinak je tomu u přídavného jména nezdravý. Podle textů, které máme k dispozici, 

bychom mohli usoudit, že o žádném jevu se nepíše nebo nehovoří jako o nezdravém tak 
často, jak jsou některé považovány za zdravé. Pouze u 3 podstatných jmen – (životní) 
styl, způsob života a jídlo jsme zachytili výskyt ve více než 100 dokladech, ovšem jako 
o zdravých se o všech hovořilo ve více než 500 dokladech (tj. většinou více než 3x čas-
těji). Vzhledem k nízkému počtu dokladů bylo tedy i málo textů, v nichž se o nezdravém 
životním stylu, nezdravém způsobu života a nezdravém jídle, popř. o nezdravých potra-
vinách hovořilo v souvislosti se školou:

 Tím, koho nejvíce nenávidějí britské děti, není žádná autorita, ale známý kuchař Jamie Oliver, jenž se 
snaží vymýtit ze školních kuchyní nezdravé jídlo. Podle listu Daily Mail to vyplynulo z průzkumu 
mezi desetiletými.

 Zlatou střední cestou pak většinou jdou školy ve Francii. Nezdravá jídla se tu servírují, avšak se 
zdravými doplňky - ovocem a zeleninou.

 Americký Institute of Medicine vypracoval pro Kongres studii, ze které vyplývá, že masivní reklama 
na většinou kalorické a nezdravé potraviny pro děti přímo vede k růstu dětské obezity.

O nezdravém životním stylu jsme se v našich textech dočetli nejčastěji ve spojitosti s po-
hybovými obtížemi dětí a s nebezpečím obezity:

 Zatímco sportování děti věnují v průměru čtyři hodiny týdně, na televizi se dívají asi čtrnáct hodin 
týdně, v jednotlivých případech i mnohem více. Důvodů, proč narůstá vadné držení těla, je tedy ně-
kolik. Jednak je to nezdravý životní styl školáka, který sedí několik hodin denně ve školní lavici, ve 
školní družině, u domácích úkolů, ale i u televize nebo počítače.

 Jak ředitelka dodává, obezita dětí ve škole stoupá vinou nezdravého životního stylu, který preferuje 
vysedávání u počítače a pasivní zábavu namísto pohybových aktivit.

Ve více než 50 dokladech jsme se setkali se spojením nezdravá strava, nezdravé prostředí, 
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nezdravá potravina, nezdravý jev: mezi „nezdravými“ patří k nejčastěji užívaným, ovšem 
za zdravé byly považovány opět v mnohem vyšším počtu dokladů. Ve srovnatelném počtu 
se setkáme se souslovími: zdravý návyk – nezdravý návyk, zdravá agresivita – nezdravá 
agresivita, tj. ve spojení s podstatnými jmény postihujícími vlastnosti a postoje, slovo zdra-
vý má tedy zřejmě již zmíněný význam ´vhodný´ a slovo nezdravý význam ´nevhodný´:

 Ředitelé základních škol zahájili mohutný útok na víceletá gymnázia už na začátku roku. Podle nich 
totiž nemá výběrovost českých škol ve světě obdoby a vytváří nezdravé prostředí: na jedné straně 
jsou výběrová gymnázia, na straně druhé zvláštní školy a mezi nimi o nejtalentovanější žáky ochu-
zené školy základní.

V menším počtu než 50 se objevila spojení vlastnosti nezdravý s jevy charakterizujícími 
prostředí, atmosféru: atmosféra, prostředí, klima, poměry a s názvy vlastností: sebevě-
domí, soutěživost, závislost, posedlost, optimismus, úzkost. Spíše ojediněle se spojením 
nezdravá atmosféra, nezdravé sebevědomí, nezdravá soutěživost setkáme v textech za-
bývajících se školou nebo problémy dětí. Nezdravá soutěživost a nezdravé sebevědomí 
mají místo v textech se sportovní tematikou (někdy ve spojení s dětskými sportovci).
I tyto skutečnosti jsou – podle dokladu z textů našeho korpusu – častěji nahlíženy jako 
zdravé než jako nezdravé, přesto časté zcela protikladné hodnocení někdy překvapuje. 
V méně než 10 dokladech se slovo nezdravý pojí s podstatnými jmény ambice, ctižá-
dost, chování, euforie, překvapivě v několika dokladech je za nezdravou považována 
vyrovnanost, nezdravá ambicióznost. 

 Děti by neměly pociťovat mezi sebou sociální rozdíly. Značkové oblečení za mnohdy mnoho tisíc 
korun, drahé a často zbytečné věci, které do školy nosí, vytvářejí mezi nimi velice nezdravou atmo-
sféru a degradaci hodnot. 

 Vše se změnilo následující rok. Hodná paní učitelka musela zůstat doma kvůli rizikovému těhoten-
ství a na její místo nastoupila „bitevní loď“. Přesně tak na mě její náhrada zapůsobila. Nastolila ve 
třídě úplně jinou atmosféru. Tvořivý duch ustoupil nezdravé soutěživosti a bonzování. To žáčci před 
tím neznali (ostatně bývalá učitelka by něco takového ani nestrpěla).

 Vrchol začínajících fotbalistů by určitě neměl být v přípravce, ale mnohem později, a to v družstvu 
mužů. Čím více nezdravé soutěživosti a poměřování prestiže ne dětí, ale jejich rodičů a trenérů, tím 
častěji pak dochází k předčasnému vyvrcholení hráčské kariéry.

 Ralf Wagner chtěl vždycky jako každý druhý ztřeštěný novinář zažít nějakou vzrušující událost, která 
by ho dostala na titulní strany všech deníků. Když ale završil padesátku, tak ho tyto nezdravé ambice 
přešly, nechtěl už být slavný a neměl zájem svým kolegům dokazovat, kdo je nejlepší v branži.

 „Během deseti dnů se v nádherném prostředí mezi studenty vytvoří přátelské vztahy zbavené ne-
zdravé konkurence,“ řekl klavírista Jaromír Klepáč, který se do Telče chystá poosmé stejně jako 
jeho kolega houslista Jan Talich.

Poměrně nízký je počet podstatných jmen, která se pojí ve více než 100 dokladech
(a vždy v menším počtu než 300 dokladů) s přídavným jménem chorobný: nejvíce frek-
ventovaná jsou odborná sousloví postihující zdravotní stav a změny zdravotního stavu 
v širokém slova smyslu, podstatné jméno změna: 

 Pokud žízeň trvá i po návratu domů a značně přesahuje 2 litry, poraďte se se svým dětským lékařem, 
ojediněle může jít i o chorobný stav.
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 Není vzácný případ, kdy pro život potřebujeme jen malé množství stopového prvku, ale nastřádání 
jeho většího množství v organismu způsobí dysfunkci, chorobný stav.

 Nebezpečí působení hluku na lidský organismus se většinou podceňuje, protože se obvykle odrazí 
na zdraví s určitým zpožděním. Je však prokázáno, že dlouhodobá hluková zátěž se projevuje vyšší 
nemocností včetně neuróz a chorobných změn krevního tlaku.

A označení dvou rozdílných stavů: touha a strach, vyskytující se také ve značné míře 
v textech z oboru lékařství zpravidla o fobiích nebo o patologických závislostech:

 Jak vznikají fobie? Chorobný strach neboli fobická neuróza mívá často příčinu v dětství. Vychází 
obvykle z nepříznivých situací. Fobie se často přenášejí z rodičů na děti. Opakovaným upozorňová-
ním na nějakou věc se může strach vštípit.

 Strach před bouřkou mají zejména malé děti a osoby trpící astrofobií, chorobným strachem z bouř-
ky (z řeckého asteropé, blesk). 

 Mnohé z nich moc nejedí, jsou mladé, nemají na starosti nic jiného než svoji krásu. Rozumná žena se 
s tím více či méně, dříve či později nakonec vyrovná. Horší je to s dívkami, z nichž mnohé dokonce 
musejí být kvůli mentální anorexii (chorobná touha být hubená) hospitalizované na psychiatrii.

 Lidé, kteří propadli internetové mánii, často trpí celou sérií psychických poruch, k jakým patří na-
příklad maniakální deprese, úzkostné stavy nebo alkoholismus. Léčba těchto problémů jim pak také 
může pomoci zvládnout chorobnou touhu být neustále „na síti“.

V poměrně nízkém počtu dokladů se s přídavným jménem chorobný pojí označení dal-
ších psychických vlastností, jimž bývá i v běžné komunikaci přisuzována „chorobnost“: 
žárlivost, závislost, ctižádost, posedlost, nenávist, fantazie: 

 Byla zima, zima v roce, a v tý tu taky všichni žili, ti skuteční i ti právě vznikající v chorobný fantazii 
zadrhávajícího vypravěče, zrovna mátl příběh, lidi i roky, seděl v Nonstopu nad sklenicí.

 Obraz slováckého města s tanky v ulicích a se zhaslými barvami kdysi „malovaného“ kraje tvoří 
vhodné pozadí pevně komponovaného příběhu. Chorobná opatrnost stihla většinu postav. Ty ostat-
ní konají spravedlivé skutky v tichu a skrytosti... Přitažlivá epická linie i sugestivní atmosféra jsou 
bohužel znehodnoceny křečovitou metaforizací a nadměrným verbalismem. (hodnocení fi lmu)

V malém počtu dokladů jsou s přídavným jménem chorobný spojovány názvy některých 
dalších vlastností: představivost a označení negativně hodnocených vlastností podezí-
ravost, přecitlivělost, nespavost, podezřívavost, zvědavost (v méně než 20 dokladech), 
popř. stydlivost, melancholie, kleptomanie, vlastnost, nedůvěřivost (v méně než 10 tex-
tech). V našich textech jsou spíše vzácně za „chorobné“ považovány pozitivní vlastnos-
ti, jako pracovitost, opatrnost, sebevědomí, pořádkumilovnost…: 

 Dům by měl sloužit jeho obyvatelům a ne, aby obyvatelé se staly nevolníky domu. U Drndálkových 
šlo o ten druhý případ, Drndálková, povoláním zdravotní sestra, trpěla až chorobnou pořádkumi-
lovností. Její jedinou domácí zálibou bylo uklízení.

 Závisláci na práci. Je to závislost jako každá jiná. Zbavit se jí je ale opravdu těžké, protože úplně 
abstinovat nelze. Pracovat se prostě musí. Workoholismus neboli chorobná pracovitost většinou 
začíná nenápadně, ale končí obvykle stejně – houkající sanitkou.

 Je-li funkce imunitní soustavy porušena, vznikají různé chorobné obrazy. Může jít o chorobnou 
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přecitlivělost – alergii na různé chemické látky, anebo o zvláštní situace, kdy se imunita obrací proti 
buňkám vlastního těla – choroby z autoimunity.

A překvapující může být užití spojení vlastností nedůvěra, ctižádost, posedlost, závislost 
a dokonce podezíravost nejen s přídavnými jmény nezdravý, chorobný, ale také s pří-
davným jménem zdravý – může opravdu být zdravá nedůvěra, zdravá posedlost, zdravá 
závislost a zdravá podezíravost?

Reprezentativní korpus současné češtiny ukazuje další bohatství našeho jazyka i 
v užívání výrazů souvisejících se zdravím a nemocí a nabízí široké možnosti, jak s těmito 
výrazy nakládat, jak je spojovat s dalšími slovy. Ve školské praxi jsou však kladeny značné 
požadavky jak na učitele předmětů vzdělávacích oblastí souvisejících úzce s tematikou 
Člověk a zdraví, tak na učitele českého jazyka a literatury, popř. na učitele cizích jazyků 
(překlad některých výše uvedených spojení podstatných jmen zdravý, nezdravý, chorobný 
vyžaduje zpravidla hlubší znalosti cílového jazyka). Zejména při vysvětlování významu 
spojení se slovy zdraví, zdravý nebo zdravě, nezdravý, nezdravě, chorobný, chorobně je 
však třeba u žáků základní i střední školy postupovat opatrně, zejména objasňujeme-li, 
proč je některá vlastnost chápána jako nezdravá, chorobná (tj. nevhodná, nesprávná). 
Vždy je třeba brát zřetel na subjektivnost těchto vyjádření, na případnou nadsázku odrá-
žející se především v charakterizaci vlastnosti slovy chorobný, chorobně. Opatrnost je na 
místě i při užívání přídavného jména zdravý a jeho kladení do opozice k jiným výrazům.

Literatura
ČECHOVÁ, M. Komunikační a slohová výchova. Praha: ISV, 1998. 268 s. ISBN 80-

85866-32-3.
HAUSER, P.; KLÍMOVÁ, K.; MARTINEC, I.; ONDRÁŠKOVÁ, I. Didaktika českého 

jazyka pro 2. stupeň základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 
978-80-210-4244-5

ČECHOVÁ, M.; KRČMOVÁ, M.; MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika. Praha: Nakla-
datelství Lidové noviny, 2008. ISBN 978-80-7106-961-4.

ČERMÁK, F.; BLATNÁ, R. a kol. Jak využívat český národní korpus. Praha: Naklada-
telství Lidové noviny, 179 s. ISBN 80-7106-736-9.

ČERNÝ, J. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubicon, 1998. ISBN 80-85839-24-5.
KOLÁŘOVÁ, I. Health in Czech Phraseology: Who is Healthy as a Horse and Who 

Has Robust Health? In ŘEHULKA, E. (eds.) School and Health 21, 
2009. General Issues in Health Education. Brno: Masarykova univerzita 
– MSD, 2009, s. 89–97. ISBN 978-80-210-4929-1.

KOLÁŘOVÁ, I. Color in Symptomatic Images of Health and Disease in the Czech 
Language. In ŘEHULKA, E. (eds.) School and Health 21, 2010. Context 
and Inspiration. Brno: Masarykova univerzita – MSD, 2010, s. 149–156. 
ISBN 978-80-210-5259-8.

KOLÁŘOVÁ, I. What Looks and What Appears to us as Healthy, Ill or Pathological. 
In ŘEHULKA, E. (eds.) School and Health 21, 2011. Health Education: 
Initiatives for Educational Areas. Brno: Masarykova univerzita – MSD, 
2011, s. 223–233. ISBN 978-80-210-5524-7.



57

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 
7. 2007). Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2007. Dostupné na http://
www.vuppraha.cz/soubory/RVPZV_2007-07.pdf

MINÁŘOVÁ, E. Slohové vyučování. Brno: Masarykova univerzita, 1996. ISBN 80-
210-1006-1. ISBN 80-210-1006-1.

RUISEL, I. Practical Wisdom In Every Day Life. In ŘEHULKA, E. (eds.) School and 
Health 21, 3/2008, Contemporary Discourse on School and Health Inves-
tigation. Brno: MSD, 2008, s. 133–143. ISBN 978–80–7392 –041–8.

RYBÁŘ, R. Some Questions Of Philosophy Of Health. In ŘEHULKA, E. (eds.) School 
and Health 21 (2). Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 51–60. ISBN 
978-80-210-4374-9.

SIEGLOVÁ, N. Candy as a medicíne. Alzheimer´s disease, the modern family and so-
ciety and the impressionable preschool child. In ŘEHULKA, E. (eds.) 
School and Health 21, 2009. General issues in Health Education. Brno: 
Masarykova univerzita, MSD, 2009, s. 191–196. ISBN 978-80-210-
4929-1 (MU), 978-80-7392-105-7 (MSD).

SIEGLOVÁ, N. Children – Drugs – Literature. In ŘEHULKA, E. (eds.) School and 
Health 21, 3/2008, Contemporary School Practice and Health Education. 
Brno: MSD, 2008, s. 203–207. ISBN 978–80–7392 –042–5.

ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, B. The idea of sanctity of nature in the formation of human 
ontogenesis. ŘEHULKA, E. (eds.) School and Health 21, 2009. General 
issues in Health Education. Brno: Masarykova univerzita, MSD, 2009, s. 
83–88. ISBN 978-80-210-4929-1 (MU), 978-80-7392-105-7 (MSD).

ŠUBRTOVÁ, M. Anorexia nervosa and its depiction in literature for children and young 
people. In ŘEHULKA, E. (eds.) School and Health 21, 2009. General 
issues in Health Education. Brno: Masarykova univerzita, MSD, 2009, s. 
179–180. ISBN 978-80-210-4929-1 (MU), 978-80-7392-105-7 (MSD).

Document source: Czech National Corpus, accessible at http://ucnk.ff.cuni.cz/ or 
http://www.korpus.cz/.

The SYN Corpus quoted herein, consists of partial corpuses SYN2000, SYN2005, 
SYN2006PUB, SYN2009PUB and SYN2010.

WHAT IS ALMOST HEALTHY, UNHEALTHY OR 
MORBID (HEALTHY SENCE – ZDRAVÝ ROZUM, 
UNHEALTHY MEAL – NEZDRAVÁ STRAVA, MORBID 
CONDITION – CHOROBNÝ STAV)

Abstract: In previous articles that were published 2009, 2010 and 2011 we tried 
showing how Czech language refl exes how common people think about the health and 
how thinking about health refl exes colloquial speech, including Czech phraseology: we 
followed up parables (zdravý jako býk – healthy as a bull, zdravý jako buk – healthy as 
an beech), what kind of qualities and features are appreciated when somebody says words 
zdravě (healthy), nezdravě (unhealthy), chorobně (morbidly) or how the colours are perce-
ived as symptom of the health or illness. In following article we are going to present what 
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object are considered and spoken as healtha (zdravý), unhealthy (nezdravý), ill (nemocný) 
or disordered (chorobný). Our research will be based on the corpus of Czech texts that 
includes 1,3 milliards words. We are going to follow up, what words (almost nouns) desig-
nating various factual and abstract objects are almost collocate with the adjectives zdravý 
(healthy), nezdravý (unhealthy), nemocný (ill) or chorobný (disordered).

Key words: czech word zdravý (healthy), nezdravý (unhealthy) and chorobný 
(morbid); zdravý, nezdravý and chorobný and educational themes
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REFLEXE VÝZNAMU PROCESU 
FEMINIZACE PROFESÍ SOUVISEJÍCÍCH 

S VÝCHOVOU

Alžběta KLÍMOVÁ

Abstrakt: Při snaze o bližší seznámení s problematikou nadání a možných 
rizik, která mohou vést k neúspěchu výchovy nadaných dětí, jsem si všimla, že femi-
nizace profesí spojených s výchovou a profesí, jejichž smyslem je zvládání neúspě-
chů těchto dětí, je fenoménem, který by v sobě mohl ukrývat jistý potenciál, jehož 
bližší prozkoumání by mohlo poukázat na možnosti pozitivního využití tohoto, podle 
mého názoru dosud uspokojivě neprobádaného jevu. Zdá se, že ženy úspěšné v těch-
to profesích umí uplatnit citovou investici zaměřenou na pomoc a podporu rozvoje 
nadaných dětí. 

Klíčová slova: nadané děti, rizika spojená s výchovou nadaných dětí, ženy při 
výchově nadaných dětí

Při studiu různých přístupů a pojetí každodenní reality jsem si všimla jedné věci. 
Muži, kteří se profesně zabývají refl exí světa a chtějí vysvětlit mechanizmy, na základě 
kterých funguje, se snaží sociální realitu uchopit logicky a racionálně. Jejich teorie často 
postrádají víru v jakoukoli intenci jedinců jednat jinak, než ve vlastní prospěch. Z tako-
vého přístupu k realitě nakonec vyplývá dost neutěšený obraz dnešního světa.

V přehledu dějin sociologie, i jiných oborů jako například fi lozofi e, či psycholo-
gie si nemohu vybavit téměř žádná respektovaná ženská jména, která by měla zásadní 
vliv na vývoj těchto vědních oborů. V posledních desetiletích ženských jmen v těchto 
oblastech bádání přibývá.

Když jsem se chtěla trošku seznámit s přístupem různých vědců k nadaným dě-
tem, nejvíce mě inspirovaly texty žen, většinou z oblasti psychologie, které mají roz-
sáhlé klinické zkušenosti. Z těchto textů jsem pochopila úsilí o hledání a zkoumání 
možností pozitivního přístupu, který by mohl přispět k praktickému řešení problémů 
spojených s problémy nadaných dětí. Všimla jsem si něčeho, co bych si dovolila charak-
terizovat jako ženský způsob, který vyplývá ze specifi cké role ženy, která je s největší 
pravděpodobností podmíněna jejími přirozenými biologickými dispozicemi. 

Na rozdíl od mnohých žen, které v dnešní době usilují o pozice spojené s agre-
sivitou dobývání zdrojů a moci, ženy, které se z jakéhokoli úhlu zabývají problemati-
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kou nadaných dětí, třeba jako jejich učitelky, či psycholožky, hledají způsob, jak těmto 
dětem pomoci orientovat se ve složitém světě. Hledají cesty, jak jim pomoci zvládnout
a pochopit mnohdy silné emoce spojené s konfrontací svého vnitřního světa a všeho, 
co je obklopuje. Snaží se pomoci jim vyrovnat se těžkostmi, které to sebou přináší. Po-
máhají nadaným dětem při hledání cesty, jak své individuální předpoklady plně poznat, 
tvořivě a pozitivně využít. Hledají spolu s dětmi způsob, jak optimálně posunout hranice 
poznání. Pomoci jim, aby v sobě objevili odvahu a sebejistotu, která jim umožní hledat 
své místo v životě a najít cestu sami k sobě i k lidem ve svém okolí. Zároveň zdůrazňují 
naléhavou potřebu klást důraz na to, aby se tyto děti staly plně rozvinutou, emocionálně 
a duševně zralou osobností. 

Z výzkumů provedených v posledních desetiletích v oblasti uplatnění nadaných 
dětí v dalším profesním i soukromém životě jasně vyplývá, že zdravý duševní a emoci-
onální rozvoj je základním předpokladem úspěchu v pozdějším životě. Nikoli samotné 
nadání, které bez těchto předpokladů může naopak vést ke zklamání a frustraci.

Proto úsilí žen, které hledají praktické řešení a návody, jak pomoci dětem, které 
neměly to štěstí, aby si ze svého okolí vybraly impulzy, které by jim pomohly nastar-
tovat proces integrace vlastní osobnosti a zároveň nastartovaly tvořivý proces cílené
a vytrvalé aktivity k využití vlastního potenciálu, považuji za velmi významné při-
spění k odborné diskuzi, které hledá odpověď na jakékoli otázky spojené s procesem 
výchovy. Za jejich úsilím vnímám snahu pomoci, podpořit, umožnit, kterou není 
možné uplatnit bez emociální investice a víry podložené zkušenostmi, že tato snaha 
má smysl. 

Přivedlo mě to k úvaze, kde se bere impuls ke koordinovanému uplatnění ne-
zištné emocionální investice, který je společný ženám zabývajícím se procesem učení 
či podpory nadání. Je možné tento způsob seberealizace hledat u žen v jakýchkoli po-
máhajících profesích včetně lékařek, samozřejmě je možné hledat přítomnost či absenci 
jeho uplatňování u všech žen v jakémkoli jednání. 

Jedním z možných intuitivních vysvětlení je, že se jedná o jakýsi „ženský pří-
stup“, jehož původ by se mohl hledat někde v „instinktu mateřství“. Hnací motiv toho 
instinktu intuitivně vnímám jako silnou potřebu naprosto nezištného uplatnění vlastní 
citové investice. Domnívám se, že potřeba předávání citů je ženám vrozená a emociálně 
plně rozvinuté a zralé ženy umí tuto potřebu tvořivě uplatnit v jakémkoli svém jednání.

Vlivná studie zkoumající fenomén mateřské lásky z dlouhodobé perspektivy ve 
Francii, jejíž autorkou je žena, nese výmluvný název „Láska navíc – historie lásky ma-
teřské v 17. až 19. století“, dospěla k závěru, že mateřská láska je sociální konstrukt, 
který v průběhu času jednak mění svou podobu a význam, a může také úplně chybět, 
pokud není sociálně podporována. (E. Baditnterová, 1998)

Mám za to, že význam a skutečný vliv fenoménu mateřské lásky se všemi jeho 
vlivy a možnými důsledky nebyl zatím uspokojivě sledován a jeho vliv je v teoriích 
snažících se o „nezaujaté“ vysvětlení sociálních vztahů, snažících se popsat či dokon-
ce vysvětlit lidské jednání v procesu socializace neprávem opomíjen. Připadá mi zcela 
logické, že mě na tuto úvahu přivedlo studium textů žen zabývajících se problemati-
kou nadaných dětí, a připadá mi zcela logické, že tyto ženy dovedly své biologické 
předpoklady („mateřský instinkt“) tvořivě využít k hledání cesty, jak uplatnit svou 
vlastní citovou investici.(Kde jinde než při styku s dětmi, které mají potenciál se roz-
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víjet, je přirozenější tento „mateřský instinkt“ uplatnit a maximálně tvořivě využít.) 
Výsledky jejich jednání mě naplňují nadějí, že by mohlo být účelné zabývat se tímto 
fenoménem.

Odvažuji se vyslovit hypotézu, že postupný vývoj k feminizaci některých profesí 
– jako je např. školství či lékařství a jiných profesí, které přímo či nepřímo nějak souvisí 
s podporou či přímo pomocí, je způsoben zcela přirozenou (více či méně refl ektova-
nou) potřebou uplatnění tohoto archetypálního instinktu ženy.

Považuji za přirozené, že ženy, které tyto profese vykonávají, se s tímto aspek-
tem své osobnosti více či méně identifi kují v závislosti na míře, v jaké se jim povedlo 
internalizovat svoji ženskou identitu. A tak se i každá z nich projevuje naprosto indivi-
duálně a tento původní instinkt uplatňuje podle svých možností. (Mimochodem, zdá se, 
že v současnosti mnoho žen vnímá hledání své identity jako konfl ikt, a ne vždy se jim 
daří najít uspokojivé řešení.) 

Zůstává otázkou, do jaké míry je toto jednání uvědomělé, záměrné, či jej prostě 
považují za přirozené. A proč jiným ženám, které se zabývají péčí, pomocí, nebo právě 
učením tento přístup vlastní není? 

Vliv na to má zřejmě i převládající koncept ženství v současném mnohodimenzi-
onálním světě. Výsledné identity jednotlivých aktérek se od sebe mohou opravdu hodně 
lišit. Možnost výběru je velká, závisí však podle mého mínění právě na míře celkové 
vyzrálosti osobnosti, která je předpokladem odvahy k svobodnému a zároveň uvážené-
mu rozhodování a jednání, které rozhodně vyžaduje „zdravé sebevědomí“. 

K dosažení emocionální vyspělosti a refl ektovanému vědomí vlastních poten-
ciálů může podle zkušeností mnoha generací pedagogů, a dalších vědců zabývajícími 
se výchovou z nejrůznějších hledisek přispět právě správně cílené výchovné působení, 
které je výsledkem působení rodiny, školy, vrstevnických skupin a všech ostatních vli-
vů, které na člověka v průběhu jeho života působí. Přes snahy všech zúčastněných to, 
co si konkrétní osobnost ze všech těchto vlivů okolí odnese a vybere, zůstává částečně 
na jejím rozhodnutí a je ovlivněno temperamentem a mnoha dalšími transparentními 
i latentními faktory, které determinují způsob selekce, míru a intenzitu, s jakou vlivy 
internalizuje a refl ektuje. 

Výzkumy prokázaly i vliv faktorů, jako je náhoda a štěstí, které mohou iniciovat 
odhodlání mimořádně nadaného jedince. Zároveň ani vliv „silných zážitků“ či náhody 
nestačí, pokud osobnost není dostatečně zralá a integrovaná, takzvaně „připravená“ tuto 
náhodu využít. (z běžného jazyka odvozené – „štěstí přeje připraveným“, „odvážnému 
štěstí přeje“).

Badatelé, kteří hledají odpověď ve studiu biografi í géniů, jaké faktory vedou 
k úspěchu nadaných, spatřují hlavní těžiště úspěchu ve schopnosti vynakládat nepřetrži-
té úsilí a námahu k dosažení stanoveného cíle. 

Proto ženy, psycholožky věnující se nadaným dětem, které mají konfl ikt, jak 
se vypořádat s okolím, hledají cestu, jak je podpořit, aby se naučily vynakládat neu-
stálé úsilí, které by jim pomohlo v hledání a dosahování cílů. Zároveň kladou velký 
důraz na snahu vychovávat výjimečně nadané děti tak, aby vyspěly v emocionálně 
zralou a svobodně se rozhodující osobnost. Protože z empirických studií jasně vyplý-
vá, že jedině harmonické rozvíjení všech stránek osobnosti může vést k jejímu plnému 
uplatnění.
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Chtěla bych zdůraznit, že potřeba podporovat druhé a pomáhat jim je vlastní
i mužům, mám ale za to, že jejich potřeba takto činit vychází z odlišného impulzu, který 
souvisí s jejich jiným biologickým určením a sociální identitou. 

Práce žen, které se úspěšně profesně věnují pomoci nadaným dětem vyrovnat 
se s nároky, jež jsou na ně okolním světem kladeny, mě inspirovala k předpokladu, 
že výsledky, které by přineslo studium jejich vlastností, by mohlo přinést zajímavé 
výsledky, které by bylo možno dále využít při přípravě a vzdělávání kvalifi kovaných 
profesionálů. 

Bohužel mediální obraz ženy a její úlohy v současném světě často odvádí po-
zornost zcela jiným směrem. Je silně ovlivněn agresivitou reklamy a snahou působit 
na zcela jiné instinkty z cíle vytvořit co nevětší potřebu konzumu čehokoli, co se dá 
prodat. Touha po kráse je tak redukována na touhu po dokonalém vzhledu a „mateř-
ský instinkt“ je v reklamě využíván především jako využití pozitivního „roztomilého“ 
vjemu na zakoupení nějakého výrobku. (Všichni, kdo byli někdy konfrontováni se sku-
tečným jednáním s dětmi vědí, že zdaleka nemusí být jen „roztomilé“ a maminky zda-
leka vždycky nejsou tolerantní a všechápající). Další rizika vlivu vnímám zjednodušení
a schematizování reality se sklonem k hodnocení. Rozbor působení a vlivu médií bych 
raději přenechala jiným. 

Od žen se očekává, že budou zastávat celou řadu identit. Prožité zkušenosti za-
měřují pozornost každé z nich určitým směrem. V současnosti existuje v západních spo-
lečnostech velké množství žen, které jsou nuceny hledat svoji identitu vychovatelky, 
matky a tato orientace je pro ně velmi složitá. Často pro ně bývá velmi obtížné hledat 
optimální řešení. Tento problém teorie refl ektující sociální děje neopomíjejí. Jak k tomu 
došlo? Proč pro jiné ženy je tato identita naprosto přirozená?

Pokud chtějí lidé, kteří někoho vychovávají, být ve svém jednání úspěšní, pokud 
je jejich cílem vychovat zdravé, plně citově i rozumově vyspělé jedince schopné obstát 
v současném světě, schopné čelit jeho výzvám a nejen to, ale kteří takové výzvy a im-
pulzy umějí kreativně využít k pozitivní změně, a zároveň nezaujatě a velmi fl exibilně 
reagovat na zrychlující se tempo vývoje a přitom dokáží plně a beze strachu využít 
všech svých možností, měli by si uvědomit, že by bylo prospěšné, aby sami směřovali 
svou vlastní osobnost k tomuto ideálu a stále hledali a zdokonalovali cestu, jak se stát 
dobrým vychovatelem.

Zkušenosti s „dobrými“, případně „špatnými“ učiteli má zřejmě každý z nás. 
Mám za to, že ty ženy, které vykonávají tyto profese bez skutečného zaujetí a jejichž 
sebevědomí není na takové úrovni, aby dokázaly v dětech vzbudit důvěru v sebe, a sku-
tečný zájem o problémy, by samy potřebovaly pořádnou dávku povzbuzení. 
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REFLECTION OVER THE SIGNIFICANCE OF THE 
PROCESS OF FEMINIZATION OF THE PROFESSIONS 
LINKED WITH EDUCATION

Abstract: In my effort for a closer encounter with the subject matter of talented 
children and the possible risks, which can lead to failures in educating talented children 
I noticed that feminization of the professions linked with education  and professions, 
which target at managing failures  of the aforesaid children is a phenomenon, which 
could have a hidden potential and a closer research of it which could lead to the possi-
bilities of positive usage of this up to now, in my opinion,   not satisfactorily researched 
phenomenon. It seems that women successful in these professions can invest their emo-
tional capital when focusing on help and support of development of talented children.

Key words: gifted children, the risks associated with the education of gifted 
children, gifted women in the upbringing of children
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MATEŘSKÉ ŠKOLY A PŘÍSTUP KE ZDRAVÍ

Lucie GRŮZOVÁ

Abstrakt: Článek předkládá srovnání čtyř brněnských mateřských škol (běžná 
MŠ, MŠ podporující zdraví, MŠ zaměřující se na pohyb a Montessori MŠ) z hlediska 
kurikulárního a také z hlediska experimentálního. První část článku vytyčuje hlavní 
priority programu „Škola podporující zdraví“, které jsou srovnávány se školními vzdě-
lávacími plány jednotlivých mateřských škol. Druhá část předkládá vyhodnocení po-
zorování jednoho dopoledního programu. Cílem článku je předložit sondu z různých 
prostředí mateřských škol a jejich přístupu a vedení ke zdraví.

Klíčová slova: Školní vzdělávací program, Program Škola podporující zdraví, 
Škola podporující pohyb, Montessori škola

Od roku 1991 se Česká republika přidala ke globální strategii Světové zdra-
votnické organizace, která pod názvem „Zdraví 21“ deklarovala dlouhodobý program 
zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva tím, že dává k dispozici školám projekt 
„Zdravá škola“ nyní spíše znám pod názvem „Program Škola podporující zdraví“. Od 
roku 1993 byl program propojen také se „Zdravou mateřskou školou“.

Odborníci se snaží o podporu zdraví a výchovu ke zdravému způsobu života, 
v předškolním a školním období, kdy se upevňují návyky a postoje nejtrvaleji. Cí-
lem programu je rozvíjet životní kompetence každého žáka tak, aby úcta ke zdraví
a schopnost chovat se odpovědně ke zdraví svému i zdraví jiných osob patřily mezi 
jeho celoživotní priority. Cíle vychází z komplexní defi nice zdraví jako psychické, 
fyzické a sociální pohody (Havlínová, 1998, Program podporující zdraví, 2011). 

Tento článek se zabývá přístupy mateřských škol ke zdraví. Jedná se o sondu 
do čtyř různých mateřských škol1: do běžné MŠ, do MŠ podporující zdraví, do MŠ za-
měřující se na pohyb a do Montessori MŠ. Jednotlivé MŠ chtěly zůstat nejmenovány, 
proto neuvádím jejich celá jména, pouze hlavní charakteristiku.

Tato kvalitativní sonda se skládá ze dvou částí. V první části jsou porovná-
vány zásady programu „Škola podporující zdraví“2 se školními vzdělávacími plány3 
jednotlivých mateřských škol. Druhá část popisuje pozorování v jednotlivých MŠ
a srovnává je pomocí zásad „Zdravá MŠ“.

1 Dále jen MŠ.
2 Dále jen PŠPZ.
3 Dále jen ŠVP.
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Zásady PŠPZ jsou rozděleny do třech oblastí obsahujících dohromady dvanáct 
zásad (Havlínová, 1998, s. 263-264):

III. Péče o podmínky pro pohodu a zdraví v mateřské škole
 Celistvost zdraví, Uspokojování potřeb, Spontánní hra, Volný pohyb, Zdravá 

výživa, Podpora sebedůvěry, Sociální vztahy úcty a spolupráce, Pravidla a ryt-
my, Pohoda věcného prostředí.

III. Kurikulum výchovy dětí ke zdravému způsobu života
 První návyky, dovednosti, postoje a znalosti, Učení prožitkem.

III. Spolupráce se sociálními partnery školy
 Společenství rodiny a mateřské školy, Zdraví podporující chování učitelky, 

Mateřská škola jako součást obce, Zdravý přechod do základní školy.
Zásady projektu jsem použila pro analyzování přístupu ke zdraví jednotlivých 

MŠ, následně jsem je upravila do kategorií, které budou sledovány, jak ve vzdělávacím 
plánu, tak v samotné výuce:

 1. RESPEKT K DÍTĚTI A JEHO POTŘEBÁM
Kategorie sleduje, jaký výchovný přístup k dítěti MŠ zaujímá. Jakým způsobem 

ho chce přivést k zvládnutí požadovaných dovedností a návyků.
V druhé části sondy můžeme sledovat tyto dvě charakteristiky:

A) Maximální respekt (individuální přístup) – dítě se pohybuje v zařízení zcela sa-
mostatně a vybírá si aktivity, které chce dělat, řeší situace samo.

B) Respekt k individualitě s výraznou složkou řízení učitelem – spontánní hra se 
střídá s řízenou činností podle třídního plánu.

 2. KOMUNIKACE
Kategorie se zabývá komunikací mezi dítětem a učitelem a mezi dětmi navzá-

jem.
Při pozorování:

A) otevřená partnerská komunikace, 
B) spíše autoritativní přístup učitele, děti si umí říci, co chtějí a učitel je vyslechne 

a pomůže jim.

 3. VĚKOVĚ SMÍŠENÉ TŘÍDY
Kategorie sleduje, zdali jsou třídy věkově homogenní nebo heterogenní.

 4. TĚLESNÁ POHODA A VOLNÝ POHYB
Kategorie hodnotí význam pohybu ve vzdělávacím plánu a samotné obsazení 

pohybu v praxi. Jedním ze stěžejních bodů pro zdravý životní styl je pro dítě dostatek 
volného pohybu, který je pro zdravý vývoj nepostradatelný, protože působí příznivě na 
celkovou tělesnou i duševní pohodu.

 5. ZDRAVÁ VÝŽIVA
Správná výživa je zásadní, protože výživa má přímý vliv na tělesnou a duševní 

pohodu. Správná výživa je důležitá pro růst, vývoj, psychickou a fyzickou výkonnost, 
a obranyschopnost.
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 6. ZDRAVÉ NÁVYKY (K JÍDLU, K HYGIENĚ ...)
Tato kategorie se zaměřuje na sebeobsluhu a zdravé stravování. Hodnocena je 

zde míra samostatnosti a míra vnitřní či vnější motivace k jednotlivým úkonům. Ve 
vzdělávacích dokumentech je hodnocen také přístup k výběru stravy.

 7. SPONTÁNNÍ HRA
Kategorie hodnotí, pojetí spontánní hry v kurikulech a následně hodnotí její dél-

ku a nápaditost v praxi. MŠ podporující zdraví nabízí dětem prostor, čas a prostředky 
pro realizaci spontánní hry, která je jednou z přirozených potřeb dítěte.

 8. PROŽITEK
Kategorie pro pozorování v terénu, která hodnotí viditelný projev prožitku dětí.

A) nadšení
B) spokojenost
C) lhostejnost, nuda

 9. PODNĚTNÉ VĚCNÉ PROSTŘEDÍ
Kategorie se zaměřuje na uspořádanost, systematičnost a podnětnost prostředí.

10. BEZPEČNÉ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ
Kategorie se zabývá klimatem třídy, sociálními vztahy mezi dětmi a učitelem

a mezi dětmi navzájem.

11. PARTICIPATIVNÍ A TÝMOVÉ ŘÍZENÍ
Kategorie sleduje důraz MŠ na zapojení dětí do rozhodování o činnostech a cho-

du kolem nich. Sleduje také, jak si děti dokáží společně hrát, pomáhat si, jak dokáží 
spolupracovat.

12. SAMOSTATNOST DĚTÍ
Kategorie sleduje, jak jsou děti v průběhu pobytu v MŠ vedeny k samostatnosti, 

z hlediska sebeobsluhy, seberealizace a vlastního myšlení.

13. PARTNERSKÉ VZTAHY S RODIČI (KOMUNIKACE S RODIČI, INFOR-
MACE PRO RODIČE)

Kategorie se zaměřuje na vztahy s rodiči. V kutikulárních dokumentech jde
o důraz kladený na tento vztah. Z hlediska vlastního pozorování jsem si všímala infor-
mací pro rodiče na nástěnkách a vlastních rozhovorů s rodiči při předávání dětí.

14. UČITELKA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ 
V MŠ hraje velkou roli učitelka, která má své kvality a je jednotícím činitelem 

celé MŠ. Děti se od ní učí nápodobou dobrého vzoru.

15. RYTMICKÝ ŘÁD DNE A ROKU
Kategorie sleduje, jak je v kurikulech postaven řád dne a roku a při pozoro-

vání, jak jej mají děti zažitý v praxi. Jednou z podmínek MŠ podporující zdraví je 
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dodržování pravidelného uspořádání dne, tak aby mohly být uspokojovány indivi-
duální potřeby dětí, byl prostor pro pružné rozhodování a vzájemnou informovanost
a komunikaci s rodiči.

Tyto kategorie nám dále poslouží pro srovnání přístupu ke zdraví. Nejprve se 
zaměřme na analýzu vzdělávacího programu. ŠVP jednotlivých škol jsou přístupné 
na webových stránkách. Z nich vychází stručná charakteristika mateřské školy s ci-
tacemi ze školního vzdělávacího programu a posléze jsou kritéria srovnány v tabulce 
č. 1. 

Charakteristika MŠ č. 1 (běžná MŠ) MŠ má tři třídy (kapacita 70 dětí). Ve 
ŠVP byly zmíněny všechny zásady PŠPZ.

Jedná se o MŠ s výrazným respektem k individualitě dítěte a „prací s malými 
skupinami dětí dle jejich zájmu nebo věku“ (kategorie 1, 2, 3, 11). V MŠ je zajištěno 
stravování dle hygienických norem (kategorie 5).

MŠ klade důraz na vlastní prožitek (kategorie 8) a zkušenost jako hlavní pro-
středek učení, jak vyplývá z úryvku: „žitím v mateřské škole se děti učí osvojovat 
zdravé životní návyky, vážit si života a zdraví a pečovat o ně, využívat hygienic-
ké návyky a pomocí pohybové aktivity dosáhnout duševní pohody a vyrovnanosti“ 
(kategorie 4, 6). Dalším důležitým prostředkem učení je samotná praxe a praktické 
vyzkoušení si věcí: „na základě praktických činností a vlastních zkušeností se dítě 
učí chápat svět kolem sebe – poznávat vše, co ho obklopuje (živá i neživá příroda), 
pochopit souvislosti toho, co se kolem něho děje“ (kategorie 7, 9, 12, 10).

MŠ klade důraz také na sociální rozvoj dětí a vztahů mezi nimi, prostřednic-
tvím situací a her. „Využíváním situací i plánovaných činností se dítě učí rozvíjet 
kamarádské vztahy, komunikovat s vrstevníky i dospělými“. A „dítě se učí vlastním 
přičiněním ovlivňovat prostředí kolem sebe, kvalitu života a řešit vzniklé situace“. 
MŠ se zaměřuje na spolupráci s rodiči (kategorie 13).

Charakteristika MŠ č. 2 (MŠ podporující zdraví) – MŠ má tři třídy (kapa-
cita 70 dětí), při MŠ působí Klub rodičů, který se podílí na zajišťování dalších aktivit 
školy (kategorie 13).

Škola splňuje všechny hygienické normy ohledně výživy a také se zaměřuje 
na samostatnost v přípravě pokrmů a sebeobsluhy (kategorie 5).

Dítě je považováno za rovnoprávný subjekt a s respektem k němu se MŠ snaží 
odhalovat jeho zájmy. Krédem MŠ je: „Mějte děti rády takové, jaké jsou.“ (kategorie 
1, 2, 3)

Prostřednictvím příkladu respektu učitelů je cílem MŠ přivést děti k respektu 
druhých (kategorie 10, 14): „rozvíjet u dětí schopnosti porozumět, dorozumět se, 
naslouchat a komunikovat v neohrožujícím prostředí, při respektování potřeb dru-
hého“.

Škola specifi kuje význam hry a pohybu pro zdravý vývoj dětí (kategorie 4, 
6) například slovy: „pěstovat u dětí pozitivní vztah k pohybovým aktivitám jako pro-
středku podpory vlastního zdraví, vytvářením podmínek pro jejich realizaci v budově 
školy i na školní zahradě.“ Škola si také klade za cíl, vytvářet příležitosti pro pohyb a 
hru (kategorie 7): „vytvoření prostoru a poskytování přiměřeného času pro hru, která 
je nejpřirozenějším způsobem seberealizace předškolního dítěte“.

Ve vzdělávacím programu se také zaměřují na řád dne (kategorie 8, 9, 11, 12, 
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15). „vytvoření promyšleného organizačního schématu s dostatkem volnosti a jasně 
stanovenými hranicemi, nabízet dětem možnost výběru a samostatného rozhodová-
ní“. Kladou důraz také na vytvoření sociálního prostředí, srov. „vytváření pozitivní-
ho a bezpečného prostředí, které přispívá ke spokojenosti a zlepšuje výkon všech“. 
„Vytvářet estetické a hygienicky vyhovující prostředí, které poskytuje dostatek pod-
nětů, prožitků, poznávacích zážitků a pohodu všech zúčastněných.“

Charakteristika MŠ č. 3 podporující pohyb – MŠ má tři třídy (kapacita 70 
dětí).

Hlavní fi lozofi í této MŠ je respekt ke každému dítěti a jeho přijetí (kategorie 
1, 2, 3). Vyplývá to z textu: „Vytvořte jim takové podmínky, aby se postupně mohly 
stávat samostatnějšími, sebevědomějšími, soběstačnějšími, vnímavými k okolí a to i 
v případě, že jsou „jiné“.“

Důraz na zdravý pohyb a jeho střídání s odpočinkem, stejně tak jako vníma-
vost k aktuálním potřebám dětí jsou hlavní priority školy (kategorie 4, 6, 8, 11, 12, 
15) : „Všechny děti jsou rovnocenné, žádné není žádným způsobem diskriminováno. 
Vlastní ŠVP a jednotlivé TVP umožňují věnovat zvýšenou péči dětem, které to po-
třebují, mají momentální problém, přicházejí po delší nepřítomnosti apod. Řízené 
činnosti jsou dostatečně střídány činnostmi podle volby dětí, oddechovými činnostmi, 
pohybovými aktivitami. Aby děti věděly, kde jsou hranice volnosti, připravují spo-
lečně pravidla chování, které dodržují.“ Dále z úryvku vyplývá důležitost střídání 
činností a harmonogramu dne. Harmonogram dne však slouží jako rámec a je možné 
jej podle situace obměnit: „Každá třída má svůj režim dne, který není nutné vždy 
striktně dodržovat, naopak je zvykem reagovat na momentální dětské potřeby, jejich 
zájmy a vzniklé situace.“

Charakteristika MŠ č. 4 Montessori - MŠ má jednu třídu (kapacita 20 
dětí).

„Celý přístup k dítěti a jeho pobytu v mateřské škole je založen na úctě k jeho 
osobnosti, jeho individuálních schopností. Všechny metody jsou postaveny na pozi-
tivním cítění a prožívání.“ (kategorie 1, 2, 3).

„Požadavek zdárného tělesného rozvoje je zajišťován dostatkem pohybu. Po-
hybová cvičení jsou podřízena pohybové senzitivitě. Jejich význam spočívá mimo 
jiné v tom, že pomáhají utvářet smysl pro vnímání vlastního pohybu (kinestetické 
vnímání), které je předpokladem sebevědomí a uchování pohybových zkušeností.“ 
Důrazem na přirozený pohyb dětí a vše, co je s ním spojeno splňuje MŠ kategorie 4, 
6, 8, 11, 12, 15.

„Duševní pohoda je chápána jako součást zdraví. Veselá nálada humor, dobré 
vztahy mezi dětmi i dospělými jsou důležité pro předcházení pocitu stresu z jiného 
prostředí.“

Dále MŠ klade důraz na další prvky, kterými splňuje zbylé kategorie.
Tabulka č. 1 ukazuje analýzu ŠVP a staví vedle sebe, pojetí jednotlivých prin-

cipů každé školy.
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Tabulka č. 1: Srovnání školních vzdělávacích programů
Zkoumaná 
kategorie MŠ č. 1 MŠ č. 2 MŠ č. 3 MŠ č. 4 

Respekt k dítěti 
a jeho potřebám

Hlavní a 
dlouhodobý cíl.

B)

Hlavní a 
dlouhodobý cíl.

A)

Hlavní a 
dlouhodobý cíl.

B)

Hlavní a 
dlouhodobý cíl.

A)
Komunikace Hlavní a 

dlouhodobý cíl.

A)

Hlavní a 
dlouhodobý cíl.

A)

Hlavní a 
dlouhodobý cíl.

A) A)
Věkově smíšené 
třídy

ano ano ano ano

Rytmický řád 
dne a roku

Ano, s ohledem na 
situaci a aktuální 
přání dětí.

Ano, s jasnými 
hranicemi 
s možností výběru 
a samostatného 
rozhodování.

Ano, s ohledem na 
situaci a aktuální 
přání dětí.

Ano

Tělesná pohoda a 
volný pohyb

Velký důraz,
U MŠ zahrada

Velký důraz,
U MŠ zahrada

Velký důraz,
U MŠ zahrada

Velký důraz,
U MŠ zahrada

Zdravá výživa Dle norem. Dle norem,
S ohledem na 
probírané téma dle 
TVP.

Dle norem. Dle norem.

Podnětné věcné 
prostředí

Ano Ano,
Dostatečně 
vybaveno, reakce 
na témata, kreativita 
vyučujících.

Ano,
Snaha vybavit 
spíše dřevěným 
materiálem.

Ano, dle návrhů 
M. Montessori 
a kreativity 
vyučujících.

Bezpečné sociální 
prostředí

Aby se děti cítily 
dobře.

Dostatek podnětů, 
prožitků, 
poznávacích zážitků 
pro pohodu všech 
zúčastněných.

Ano, důležité pro 
rozvoj potenciálu.

Důraz na duševní 
pohodu každého 
dítěte.

Participativní a 
týmové řízení

Snaha vytvářet 
situace, aby 
se děti naučily 
spolupracovat.

Velký důraz, základ 
demokracie.

Snaha vytvářet 
situace, aby 
se děti naučily 
spolupracovat.

Děti ke spolupráci 
dojdou skrze 
situace, které 
přinese „práce“.

Partnerské 
vztahy s rodiči 
(komunikace 
s rodiči, 
informace pro 
rodiče)

Důležitý partner.
Zapojuje se do dění 
MŠ.

Spolupráce s rodiči, 
rodiče se angažují 
na úpravě prostředí 
atd.

Rodiče jsou zváni 
na akce, někdy 
se podílí na 
přípravě.

Důležitý partner.

Z charakteristik i z tabulky č. 1 můžeme vidět, že všechny principy podpory 
zdraví jsou ve všech ŠVP více méně začleněny. Je na ně kladen různý důraz (např. 
v kategorii podnětné věcné prostředí nebo Participativní a týmové řízení), ale ve své 
podstatě by měly být v chodu jednotlivých zařízení zastoupeny.

Tabulka č. 2 ukazuje srovnání čtyř pozorovaných MŠ v průběhu dopoledne, kde 
byly akcentovány právě kategorie považované za důležité pro výchovu ke zdraví.
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Tabulka č. 2: Pozorování v jednotlivých MŠ
Sledovaná 
kategorie MŠ č. 1 MŠ č. 2 MŠ č. 3 MŠ č. 4

Respekt k dítěti a 
jeho potřebám

Otevřená 
komunikace, pomoc 
učitelky velmi 
žádaná.
B)

Otevřená komunika-
ce, pomoc učitelky 
minimální, spíše 
zapojení do dění.
A)

Otevřená 
komunikace, pomoc 
učitelky střední.

A)

Otevřená 
komunikace, pomoc 
učitelky minimální.

A)
Věkově smíšené 
třídy

4letí, 5letí, 6letí 4letí, 5letí, 6letí 3letí, 4letí, 5letí, 
6letí

3letí, 4letí, 5letí

Rytmický řád dne Ano, děti reagují na 
signály upozorňující 
na rytmus dne.

Ano, děti si 
většinou samy 
hlídají čas.

Ano, děti reagují na 
signály upozorňující 
na rytmus dne.

Ano, děti si 
většinou samy 
hlídají čas.

Tělesná pohoda a 
volný pohyb

Komunitní kruh, 
společné aktivity 
(říkanky, písničky).
Pobyt venku.

Komunitní kruh, 
společné aktivity 
(říkanky, písničky).
Pobyt venku.

Komunitní kruh, 
společné aktivity 
(říkanky, písničky).
Pobyt venku.

Aktivity na elipse 
(říkanky, písničky).
Pobyt venku.

Zdravá výživa Ano Ano, děti si 
chystaly svačinu 
zcela samy.

Ano, děti si samy 
jídlo nosily a 
odnášely.

Ano, děti si 
chystaly zcela samy, 
s následným úklidem.

Spontánní hra Cca. 2 h Cca. 2h Cca. 2 h Cca. 2.5 h
Prožitek Děti nadšeně 

reagovaly.
A, 2 děti B

Děti nadšeně 
reagovaly.
A

Děti nadšeně 
reagovaly.
A

Děti nadšeně 
reagovaly.
A

Podnětné věcné 
prostředí

Věci uložené, 
knihy nedostupné, 
nepřehlednost díky 
přemíře věcí (např. 
her).

Věci uložené, knihy 
nedostupné, nepře-
hlednost díky pře-
míře věcí v policích 
(např. stavebnic).

Věci přehledně 
uložené a 
dostupné.

Věci uložené
a dostupné.

Bezpečné sociální 
prostředí

Zcela.
Žádné dítě 
se nestranilo 
kolektivu,
Hru si vybíraly 
samy nebo se 
nechaly inspirovat 
paní učitelkou.

Zcela.
Žádné dítě 
se nestranilo 
kolektivu. Hru 
si vybíraly samy 
nebo se nechaly 
inspirovat paní 
učitelkou.

Zcela.
Žádné dítě 
se nestranilo 
kolektivu, hru si 
vybírali zcela samy.

Zcela.
Žádné dítě 
se nestranilo 
kolektivu, hru si 
vybírali zcela samy.

Participativní
a týmové řízení

Spíše individuální 
hry, v kolektivních 
hrách nebyla 
spolupráce nutná.

Společná spontánní 
hra, děti se 
domluvily, kdo 
co bude dělat, 
jedna skupinka 
si připravila 
samovolně 
představení.

Spíše individuální 
hry, v kolektivních 
hrách nebyla 
spolupráce nutná, 
společný výběr 
písničky. Respekt 
k druhému 
v komunitním kruhu.

Spíše individuální 
„práce“, samovolně 
se děti sdružovaly 
a hrály si. Respekt 
k druhým na elipse.

Zdravé návyky
(k jídlu, 
k hygieně...)

Děti někdy 
potřebovaly pomoc 
učitelky.

Děti zcela 
samostatné.

Děti někdy 
potřebovaly pomoc 
učitelky, kterou si 
vyžádaly.

Děti zcela 
samostatné.

Samostatnost Spíše ano Ano Ano Ano
Informovanost 
rodičů a 
komunikace

Komunikace 
velmi dobrá, 
nástěnky dostatečně 
informující

Komunikace 
velmi dobrá, 
nástěnky dostatečně 
informující

Komunikace 
velmi dobrá, 
nástěnky dostatečně 
informující

Komunikace 
velmi dobrá, 
nástěnky dostatečně 
informující
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Z tabulky č. 2 můžeme vyčíst, že podpora zdraví je na MŠ uplatňována velmi 
dobře. Můžeme nalézt drobné nuance u některých kategorií např. podnětné prostředí, 
respekt k dítěti, délka spontánní hry v průběhu dopoledne. Největší rozdíly můžeme 
nalézt v samostatnosti dětí:

• z hlediska hlídání si času (u kategorie: Rytmický řád dne);
• z hlediska sebeobsluhy (u kategorie: Zdravé návyky);
• z hlediska seberealizace.

Z analýzy ŠVP jednotlivých MŠ a také z pozorování vyplynulo, že ředitelé
i učitelé dbají na to, aby děti měly dobrý vztah k pohybu, ke skupině spolužáků a k sobě 
samým. Všechny kategorie jsou však ve větší či menší míře zastoupeny ve všech dru-
zích MŠ. Sbor učitelů MŠ se snaží, aby dětem bylo v MŠ dobře a aby se rozvíjely.

Jedná se tedy o snahu vytvořit tělesnou, duševní i sociální pohodu.
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KINDERGARTENS AND THEIR APPROACH
TO HEALTH ISSUES

Abstract: This paper presents a comparison of four Brno kindergartens (a regu-
lar kindergarten, a healthy life-style supporting kindergarten, a kindergarten focusing on 
exercise activities, and a Montessori kindergarten) from both curricular and experimen-
tal points of view. The fi rst part of the paper sets out the main priorities of the „School 
Supporting Health“ program, which are compared with the school educational plans of 
the individual kindergartens. The second part presents the evaluations from the observa-
tion of one morning program. The objective of the paper is to present a probe from the 
different environments of the kindergartens and their approach and guidance towards 
health.

Key words: School educational program, School Promoting Health program, 
School Promoting Exercise, Montessori School
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdravotní gramotnosti

JAK JE MOŽNÉ VÉST ŽÁKY PRVNÍHO 
STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KE ZMĚNĚ 

ŽIVOTNÍHO STYLU PROSTŘEDNICTVÍM 
ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA 

TÉMA ZDRAVÍ ŽÁKŮ

Martina CHVÁLOVÁ, Miroslav JANDA, Gabriela VĚCHTOVÁ

Abstrakt: Postmoderní společnost dynamicky urychluje, mění a přijímá hod-
noty, o jejichž kvalitě nejsme vždy přesvědčeni. O to významnější jsou programy pod-
porující zdraví, jejichž eminentním zájmem je, aby každé dítě v České republice mělo 
možnost být vzděláváno ve škole, která veškerou svou činností zdraví podporuje. Na 
tuto potřebu bezprostředně reaguje rozložení témat školního vzdělávacího programu 
ve vzdělávacích oblastech, průřezových tématech a v koncipování potřeb rozvoje osob-
nostních postojů ve vztahu ke zdraví jako jedné z primárních životních hodnot. Absence 
těchto potřeb a rozvíjení životních návyků by nemělo být především ve významném 
vývojovém období, jako je primární školní prostředí.

Klíčová slova: zdraví, životní styl, aktivní pohyb, podpora zdraví, sociální skupi-
na, rodina, subjekt, životní způsob, kvalita života zdravá výživa, denní režim

1. Úvod
Jedním z cílů Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyva-

telstva České republiky - Zdraví pro všechny v 21. století je také tento cíl: Zdraví 
mladých. Strategie péče o zdraví zahrnuje celoživotní podporu zdraví, jejíž složkou 
je výchova jedince k odpovědnosti za zdraví. Významnými aktéry procesu podpory 
zdraví dětí a mládeže jsou rodiče a pedagogové, významnou institucí je základní 
škola, kterou prochází celá populace žijící v dané zemi. 

Filozofi e podpory zdraví vychází z vědeckých poznatků o tom, že zdraví 
každého jednotlivce (ať si to uvědomujeme či ne) je výslednicí vzájemného ovliv-
ňování všech stránek jeho bytosti a jeho vztahů k okolnímu světu. Bez uvědomování 
nezbytného vnitřního i vnějšího souladu není možné uchovat zdraví individuální 
ani zdraví světa. Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci, zdraví je vý-
slednicí vzájemných interakcí celého člověka, všech jeho systémů a složek na úrov-
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ni biologické, psychické, sociální, duchovní a environmentální (holistické pojetí
zdraví). 

Chránit a posilovat zdraví znamená pozitivně působit na všechny jeho složky. 
Důležitou roli přitom hraje životní styl jednotlivce i skupiny. Životní styl a chování, 
které zdraví podporují, je třeba vytvářet již v předškolním a školním věku dítěte, 
kdy se návyky a postoje upevňují nejtrvaleji. Nejsnáze se vytvářejí spontánně, pří-
mou zkušeností dítěte, tzn. tím, že dítě kolem sebe vidí příklady zdravého chování, 
a také tím, že žije ve zdravě utvářených životních podmínkách. 

Proces podpory zdraví ve školách se realizuje některými programy, z nichž 
největší popularitě se těší a efektivitu svých výsledků dlouhodobě potvrzuje Evrop-
ský program Škola podporující zdraví (dále jen ŠPZ). Posláním programu ŠPZ je 
dosáhnout, aby každé dítě v ČR mělo možnost být vzděláváno ve škole, která veške-
rou svou činností zdraví podporuje.(podle http://www.program-spz.cz ).

Náš článek je zaměřen na  otázku, jak je možné ovlivňovat zdraví a životní 
styl u žáků na 1. stupni základní školy (dále jen ZŠ). Téma je rozloženo do dvou 
částí. První část obsahuje teoretická východiska o zdravém životním stylu, druhá 
část je zaměřena na praktické využití školních hodin k výchově ke zdravému život-
nímu stylu. Prostřednictvím dotazníku zjišťujeme, jaká je úroveň zdravého životní-
ho stylu žáků ZŠ vzhledem k  pohlaví a dále vliv školy, rodiny, spolužáků, médií na 
dodržování uvedených zásad. 

Pro náš předvýzkum jsme si vybrali žáky 3. třídy v základní škole v Chebu. 
Ve dvou paralelních třídách je dohromady 55 žáků ( 28 chlapců a 27 dívek).

Cílem článku je navrhnout způsob, jak konkrétně začlenit témata a prvky 
výchovy ke zdraví do výuky na 1. stupni ZŠ a vyhodnotit dotazníkem, do jaké míry 
žáci dodržují zdravý životní styl. 

2. Zdraví 
ZDRAVÍ PODLE WHO

Jestliže mluvíme o zdraví jako pojmové kategorii, měli bychom vycházet ze 
zavedených defi nic. Pro potřebu světového pojetí obecného náhledu na zdraví nám 
dostatečně postačí výklad Světové zdravotnické organizace (WHO). „Podle Světové 
zdravotnické organizace je defi nice zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální poho-
dy. Ne pouze nepřítomnost choroby nebo vady.“ Brněnský zkušený psycholog prof. R. 
Kohoutek (2007, s. 4) reaguje na uvedené znění konstatováním v tom smyslu, že musí 
docházet k harmonickému prolínání všech uvedených tří složek a jejich vzájemné a ne-
zbytné korespondenci. Jestliže nedojde k naplnění, kontinuita je nějak narušena, potom 
se může jednat o onemocnění.

AKTIVNÍ ZDRAVÍ
„Aktivní zdraví“ je teorie, kterou zavedl Kenneth Cooper (1986) po desetile-

tém výzkumu v oblasti výživy a fyziologie tělesných cvičení. Důkazem pravdivosti
a použitelnosti Cooperova programu „aktivního zdraví“ jsou následující čísla. V letech 
1968–1977, kdy byl v USA tento program značně propagován, stoupl počet pravidelně 
cvičících dospělých lidí z 25 % v roce 1968 na 47 % v roce 1977. Následkem toho se 
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zvýšila průměrná délka života Američanů o 2,7 roku (3x více než v kterémkoliv před-
cházejícím desetiletí); došlo k 23 % snížení úmrtnosti na srdeční infarkt; k 36 % snížení 
úmrtnosti na cévní mozkovou příhodu a ke 48 % snížení úmrtnosti na hypertonickou 
chorobu. 

VYMEZENÍ TERMÍNU ŽIVOTNÍ STYL
Pojem životní styl se nejdříve objevil v československé literatuře ve 40. letech 

minulého století. Odtud pak pronikl do zahraničních redakcí časopisů a na fakulty uni-
verzit (Ivanová, 2006). Za autora hesla „ životní styl“ je považován Karel Honzík, který 
jej uvedl v Malém sociologickém slovníku z roku 1970 ( Duffková, 2007).

Životní styl (Sak, Saková, 2004) je systém významných činností a vztahů, ži-
votních projevů a zvyklostí typických a charakteristických pro určitý živý subjekt nebo
i objekt. Jedná se o souhrn relativně ustálených každodenních praktik, způsobů realizace 
činností a způsobů chování. Životní styl je výrazně ovlivněn hromadnými sdělovacími 
prostředky.

Životní styl (Machonin, Tuček, 1996) je spolu s příjmem významným atributem 
sociálního statusu a lze jej vztahovat jak k individuu, tak i k sociálním skupinám. Do-
mácnosti či rodiny objektivně nejčastěji uskutečňují společně ty aktivity, které zároveň 
bývají subjektivními zálibami jedinců, tyto celky tedy společně sdílí způsoby trávení 
volného času. 

Životní styl (Šmídová, 1992) je dále funkční prvek života, resp. funkční systém 
člověka i sociálna, který si člověk vybírá z repertoáru dané kultury a z něj za určitých 
podmínek jisté prvky podle svých kritérií (hodnot, cíle atd.) a potřeb; a rovněž to, jak tyto 
prvky propojuje, transformuje a obohacuje a přetváří do vlastního systému. Je to způsob 
propojení soukromé a veřejné sféry, přizpůsobování zvolených prvků privátnímu, osob-
nímu rozměru. Životní styl může být rovněž jistým vzorcem relací člověka mezi jednot-
livými sférami a prvky života (životního pole). Nejde o oddělenou sféru života člověka, 
skupiny, ale spíše o určitý důležitý aspekt všech vztahů, rolí, činností a institucí. 

Životním stylem (Duffková, 2005) individua lze potom rozumět konzistentní 
životní způsob jednotlivce, jehož jednotlivé části si vzájemně odpovídají, jsou ve vzá-
jemném souladu, vycházejí z jednotlivého základu, mají společné jádro, resp. určitou 
jednotící linii, tj. jednotný „styl“, který se jako červená linie prolíná všemi podstatnými 
činnostmi, vztahy, zvyklostmi apod. nositele daného životního stylu.

Podle Jansy (2005) je životní styl dynamický proces formy bytí jedince, deter-
minovaný geneticky (zděděné predispozice), etnicky (adaptace na rodovou kulturu), 
sociálně (životní úroveň rodiny, později adolescenta resp. samovýdělečného dospělé-
ho, důchodce), kulturně (tradice, návyky, mechanismy řešení krizových situací), pro-
fesionálně (volba povolání, změny zaměstnání) a generačně (odcizení světu dospělých
u mládeže). 

Z výše uvedeného výčtu charakteristik pojetí životního stylu můžeme konstato-
vat, že životní styl je závislý na vzájemné kladné kombinaci především těchto faktorů: 
zdravé výživy, pitného režimu, rizikových faktorů (kouření, pití alkoholu, drogy), kon-
zumu médií (TV, počítače) a pohybové aktivitě. Mluví se zde o pravidle 3 P: Přiměře-
nosti v příjmu živin a energie, Pravidelnosti pohybové aktivity a Prevenci v předcházení 
nezdravým stravovacím a životním návykům. 
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POJEM ŽIVOTNÍHO STYLU V SOCIOLOGICKÉM KONTEXTU 
Pojem životní styl je velice složitým fenoménem, který může být zkoumán

z mnoha hledisek. Má celou řadu komponent, prvků, složek, aspektů a ovlivňuje jej celá 
řada faktorů (Duffková, 2007). Významově se v sociologii prolíná spolu s dalšími pojmy, 
jako životní způsob, kvalita života; životní sloh (Honzík, 1965); životní dráha (Nový, 
1989; Kubátová, 2001) a mnohdy jej nelze odlišit ani od podmínek života (Duffková, 
2007; Pácl, 1988). Nejméně vymezené je odlišení pojmů životní styl a životní způsob. 

PŘÍNOS AKTIVNÍHO ŽIVOTNÍHO STYLU 
Bylo praktické připomenout všechny přínosy aktivního životního způsobu pro 

zdraví a psychiku člověka, který se tomuto alternativnímu stylu života věnuje. Lékaři 
z nefrologického pracoviště nemocnice Na Homolce v Praze mají tento názor: „je pro-
kázáno, že aktivní životní styl zahrnující pravidelné a vhodně volené pohybové aktivity 
zlepšuje všechny parametry zdraví. Aktivní životní styl dává životu smysl, aktivní ži-
votní styl zlepšuje kvalitu života a navíc snižuje i náklady na léčbu komplikací a nutnou 
sociální výpomoc“. (http://www.utvs.cvut.cz/lectors/zv_zivotni_styl.pdf)

Přínosy: 
1. Zvýšení kardio-respirační kondice, zlepšení svalové síly, vytrvalosti 
2. Snížení krevního tlaku 
3. Zvýšení počtu červených krvinek, zlepšení anemie 
4. Snížení inzulínové resistence, snížení a vylepšení lipidového spektra 
5. Zlepšení obranyschopnosti proti infekcím 
6. Prevence úbytku svalové hmoty a úbytku kostní hmoty ve vyšším věku 
7. Zlepšení držení těla, udržení „svalového korzetu“ prevence degenerativního po-

stižení vaziva a kloubů 
8. Prevence pádů a významné zlepšení soběstačnosti ve vyšším věku 
9. Zlepšení nálady a sebedůvěry, zlepšení psychické výkonnosti i odolnosti, zlepše-

né zvládání společenských rolí 

Zdeněk Valjent v článku „Pokus o vymezení pojmu „aktivní životní styl“, (Ústav 
tělesné výchovy a sportu, ČVUT v Praze) uzavírá: Aktivní životní styl je systémem 
důležitých činností a vztahů a s nimi provázaných praktik zaměřených k dosažení plno-
hodnotného a harmonického stavu mezi fyzickou a duševní stránkou člověka.

SITUACE U NAŠÍ MLÁDEŽE
Špatná životospráva a nedostatek pohybové aktivity se stává v čím dál větší míře 

aktuálním problémem společnosti. Celý pohybový aparát je projektován pro pohyb
a velmi těžko snáší statickou zátěž danou současným životním stylem, ve kterém ubývá 
přirozeného pohybu a člověk se pomalu, díky technickému pokroku, mění z „homo 
erectus“ na „homo sedens“. Nejčastěji využívanou pracovní polohou se stává sed, na 
který není z vývojového hlediska vytvořena dostatečná adaptace. Chůze, nutná potřeba 
pohybu, se nahrazuje dopravními prostředky, tím klesá fyzická zdatnost a vzrůstá obe-
zita. Je možné předpokládat, že tyto tendence budou sílit a postihovat v čím dál větší 
míře už i dětskou populaci. 
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Přestože nikdy nemusí být pozdě začít s nápravou některých nesprávných návy-
ků, rozhodně platí, že čím dříve si člověk bude upevňovat zvyky prospěšné a odstraňo-
vat ty nesprávné, tím dříve se mu podaří najít cestu k vítězství nad zlozvyky. Dospělý 
člověk má nad svým chováním plnou zodpovědnost, ale dítě možnost volby nemá. Jeho 
veškeré návyky jsou ovlivněné zejména rodinnými zvyklostmi a autoritami, se kterými 
se ztotožňuje. 

Na 1. stupni základní školy má učitel obrovské možnosti a prostor k příležitos-
tem rozvíjet dětskou osobnost. Kromě rodičů se stává pro děti hlavním vzorem chování 
a ony některé jeho návyky napodobují. Proto by výchova ke zdraví měla být součástí 
každodenního výchovného působení a prolínat celým klimatem školy. Výchova žáků 
ke zdravému životnímu stylu patří mezi aktuální témata dnešní doby nejen ve školách. 
Zdravý životní styl ovlivňuje náš celý život, každý by se měl naučit uvědomovat si hod-
notu svého zdraví, nejlépe již od nejútlejšího věku.

„Bylo zjištěno, že životní styl má na zdraví největší vliv. Je proto nutné, aby 
výchova ke zdravému životnímu stylu a k odpovědnosti za vlastní zdraví byla součástí 
výchovy dítěte od útlého věku v rodině i ve škole. Jeho pozitivní působení se však uplat-
ňuje v komplexním dodržování správných zásad a jednotlivé jeho součásti nelze od sebe 
oddělovat.“ (Machová, 2002)

DŮLEŽITOST POHYBOVÉ AKTIVITY
Pohyb je jedním z nejsilnějších faktorů ovlivňující zdraví. Odpovídající úroveň 

fyzické zátěže považujeme v denním režimu člověka za naprosto nezbytný předpoklad 
dlouhodobé koncepce udržení zdraví. Cvičením navodíme správnou funkci všech or-
gánových systémů, vytvoříme optimální množství svalové hmoty, ovlivníme vhodně 
metabolické reakce a tím zabráníme nárůstu tukových zásob. Nemalý vliv má pohybová 
aktivita také na psychiku člověka. 

Také proto si myslíme, že tělesná výchova na 1. stupni má mimořádný význam
a stává se nezbytným prostředkem právě pro výchovu ke zdravému životnímu stylu. 
Pohyb je pro děti mladšího školního věku nezanedbatelnou složkou nutnou k správné-
mu vývoji a je pro ně přirozenější než sedavý způsob života, který vyplývá z nutnosti 
sedět ve školních lavicích během vyučování. Proto by škola měla tento problém kom-
penzovat, a to nejen v tělesné výchově. Nehledě na to, že pohybem budujeme v mla-
dých lidech základ pro „zdravé tělo i ducha“, ale také u nich pěstujeme správné návyky
a prostřednictvím činností, které jsou s pohybem spojeny, zajišťujeme efektivní náplň 
volného času dětí. To potom může souviset mimo jiné s prevencí některých patologic-
kých jevů, jako např. záškoláctví, kouření, tendence k požívání návykových látek atd. 
Myslíme si, že pohyb má nepochybně další a další kladné účinky na naše zdraví, proto 
jej musíme ve škole všemožně a všestranně účelově podporovat. 

„V současné době je důležité snažit se vrátit pohyb do životního stylu člověka 
tak, aby se stal součástí každodenního režimu. Způsob života zahrnující pohybovou 
aktivitu je prevencí chronických neinfekčních chorob. Vzhledem k současnému stavu, 
kdy většina pracovní činnosti je spojena s nízkou energetickou náročností, může být 
požadavek zahrnutí pohybové aktivity do každodenního života realizován hlavně ve 
volném čase.“ (Machová, Kubátová, 2006)

Ani školní tělesná výchova tedy nemůže pokrýt celkovou potřebu pohybu dětí. 
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Je ale v její moci budovat a podporovat vztah k pohybu a zaručit pestrou škálu nejrůz-
nějších činností, které se později mohou stát součástí volného času dětí. 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL U DĚTÍ 
Pokud chceme vychovávat děti ke zdravému životnímu stylu, je nutné brát v úva-

hu, že nestačí pouze seznamovat žáky s poznatky o zdraví, ale důležité je též rozvíjet 
patřičné dovednosti, návyky a postoje vedoucí k zdravému způsobu života. Brněnská 
krajská hygienická stanice vydala konkrétní zásady, na kterých by se měli podílet děti 
i dospělí.

Správná 1. zdravá výživa ve škole i doma – pestrá strava odpovídající věku dítěte, 
dostatek vhodných tekutin.
Dostatek pohybu2.  – každodenní pobyt venku, tělovýchovné chvilky během vyu-
čování, omezit vysedávání i televize.
Dostatek spánku a odpočinku3.  – pravidelnost, vhodné podmínky.
Otužování4.  – přiměřené topení a větrání, vhodné oblečení, podporovat vycházky, 
výlety, plavání, otužování v hodinách tělesné výchovy.
Péče o tělo5.  – umožnit dodržování principů osobní hygieny, ochrana proti přímé-
mu slunci. 
Klidná mysl6.  – omezit vznik stresových situací, respektovat individualitu osob-
nosti, nepřetěžovat organismus, učit děti zachovávat dobrou náladu.
Přátelství 7. – budování příznivé atmosféry, dobré partnerské vztahy učitelů žáků, 
dodržování pravidel chování, úcta podpora, pochopení, pomoc.
Ochrana před nákazami 8. – cirkulace vzduchu ve třídách, dodržování hygienic-
kých zásad při onemocněních.
Ochrana před úrazy9.  – dodržování bezpečnostních zásad při všech činnostech, 
nepřeceňovat své síly. 
Ochrana před dalšími škodlivými vlivy10.  (kouření, alkohol, drogy, AIDS) – osobní 
příklad ve škole i doma, sexuální výchova, prevence, otevřené jednání a rozho-
vory (Svobodová, 1998).

S nástupem do školy se mění i způsob života, liší se stravovací podmínky
a prostředí. Tyto změny by neměly mít negativní vliv na zdravou výživu. Pokusíme 
se shrnout zásady pro stravování dětí ve školním období, na které by rodiče a učitelé 
neměli zapomínat. 

● Snídaně je nezbytná část stravovacího režimu, nesmí ji ovlivnit ranní spěch.
●  Je nutné věnovat pozornost složení svačin, odpolední svačina má sloužit 

k úhradě energie mezi obědem a večeří.
●  Vhodné je vybírat pestrou stravu, rozmanité druhy potravin, nezbytné je zaru-
čit dostatečné množství tekutin (asi 2 litry z den).

●  Doporučuje se omezit přísun sladkostí, nápojů obsahujících vysoké množ-
ství  fruktózy a sladidel, omezit příjem sodíku, zvýšit obsah draslíku ve stravě
a minimálně dosáhnout doporučených denních dávek vápníku.

●  Vyhnout se konzumaci uzenin (mají výraznou chuť, dítě si na ně snadno zvykne  
a odmítá jídla chuťově méně výrazná, ale pro ně vhodná) stejně jako koření.

●  Věku 7–10 let odpovídá denní spotřeba energie zhruba 70 kcal/kg, tedy při 
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váze 28 kg kolem 2000 kcal za 1 den (1000 plus 100 kcal na každý rok věku). 
Potřeba energie na jednotku hmotnosti od narození klesá (tříleté dítě váží zhru-
ba 13 kg, spotřeba energie je asi 102 kcal/kg/den), ale obecně s přibývajícím 
věkem stoupá.

●  Lépe je vyvarovat se tendencím nahrazovat oběd jídly z rychloobčerstvovacích 
zařízení (obsahují méně potřebných živin, ale velké množství energie).

●  U starších dětí je vhodným způsobem prevence (obezity, negativních vlivů 
alkoholu, nikotinu a dalších návykových látek) a vedení ke sportovní činnosi 
(Machová, Kubátová, 2006)

3. Praktická část
Návrh konkrétního příkladu zvoleného učiva ke změně životního stylu žáků 

Na základě syntézy všech výše uvedených témat jsme sestavili 10 volně na sebe 
navazujících kapitol, které zahrnují postupně všechny náměty výchovy ke zdraví, které 
by se podle našeho názoru na 1. stupni ZŠ měly objevit.

Kapitoly i podkapitoly jsme nazvali tak, aby je pochopil každý žák 1. stupně. 
Kapitoly jsme systematicky uspořádali a témata a podtémata roztřídili v patrné souvis-
losti a návaznosti, aby bylo možné sestavit metodický materiál pro žáky např. v podobě 
pracovních listů, popřípadě formou projektů. Tato témata bychom poté začali začleňo-
vat do všech předmětů, které „třeťáci“ absolvují, aby bylo prokazatelně vidět prolínání 
výchovy ke zdraví ve všech vyučovaných předmětech.

1. MŮJ SVĚT 
– Mé tělo – Popis mého těla, Co se děje v mém těle 
– Můj denní režim – Denní režim (zmínit důležitost relaxace, koníčků, spánku), 

Osobní hygiena, Pracovní a volný den
– Mé povinnosti – Školní povinnosti, Lidé a práce 
– Mé záliby a volný čas – Mé záliby (zmínit důležitost koníčků) 
– Můj domov – Má rodina a přátelé, Mé město (vesnice) a její okolí, Má země 

2. NAŠE ZDRAVÍ 
– Co ohrožuje tvé zdraví a zkracuje život? – Nezdravá strava, Nesprávné návyky, 

Kouření, Drogy, Chemikálie 
– První pomoc – Jak mohu zachránit život kamaráda, Jak nemoci zabránit, Obsah 

lékárničky 

3. MÁ VÝŽIVA 
– Pitný režim – Důležitost pitného režimu a pití čisté vody, Denní příjem vody, Co 

způsobí nedostatek vody
– Jím zdravě? – Co snídám?, Co obědvám?, Co svačím?, Co večeřím? 
– Zásady zdravé výživy – Potravinová pyramida, Jak správně jíst (rozbor předcho-

zího bodu), Jak jíst zdravěji? 
– Sestavení lepšího jídelníčku
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4. SPORT A ZDRAVÍ 
– Proč cvičit? – Sportování jako zábava, Zlepšení kondice, Snížení rizika nemoci
– Tělesná výchova ve škole – Cvičení a hry pro zdraví, Pohyb o přestávkách
– Druhy sportů – Jaký sport by bavil právě mne? 

5. NAŠE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
– Naše planeta – Vznik života, Obyvatelé Země
– Příroda kolem nás – Slunce, Voda, Vzduch, Živá příroda
– Technika kolem nás – Čím si lidé ulehčují život 
– Člověk ve 3. tisíciletí – Jak se dnes žije na Zemi, Životní prostředí 
– Ochrana životního prostředí – Jak mohu chránit životní prostředí

6. ODPOČINEK 
– Únava a odpočinek – Důležitost odpočinku, relaxace a zájmů
– Druhy relaxace – Při čem si nejvíce odpočinu a naberu energii? 

 
7. MEZILIDSKÉ VZTAHY

– Já a má rodina – Jakou mám rodinu, Rodinné vztahy v ní
– Já a mí kamarádi – Jsem se sebou spokojen? Proč mám rád mé kamarády?, 
– Důležitost seznámení s různými kulturami ve světě i u nás – Komunikace, Proč se 

učím cizí řeč, Různorodost kultur a zvyků, 
– Povaha lidí – Jak si lidé navzájem pomáhají, Z jakého důvodu se lidé k sobě 

chovají zle, 
– Proč nejsme všichni stejní – Každý jsme originál, který má dobré i špatné vlast-

nosti, (inspirace z Kovandové, 2007)

4. Empirická část 
V rámci řešené problematiky nás zajímalo, jaká je mezi respondenty orientace na 

problematiku zdraví a zdravého životního stylu. Chtěli jsme si touto cestou autenticky 
ověřit aktuální stav dílčí generační skupiny, a tak konfrontovat předpoklady a možnosti 
s realitou a reálnou skutečností. Nejde tudíž o plošně rozsáhlý frontální terénní výzkum, 
ale pouze o orientaci v problematice. S tímto záměrem souvisí i skutečnost, že jsme vo-
lili vlastní cestu v sestavení dotazníku pro frekventanty, aby vyhovoval našim záměrům. 
Takže jde formálně spíše o předvýzkum a inspiraci pro další vědecké bádání. Za tím 
účelem jsme si stanovili dvě hypotézy.

Hypotézy 
H1: Dívky dodržují více zásady zdravého životního stylu než chlapci.
H2:  Žáci jsou více ovlivňováni při dodržování zásad zdravého životního stylu 

rodiči než školou.

K šetření ve výzkumné části práce jsme zvolili metodu výzkumu pomocí ano-
nymního dotazníkového šetření.
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Tabulka č. 1

PITNÝ REŽIM

DÍVKY (n= 27) HOŠI (n=28)

Jaký je tvůj pitný režim?

piju hodně, i když nemám žízeňa.) 41 % 28 %

piju když mám žízeňb.) 55 % 65 %

piju máloc.) 4 % 7 %

Jaké tekutiny piješ nejčastěji:

čistou vodu, minerálku, čaj bez cukrua.) 7 % 10 %

sladké minerálky, fantu, šťávub.) 90 % 85 %

kolu, kofolu, kávac.) 3 % 5 %

Pro předvýzkum jsme použili dotazník vlastní konstrukce, který obsahoval 11 
otázek rozdělených do 4 skupin . První otázka zjišťovala údaj o pohlaví dítěte, násle-
dující 3 otázky o jeho pitném režimu, 4 otázky se týkaly stravování a 3 otázky jsme 
věnovali sportu a volnému času. 

Verifi kace hypotéz 
H1: Dívky dodržují více zásady zdravého životního stylu než chlapci.
Hypotéza nebyla předvýzkumným šetřením potvrzena.

Tabulka č. 2

STRAVOVÁNÍ 

DÍVKY HOŠI 

Kolikrát denně jíš? 

a.) 1x 0 % 0 %

b.) 2-3x 0 % 0 %

c.) 4-5x 100 % 100 %
Snídáš ráno? 

c.) ne 20 % 30 %

a.) ano 75 % 65 %

b.) občas 5 % 5 %

Jak často konzumuješ výrobky tzv. rychlého občerstvení?

a) každý den 2 % 6 %

b) jednou za týden 23 % 56 %

c) jednou za měsíc 75 % 38 %
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Tabulka č.3

VOLNÝ ČAS
Svůj volný čas většinou trávím: DÍVKY HOŠI 

a) pohybovými aktivitami venku 40 % 62 %
b) u počítače, televize 51 % 33 %
c) jinak 9 % 3 %

Sportuješ rád? 

a) ano 55 % 75 %
b) ani ne, rodiče mně musí nutit 0 % 0 %
c) ne 45 % 25 %

H2: Žáci jsou ovlivňováni více při dodržování zásad zdravého životního stylu 
rodiči než školou.

Žáci v dotazníku uvedli, že většinou (4) jsou při dodržování pitného režimu, 
při výběru konzumujících potravin ovlivňováni rodiči. Často (3) rodiče také ovlivňují 
trávení volného času.

Rodiče tedy ovlivňují žáky při dodržování zásad zdravého životního stylu větši-
nou (4), naproti tomu škola atd. (spolužáci, média) mají vliv na žáky občas (2). Hypo-
téza tedy byla výzkumným šetřením potvrzena. 

5. Závěr
Naše země se dostala v posledních desetiletích na nejvyšší příčku v počtu úmrtí 

na kolorektální karcinom a kardiovaskulární onemocnění, která jsou ve více než 80 % 
ovlivněné životním stylem, jež si každý člověk vytváří od narození. Pořekadlo „zvyk je 
železná košile“ platí i v této problematice, proto bychom měli vést k tomuto stylu dítě 
již od nejútlejšího věku. Pro každého člověka představuje zdraví jedinečnou a nenahra-
ditelnou hodnotu, ne každý si to však dostatečně uvědomuje, a proto se péči o zdraví 
nevěnuje zdaleka taková pozornost, jakou by si zasloužilo. Tento fakt potvrzují také 
výsledky našeho výzkumu, ze kterého vyplynulo, že zdravý životní styl u žáků 3. tříd 
ZŠ není příliš uspokojivý. Zhruba u poloviny žáků 3. tříd je možné hovořit o dodržování 
zdravého životního stylu. 

Nejvýznamnějším vlivem, působící na žáky v této oblasti, se stali rodiče, kdežto 
působení školy se ukázalo jako jeden z nejslabších vlivů, výrazně zaostávající za vlivem 
spolužáků a médií. 
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POSSIBLE WAYS OF GUIDING ELEMENTARY SCHOOL 
PUPILS AT THE PRIMARY LEVEL TO CHANGING 
THEIR LIFESTYLE WITHIN A SCHOOL EDUCATIONAL 
PROGRAMME FOCUSING ON THE PUPIL HEALTH

Abstract: The post-modern society dynamically accelerates the formation of, 
changes and accepts values whose quality we are not always convinced about. This even 
increases, by contrast, the importance of health support programmes that pursue as their 
primary interest to make it possible for each child in the Czech Republic to go to a scho-
ol which through all its activities supports health. This need is refl ected and specifi cally 
responded to by structuring of the themes within the school educational programme in 
the education areas, profi le topics and conceiving the needs of development of persona-
lity attitudes in relation to health as one of the primary life values. The outlined needs 
and developing of life habits should not be particularly absent from the important period 
of development which is the primary school environment.

Key words: health, lifestyle, active movement/exercise, health support, social 
group, family, subject, way of life, quality of life, healthy diet, daily regimen/routine
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Přílohy

Příloha č. 1
DOTAZNÍK

Předkládáme vám několik otázek, které se týkají vaší péče o samotné zdraví 
a zdravý životního stylu. Dotazník slouží jen pro výzkumné účely, je anonymní a ne-
známkuje se. Prosíme vás proto o takové odpovědi, které skutečně vystihují vaše vlastní 
názory a jsou pravdivé.

Při vyplňování dotazníku zakroužkujte, prosím, vždy jen jednu odpověď.

1.) Jsi chlapec nebo dívka?
a.) chlapec
b.) dívka    

PITNÝ REŽIM:
2.) Jaký je tvůj pitný režim:

a.) piju hodně 
b.) piju jen když mám žízeň
c.) piju málo

3.) Jaké tekutiny piješ nejčastěji: 
a.) čistou vodu, minerálku, čaj bez cukru
b.) sladké minerálky, fantu, šťávu
c.) kolu, kofolu, 

4.) Kdo nebo co má vliv na tvůj pitný režim (kolik a co vypiješ)?: 
1 – nikdy 2 - občas 3 - často 4 - většinou 5 - vždy
učitel 1 2 3 4 5
rodiče 1 2 3 4 5
spolužáci, kamarádi 1 2 3 4 5
reklama, televize 1 2 3 4 5
časopisy, knížky 1 2 3 4 5

STRAVOVÁNÍ
5.) Kolikrát denně jíš? 

a.) 1x
b.) 2-3x
c.) 4- 5x 

6.) Snídáš ráno? 
a.) ano
b.) občas
c.) ne
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7.)  Jak často konzumuješ výrobky tzv. rychlého občerstvení (hamburgery, párky 
v rohlíku, hranolky...) a brambůrky?

a) každý den
b) jednou za týden
c) jednou za měsíc

8.)  Kdo nebo co má vliv na tvoje rozhodnutí při výběru potravin (toho co budeš 
jíst a co ne): 

1 – nikdy 2 - občas 3 - často 4 - většinou 5 - vždy
učitel 1 2 3 4 5
rodiče 1 2 3 4 5
spolužáci, kamarádi 1 2 3 4 5
reklama, televize 1 2 3 4 5
časopisy, knížky 1 2 3 4 5

VOLNÝ ČAS
9.) Svůj volný čas většinou trávím:

a) pohybovými aktivitami venku 
b) u počítače, televize
c) jinak 

10.) Sportuješ rád? 
a.) ano
b.) ani ne, rodiče mně musí nutit
c.) ne

11.) Kdo nebo co ovlivňuje to, jak budeš trávit volný čas (co budeš dělat, …): 
1 – nikdy 2 - občas 3 - často 4 - většinou 5 – vždy
učitel, škola 1 2 3 4 5
rodiče 1 2 3 4 5
spolužáci, kamarádi 1 2 3 4 5
reklama, televize 1 2 3 4 5 
časopisy, knížky 1 2 3 4 5
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Příloha č. 2

Kostra člověka - kosti v našem těle
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►Kostí je více než dvě stě a dohromady 
tvoří kostru, která slouží člověku jako vnitřní opo-
ra a spolu se svaly umožňuje pohyb. V lidském 
těle se nacházejí kosti nejrůznějších tvarů a ve-
likostí. Některé kosti také jako schránka chrání 
naše měkké a velice citlivé orgány, například plí-
ce, srdce nebo mozek.

► Některé části kostry bychom měli umět 
pojmenovat. Jsou to: lebka (kost čelní, kost lícní, 
horní a dolní čelist, kost temenní, týlní, spánko-
vá), páteř (složena z obratlů), lopatka, klíční kost, 
žebra, hrudní kost, kost kyčelní, kost sedací, kost 
křížová, kostrč, kost pažní, kost loketní, kost vře-
tenní, kůstky zápěstní, záprstní a články prstů, 
kost stehenní, čéška, kost lýtková, kost holenní, 
kost patní, kosti nártní a články prstů)

► Kosti jsou spoje-
ny klouby. Největší klouby 
jsou kolenní, kyčelní a ra-
menní.

► Za to, že je naše 
tělo vzpřímené, vděčíme 
kostem a také svalům, které 
jsou ke kostem připevněny. 
Osou kostry je lidská páteř, která naše tělo udržuje ve vzpřímené poloze, je dost pevná, 
aby unesla horní polovinu našeho těla. 
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Z čeho se kosti skládají
► Kosti jsou pevné a neohebné. Jsou do-

statečně tvrdé, aby odolaly nárazům, a současně 
dost lehké, abychom se mohli bez obtíží pohy-
bovat. Uvnitř některých kostí je kostní dřeň, ve 
které vznikají červené a bílé krvinky putující 
do krve. Dřeň je obklopena houbovitou kostní 
vrstvou říká se jí tak proto, že svým pórovitým 
složením skutečně připomíná houbu. Pak násle-
duje další, velice tvrdá kostní vrstva zvaná hut-
ná. Tvoří ji několik látek, z nichž nejdůležitější 
je vápník.

► Na konci každé kosti je uložena 
zvláštní část - říká se jí růstová chrupav-
ka. Tato chrupavka je velice pružná, takže 
se může snadno protahovat a prodlužovat. 
Kosti malých dětí ještě nejsou dostatečně 
pevné. Tvoří je měkké a pružné chrupav-
ky, které však postupně tvrdnou a časem 
vytvoří pevné kosti. Po narození může dítě 
jenom ležet. Potom dokáže zvednout hla-
vu a ještě později sedět. Nakonec se může 

postavit na vlastní nohy.

Spojení kostí v těle

► Kosti v lidském těle jsou spojeny klouby, díky kterým můžeme ohýbat ruce, 
nohy nebo prsty, předklánět se, otáčet hlavou nebo trupem. Konce kostí v kloubech jsou 
pokryty chrupavkou a zvlhčovány kloubním mazem. 

Kost stehenní
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► Kolenní a loketní klouby se pohybují podobně jako dveře v pantech. Otočíme-
li dveřmi, panty je nakonec zarazí. Stejně je omezen i pohyb kolena a loktu. Zvláštní 
vazy totiž zabrání, aby se ruce ohýbaly dozadu a nohy dopředu.

► Ra-
menní kloub, 
který spojuje 
pažní kost a lo-
patku, má tvar 
koule, proto se 
může otáčet na 
všechny stra-
ny. Oblý konec 
pažní kosti, na-
zývaný hlavice, 
přesně zapa-
dá do kloubní 
jamky lopatky, 
takže se paže 
lehce otáčí. 

► I kyčelní kloub je kulovitý.
 

Pohyb, růst a zlomeniny kostí
► Kosti jsou pevné a neo-

hebné, dostatečně tvrdé, aby odolaly 
nárazům a současně dost lehké, aby-
chom se mohli bez obtíží pohybovat. 
Jsou spojeny klouby, díky nim mů-
žeme ohýbat ruce, nohy nebo prsty, 
předklánět se, otáčet hlavou nebo 
trupem. Konce kostí v kloubech jsou 
pokryty chrupavkami a zvlhčovány 
mazem, proto jimi můžeme snadno pohybovat.

► Na konci každé kosti je uložena 
zvláštní část - říká s jí růstová chrupavka, 
která je velice pružná, proto se může snad-
no protahovat a prodlužovat. Lidské tělo 
roste tak dlouho, dokud růstové chrupavky 
zůstávají na konci kostí. 
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► Při různých nehodách dochází ke zraněním kostí, například zlomeninám. Lé-
kař nejprve kost zrentgenuje, aby viděl, de a jak je zlomená. Potom může obě části 
zlomené kosti srovnat tak, jak je potřeba. 

►Aby zlomená kost držela pěk-
ně rovně a nemohla se pohybovat, dává 
se nemocná noha nebo ruka do sádry. Za 
tři až šest týdnů obě části lomené kosti 
srostou a za čtvrt roku už je kost docela 
v pořádku.

 

 (Kovandová, 2007)
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdravotní gramotnosti

PODNĚTY PRO REALIZACI VÝCHOVY
KE ZDRAVÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Leona MUŽÍKOVÁ

Abstrakt: Příspěvek shrnuje výsledky dílčího projektu výzkumného záměru 
Škola a zdraví pro 21. století. Dílčí projekt je orientován na výchovu ke zdraví na 
základních školách. Zabývá se projektovaným a realizovaným kurikulem výchovy 
ke zdraví a srovnává získané poznatky se zahraničím. Výzkumnými metodami byly 
obsahová analýza dokumentů a odborných textů, standardizovaný řízený rozhovor, 
dotazníky a modelování kurikula výchovy ke zdraví. Analyzovány byly vzdělávací 
dokumenty obsahující projektované kurikulum výchovy ke zdraví. Výzkumnými sou-
bory byly reprezentativní soubory občanů České republiky a náhodný výběr ředitelů 
základních škol. Výsledky zkoumání jsou východiskem pro modelování výchovy ke 
zdraví na ZŠ, jehož cílem je přispět k optimalizaci realizace vzdělávacího oboru 
Výchova ke zdraví.

Klíčová slova: výchova ke zdraví, model výchovy ke zdraví, základní škola, 
projektované kurikulum, realizované kurikulum, školní vzdělávací programy

Úvod
Současné české školství se nachází v procesu kurikulární reformy, jejíž součástí 

je prohlubování a zavádění nově pojaté výchovy ke zdraví do škol všech stupňů. Bylo 
tedy aktuální systémově (výzkumně) posoudit kurikulární rámec výchovy ke zdraví 
v České republice, porovnat zjištěné poznatky se zahraničím a prostřednictvím ředi-
telů škol i názorů české populace ověřit připravenost českého základního školství na 
realizaci výchovy ke zdraví. Tyto úkoly byly součástí dílčího projektu spadajícího do 
výzkumného záměru s názvem Škola a zdraví pro 21. století.

Na základě zjištěných poznatků získaných při řešení dílčího projektu se pokusíme 
stručně formulovat podněty pro modelování a realizaci výchovy ke zdraví na základních 
školách (dále ZŠ). Vycházíme přitom z teorie Maňáka (2007), který vymezuje modelo-
vání jako postup vedoucí k vytvoření modelu umožňujícího zkoumat složité jevy jako 
systémy. Funkcí modelu je vyjádřit důležité vazby a souvislosti nezbytné k pochopení 
předpokládané koncepce.



92

Teoretická východiska
Svým pojetím výzkum spadá do výzkumu kurikula. Ústředním konceptem na-

šeho výzkumu je kurikulum výchovy ke zdraví. Tento pojem označuje obsah vzdělá-
ní ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví, který je součástí široce pojaté podpory 
zdraví.

Výzkum teoreticky staví na přístupech Walterové (1994), Průchy (2002), Kal-
house, Obsta a kol. (2002), Maňáka (2006), Skalkové (2007) a dalších autorů. Přehled 
o kurikulárním výzkumu dokládá, že hlavní pozornost je věnována konceptům vzdělá-
vací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, průřezové téma, očekávané výstupy, 
klíčové kompetence, formy existence kurikula a mnohé další (viz Walterová, 1994; Prů-
cha, 2002; Maňák, Janík, Švec, 2008; a další). Výzkumnými metodami jsou nejčastěji 
obsahové analýzy dokumentů, dotazníky, interview, pozorování aj.

Kurikulum výchovy ke zdraví se však v ČR zkoumají pouze jednotlivci (např. 
Marádová, 2005, 2007; Mužíková, 2008, 2010). Obdobná situace je např. i na Sloven-
sku (např. Liba, 2005, 2007, 2010; Wiegerová, 2004, 2005). Výsledky provedených 
výzkumů přitom upozorňují na některé metodologické problémy, zejména na problémy 
související s modelováním kurikula výchovy ke zdraví. Studie Maňáka (2007) je proto 
jedním ze stěžejních podnětů pro stanovení východisek k implementaci projektové for-
my kurikula výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích programů (ŠVP).

Výzkumný cíl
Dílčí projekt výzkumného záměru byl orientován na výzkumné ověřování imple-

mentace výchovy ke zdraví do skutečných podmínek českých škol. Konkrétním cílem 
dílčího projektu bylo popsat a kvalitativně ovlivnit realizaci výchovy ke zdraví na zá-
kladních školách.

Dílčí projekt se opíral o kritickou analýzu aktuální koncepce výchovy ke zdraví 
danou vzdělávacími dokumenty, které vymezují výchovu ke zdraví buď jako samostatný 
vzdělávací obor (Standard základního vzdělávání, 1995, Rámcový vzdělávací program 
pro základní vzdělávání, 2005, 2007, a jejich aktualizace), anebo jako integrovanou 
součást vzdělávacího oboru Rodinná výchova (viz vzdělávací programy Základní škola, 
Obecná škola, Národní škola, 1997, 2005, 2006). Dílčí projekt porovnává deklarovanou 
koncepci výchovy ke zdraví s její aktuální realizací na školách, monitoruje přípravu 
škol na implementaci cílů programu WHO Zdraví pro 21. století a analyzuje nezbytné 
podmínky pro účinnou výchovu ke zdraví na ZŠ s cílem zkvalitnit výsledný efekt.1

Metodika výzkumu
S ohledem na cíl výzkumu byl aplikován tzv. smíšený design výzkumu, který je 

možné přiblížit v následujícím schématu:
1. Dílčí cíl: kritická analýza projektové formy kurikula výchovy ke zdraví v čes-

kém školství.

1 Viz http://www.ped.muni.cz/z21/dilci_projekty-muzikova.htm
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 Metoda: obsahová analýza dokumentů.
 Výzkumný soubor: české vzdělávací dokumenty.
 Struktura výsledků: cíle a obsahy vzdělávání, formy uspořádání učiva, podmínky 

vzdělávání.
2. Dílčí cíl: analýza projektové formy kurikula výchovy ke zdraví v zahraničním 

školství.
 Metoda: obsahová analýza textů.
 Výzkumné soubory: zahraniční dokumenty a publikace. 
 Struktura výsledků: cíle a obsahy vzdělávání, formy uspořádání učiva, podmínky 

vzdělávání.
3. Dílčí cíl: analýza názorů ředitelů ZŠ na realizaci výchovy ke zdraví.
 Metoda: dotazník.
 Výzkumný soubor: náhodný výběr ředitelů ZŠ (n = 532).
 Struktura výsledků: kategorizované a kvantifi kované odpovědi ředitelů.
4. Dílčí cíl: analýza názorů občanů ČR na realizaci výchovy ke zdraví.
 Metoda: standardizovaný řízený rozhovor (dvě samostatná šetření).
 Výzkumný soubor: reprezentativní soubory občanů ČR nad 15 let (n = 1606 + 

1796).
Struktura výsledků: kategorizované a kvantifi kované odpovědi občanů ČR.

Hlavní výsledky a podněty pro realizaci výchovy ke zdraví
Obsahovou analýzou českých kurikulárních dokumentů se podařilo identifi kovat 

a charakterizovat legislativní a obsahový rámec projektové formy kurikula výchovy ke 
zdraví v českém základním školství. 

Obsahová analýza dostupných zahraničních pramenů dovolila vyhledat stěžejní 
informace o projektové formě kurikula výchovy ke zdraví v 35 zemích všech konti-
nentů. Získané poznatky umožnily stanovit inspirativní podněty pro výchovu ke zdraví
v českém školství a srovnat kurikulární záměry českého školství se zahraničím.

Analýza názorů ředitelů ZŠ na realizaci kurikula výchovy ke zdraví dle Rámco-
vého vzdělávacího programu pro základní vzdělávání usnadnila poznání a posouzení 
realizační formy kurikula výchovy ke zdraví v českém základním školství.

Analýza názorů občanů ČR na výchovu ke zdraví pomohla objektivizovat údaje 
o dosavadní úrovni realizace výchovy ke zdraví na českých základních školách. Podaři-
lo se identifi kovat hlavní důvody spokojenosti a nespokojenosti občanů s výchovou ke 
zdraví na ZŠ. Ukázalo se, že většina občanů ČR neví, že v rámci základního vzdělávání 
existuje výchova ke zdraví jako samostatný vzdělávací obor. To svědčí o neuspokojivé 
situaci ve zkoumané problematice.

Na základě získaných poznatků byly formulovány podněty pro realizaci výchovy 
ke zdraví na ZŠ.

PODNĚTY PRO TEORII:
– Přijmeme-li terminologii Průchy (2002) a Maňáka (2007), pak proces proměny 

koncepční formy kurikula do projektové formy kurikula a dále do realizační for-
my kurikula by měl probíhat metodou modelování, tj. na základě systémového, 
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vědeckého přístupu. Maňákův syntetizující model kurikula je však třeba rozšířit 
o konstitutivní model kurikula druhé úrovně, jímž je školní vzdělávací program.

PODNĚTY PRO EMPIRII: 
– Zkušenosti získané při plnění cílů projektu nás vedou k přesvědčení, že proces 

výchovy ke zdraví na školách je třeba dále a přesněji zkoumat. Nemělo by zůstat 
jen u deskripce výsledků a konstatování, v jakém stavu se současné školy a jejich 
vzdělávací programy nacházejí. Východiskem pro zlepšení práce není kritika, 
ale konstruktivní spolupráce. Proto by bylo vhodné výsledky výzkumu chápat 
jako odrazový můstek k dalšímu výzkumnému a didaktickému snažení. 

– Jako účelné se jeví navazující výzkumné zaměření na komparaci mezi jednotli-
vými úrovněmi a formami kurikula výchovy ke zdraví, tj. mezi rámcovým vzdě-
lávacím programem a školními vzdělávacími programy, mezi rámcovým vzdělá-
vacím programem a realizací kurikula, mezi realizací kurikula a výsledky učení 
žáků, apod.

– Pro hlubší poznání realizační formy kurikula výchovy ke zdraví lze doporučit 
důkladné analýzy školních vzdělávacích programů a příprav na výuku výchovy 
ke zdraví.

PODNĚTY PRO TVŮRCE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ: 
– Výsledky výzkumu ukazují, že pro implementaci projektové formy kurikula 

výchovy ke zdraví do školní praxe dosud nejsou připraveny odpovídající pod-
mínky. Zejména nejsou vytvořeny materiální podmínky (učebnice, učební po-
můcky, metodické materiály pro výchovu ke zdraví), personální podmínky (do-
statek kvalifi kovaných učitelů), organizační podmínky (vhodné uspořádání učiva 
v rámci vyučovacích předmětů), podmínky spolupráce s rodiči (implementace 
teorie výchovy ke zdraví do životního stylu v rodině), psychosociální podmínky 
(soulad mezi teorií výchovy ke zdraví a režimem školy) aj.

PODNĚTY PRO ŠKOLNÍ PRAXI:
– Je třeba najít vhodnou formu, jak upozornit ředitele škol na úkoly plynoucí pro 

výchovu ke zdraví z rámcových vzdělávacích programů a z dalších legislativních 
dokumentů včetně národního programu Zdraví 21.

– Je potřebné zdůraznit nezbytnost realizace vzdělávacího obsahu výchovy ke 
zdraví prostřednictvím samostatného nebo integrovaného vyučovacího předmě-
tu. Ten by měl vést žáky k získání příslušných kompetencí defi novaných v rám-
covém vzdělávacím programu.

– Důležitým požadavkem je odpovídající kvalifi kace učitelů pro vzdělávací 
obor výchova ke zdraví. Ve spolupráci s řediteli škol a ministerstvem škol-
ství doporučujeme zřetelněji deklarovat zájem o studium výchovy ke zdraví 
v rámci jednotlivých forem studia na fakultách připravujících učitele základ-
ních škol.

– Dalším doporučením je časová otevřenost školních vzdělávacích programů. 
V současné době může výchovu ke zdraví kvalifi kovaně garantovat jen velmi 
malá část učitelů základních škol. Při pozitivní změně personálních podmínek 
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(tj. při získání příslušné kvalifi kace) by mělo postupně docházet ke změnám ve 
školních vzdělávacích programech ve prospěch výchovy ke zdraví. 

– Na základě provedeného deskriptivního výzkumu by měla být ověřena a nabíd-
nuta školám také účinná intervence do vzdělávacího procesu na školách. Proto 
jsme se pokusili objasnit problematiku modelování výchovy ke zdraví na úrovni 
školních vzdělávacích programů již v dřívějších publikacích (Mužíková, 2008, 
2010).

PODNĚTY PRO NADŘÍZENÉ ORGÁNY ŠKOL: 
– Získané poznatky mohou být východiskem pro metodickou i kontrolní činnost 

školských orgánů. Na jedné straně je třeba kriticky přistoupit k nízkému statusu 
výchovy ke zdraví na mnoha školách, promítající se do nepromyšlených modelů 
výchovy ke zdraví v rámci školních vzdělávacích programů. Na druhé straně je 
třeba zohlednit konkrétní podmínky škol a poskytnout školám všestrannou insti-
tucionální i metodickou pomoc.

PODNĚTY PRO FAKULTY PŘIPRAVUJÍCÍ UČITELE: 
– Jako účelné se jeví studium nově akreditovaného oboru učitelství výchovy ke 

zdraví. Tento aprobační obor by však měl být doplněn implementací příslušných 
témat do dalších studijních oborů učitelství tak, aby školy, které nemají nebo ne-
budou mít v pedagogickém sboru kvalifi kovaného učitele pro výchovu ke zdraví, 
mohly efektivně integrovat vzdělávací obsah oboru výchova ke zdraví do dalších 
vyučovacích předmětů. Pro zajištění tohoto modelu uspořádání učiva je nezbytné 
připravit a otevřít kurzy dalšího vzdělávání učitelů různých vzdělávacích oborů 
s cílem rozšířit jejich kvalifi kaci o příslušná témata výchovy ke zdraví.

Závěr
Výsledky dílčího projektu podtrhují význam výchovy ke zdraví v součinnos-

ti školy, rodiny, obce, institucí aj. Je zřejmé, že škola v tomto oboru nenaplní svou 
vzdělávací funkci, pokud společnost nepochopí význam výchovy ke zdraví pro utváření 
zdravého životního stylu jako předpokladu pro udržení zdraví člověka. Holistické po-
jetí zdraví je přitom nezbytné přijmout jako nejvyšší hodnotu lidského bytí. Příkladem 
k tomu mohou být země, jako je Finsko, Švédsko a další.

Podrobnější výzkumné výsledky jsou prezentovány v souvisejících publikacích 
Mužíkové (2006, 2008, 2009, 2010, aj.).
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RECOMMENDATIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF 
HEALTH EDUCATION IN PRIMARY SCHOOLS

Abstract: The paper provides an overview of the subproject results obtained 
within the School and Health for the 21st Century (Škola a zdraví pro 21. století) research 
project. The subproject focuses on health education in primary schools. It deals with the 
projected and implemented curriculum of health education and compares the fi ndings 
with foreign countries. The research methods include content analysis of documents and 
professional texts, standardised controlled interviews, questionnaires and modelling of 
the health education curriculum. As part of the research, educational documents contain-
ing the projected curriculum of health education were analysed. The research samples 
comprise representative samples of the Czech Republic citizens and a random selection 
of primary school heads. The results serve as a basis for health education modelling 
in primary schools, the aim of which is to contribute to the optimal implementation of 
health education as an educational fi eld.

Key words: health education, health education model, primary school, projected 
curriculum, implemented curriculum, school educational programme
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdravotní gramotnosti

PODPORA ZDRAVÍ VE ŠKOLNÍCH 
VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMECH – 

CÍLE KURIKULA A STRATEGIE JEJICH 
REALIZACE NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH  

Eva MARÁDOVÁ

Abstrakt: Rámcové vzdělávací programy v souladu s evropskou strategií pod-
pory zdraví vycházejí z předpokladu, že poznávání a praktické ovlivňování rozvoje 
a ochrany zdraví se stane jednou z priorit školního vzdělávání, a vymezují cíle výchovy 
ke zdraví. Dosavadní zkušenosti ze základních škol ukazují, že proměna kurikula právě 
v této oblasti klade na školy zvýšené nároky. Proto při tvorbě školního vzdělávacího 
programu není vždy respektován celostní přístup k dané problematice tak, aby výchova 
ke zdraví mohla významně přispívat k rozvoji klíčových kompetencí žáků. V příspěvku 
jsou předloženy dílčí výsledky výzkumného šetření, které proběhlo v r. 2009 na 160 vy-
braných základních školách. Použitá metodika umožnila systematicky sledovat, do jaké 
míry jsou požadavky rámcového kurikula realizovány v praxi. 

Klíčová slova: kurikulum, výchova ke zdraví, školní vzdělávací program, přípra-
va učitelů 

Transformace rámcového kurikula oboru výchova ke 
zdraví do školních vzdělávacích programů

V posledních letech prošly základní školy významnými proměnami související-
mi s probíhající kurikulární reformou. V souladu s platnou legislativou (RVP ZV) pe-
dagogové jednotlivých škol řešili mimo jiné i problémy spojené se zapracováním nově 
koncipovaného rámcového kurikula oboru Výchova  ke zdraví do  školních vzděláva-
cích programů. Nyní mají možnost si postupně ověřovat, zda očekávané výstupy kon-
kretizované v projektech dokáží na svých školách také realizovat. 

Samotné projektování vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví nebylo 
jednoduché, neboť problematika zdraví prolíná Rámcovým vzdělávacím programem 
pro základní vzdělávání v několika vzájemně překrývajících se rovinách. Především ko-
responduje se základním cílem reformy, tj. podporuje záměr, aby školy rozvíjely u žáků 
životně důležité dovednosti a aby tyto kompetence žáci uměli v konkrétních situacích 
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použít. Způsobilost žáka rozhodovat se ve prospěch zdraví a chránit zdraví je jednou ze 
stěžejních (klíčových) kompetencí, o kterou by škola měla ve svém výsledku vzdělávací 
činnosti usilovat. Proto bylo třeba při tvorbě ŠVP o podpoře a ochraně zdraví uvažovat 
komplexně na úrovni celé školy (týká se tedy všech učitelů i dalších zaměstnanců). 
Zejména pedagogům muselo být jasné, co se cílem: „učit žáky aktivně rozvíjet a chránit 
fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný“  rozumí a jak ho bude škola 
jako celek i každý z učitelů naplňovat.

Pokud se školy systematicky zabývaly implementací podpory zdraví do školních 
programů a jejímu zapracování věnovaly předpokládanou pozornost (vzhledem k vý-
znamu dané oblasti vzdělávání pro každodenní život),  pak by mělo rozvíjení zdravotní 
gramotnosti ve školních vzdělávacích programech představovat konkrétní náplň vzdě-
lávacích a výchovných záměrů, které se promítají do výchovných a vzdělávacích stra-
tegií školy. Prostorem pro realizaci vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví jsou 
konkrétní předměty zařazené do učebního plánu. V tematických plánech jednotlivých 
předmětů je konkretizován obsah výchovy ke zdraví a jsou specifi kovány prostředky 
edukace. Úsilí o podporu zdraví by mělo prostupovat konkrétními činnostmi a postupy 
výuky tak, aby komplexně pojatý program vytvářel příležitosti k dosahování očekáva-
ných výstupů souvisejících se zdravím.

Předpokládá se, že učitelé jednotlivých předmětů budou při naplňování vzdělá-
vacího obsahu respektovat výše zmíněné společné strategie podpory zdraví na úrovni 
školy, budou promýšlet strategie na úrovni předmětů. Měli by spolupracovat a vzájemně 
se domlouvat o tom, jak bude učivo začleněno do konkrétních předmětů, jakými cestami 
bude řešena  jeho integrace a podíl při naplňování očekávaných výstupů.

Nelze opomíjet skutečnost, že v obsahové části RVP ZV je problematika podpory 
zdraví zabudována i jako součást průřezových témat. Při výběru a zařazení průřezového 
tématu s prvky podpory zdraví (např. environmentální výchovy, mediální výchovy) je 
třeba zvažovat společný způsob realizace tohoto tématu na úrovni školy a předmětů, 
které budou dané téma zajišťovat především. Specifi cký přístup vyžaduje rozpracování 
průřezového tématu Osobnostně sociální výchova v návaznosti na očekávané výstupy 
a učivo vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví.

Zdraví, jeho podpora a ochrana jsou základní podmínkou pro úspěšnou realizaci 
školního vzdělávacího programu. To znamená, že při tvorbě ŠVP je třeba zvažovat, 
které z podmínek na škole podporují či naopak nepodporují zdraví žáků. Jsou sledovány 
například tyto ukazatele: psychosociální podmínky výuky, respekt k potřebám žáků, 
komunikace a spolupráce, formy a metody vzdělávání, kvalita prostředí, prostorové 
a materiální podmínky, hygiena a bezpečnost, organizace života školy. Výsledky vstup-
ních i průběžných analýz zmíněných ukazatelů slouží jako východiska pro nastavení 
výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni školy i postupů ve výuce jednotlivých 
předmětů upozorňují, co a proč je třeba zlepšit ve škole ve prospěch zdraví žáků, co 
upravit v organizaci života školy apod. 

Z výše nastíněného postupu při transformaci rámcového kurikula výchovy ke 
zdraví do školního programu je patrné, že projektování na základě rámcových programů 
poskytlo školám velkou příležitost realizovat vlastní představy o podobě základního 
vzdělávání v oblasti podpory a ochrany zdraví tak, aby co nejvíce odpovídalo mění-
cím se společenským i individuálním potřebám. Využití možnosti přistoupit aktivně 
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a tvořivě k projektování kurikula i k jeho realizaci však klade zvýšené nároky na učitele 
a jejich profesní přípravu.  

Vzdělávání učitelů výchovy ke zdraví
V návaznosti na popsané potřeby praxe byla na několika pedagogických fakul-

tách v ČR vytvořena pracoviště, kterým se podařilo akreditovat a dále úspěšně rozvíjet 
oborové studium zaměřené na učitelství výchovy ke zdraví. 

Cílem navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ 
– Výchova ke zdraví na Univerzitě Karlově v Praze – Pedagogické fakultě je poskytnout 
studentům vysokoškolskou kvalifi kaci pro výkon profese učitele výchovy ke zdraví na 
základních a středních školách. Studijní obor Výchova ke zdraví svým zaměřením re-
fl ektuje aktuální stav vzdělávacího systému v ČR a fl exibilně reaguje na požadavky 
Rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední vzdělávání. Plně zapadá do 
kontextu vzdělávací oblasti „Člověk a zdraví“ a svou strukturovanou formou umožňuje 
kvalitní přípravu odborníků podílejících se na zvyšování zdravotní gramotnosti všech 
věkových skupin obyvatelstva, zejména dětí a mládeže (3).

Studium umožňuje absolventům získat komplexní a vysoce odbornou orienta-
ci v problematice „zdraví“ v celém bio–psycho–sociálním a spirituálním kontextu 
v rámci holistického pojetí lidského zdraví. Program studia tvoří biomedicínské, psy-
chologické, sociologické a pedagogické disciplíny koncipované jako integrující celek 
tří vzájemně propojených a doplňujících se modulů a profi lované s ohledem na didak-
tickou transmisi problematiky podpory zdraví do procesu výuky a na realizaci programů 
podpory zdraví na školách. 

V průběhu celého studia je kladen důraz na primární prevenci negativních fak-
torů ovlivňujících lidské zdraví, na možnosti kreativního výchovného a vzdělávacího 
působení a na pozitivní upevňování optimálních návyků posilujících přirozené determi-
nanty zdraví. Pojetí programu studia umožňuje posluchačům adaptovat se na struktu-
rální změny ve školství, orientovat se v možnostech mezirezortní spolupráce, naučit se 
řešit problematiku ochrany zdraví dětí a mládeže ve škole i v regionu s interdisciplinár-
ním přístupem,  komplexně a systematicky.    

Studium je přednostně zaměřeno na utváření oborových, pedagogicko-psycholo-
gických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí pro vykonávání 
profese učitele výchovy ke zdraví ve školách a školských zařízení a pro další edukační 
nebo koordinační aktivity v oblasti podpory zdraví na ZŠ a SŠ. Vedle prohlubování 
odborného vědního základu (navazujícího na obsah bakalářského stupně) je kladen 
důraz na didaktiku uvedených oborů a na aplikaci odborných a didaktických kompeten-
cí v pedagogické praxi. 

V programu studia jsou rozvíjeny pedagogicko-psychologické a oborově didak-
tické kompetence studentů souběžně tak, aby došlo k úzké provázanosti složek studia 
v rovině teoretické i praktické. Dominantou navazujícího magisterského studia je stu-
dium oborové didaktiky, které koncepcí (systémem povinných a povinně volitelných 
předmětů) umožňuje organické propojení oboru s pedagogicko-psychologickými disci-
plínami i s vlastní pedagogickou praxí. 
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S ohledem na obsah studijního programu lze tedy předpokládat, že absolventi 
tohoto oborového studia:

získají široký teoretický základ týkající se problematiky zdraví; a) 
jsou vybaveni kompetencemi potřebnými pro projektování a realizaci kurikula b) 
výchovy ke zdraví ve školách (znají doporučené strategie implementace podpory 
zdraví při tvorbě a úpravách školního vzdělávacího programu, umí rozpracovat 
očekávané výstupy výchovy ke zdraví a konkretizovat je učivem, dokáží vytvořit 
tematické plány výuky, ovládají interaktivní formy a metody výuky, jsou osobně 
přesvědčeni o významu výchovy ke zdraví.    

Výzkumné šetření na školách
Základní školy uvádějí do praxe vlastní vzdělávací programy již od r. 2007. 

Pokud budeme předpokládat, že školy mají kurikulum Výchovy ke zdraví ve svých 
vzdělávacích programech projektováno v souladu se záměry rámcových programů, 
pak absolventi oborového studia výchovy ke zdraví nejen že v těchto školách naleznou 
uplatnění, ale jejich erudovanost v oblasti podpory zdraví může být značným přínosem 
pro zkvalitnění celkové výchovné a vzdělávací činnosti škol. 

Při organizování pedagogických praxí jsme se však bohužel setkali i s případy, 
kdy na některých školách je vzdělávání v oblasti podpory a ochrany zdraví podceňová-
no a naplňování očekávaných výstupů je zde spíše formální záležitostí. Na nedostatečné 
pochopení a odmítavý přístup k výchově ke zdraví některých ředitelů škol také upozor-
ňuje v závěrech svých výzkumů  Mužíková.  

Situaci značně zkomplikovala dodatečná úprava učebního plánu, která byla pro-
vedena na pokyn MŠMT až během zavádění RVP ZV do praxe škol. Změna spočíva-
la v redukci povinné časové dotace pro přímou výuku oboru Výchova ke zdraví na 
2. stupni základní školy, a to ze 3 vyučovacích hodin na 2 hodiny v průběhu čtyř let (tj. 
v 6. až 9. ročníku). 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo na pracovišti Výchovy ke zdraví 
Pedagogické fakulty UK v Praze připraveno výzkumné šetření, jehož předmětem je ma-
povat aktuální situaci v oblasti podpory zdraví na školách, konkrétně hledat odpovědi 
na otázky: 

Jaký je celkový přístup škol k problematice podpory zdraví?  -
Jak proběhla transformace rámcového kurikula do školního programu?   -
Jak je výchova ke zdraví projektována ve školním kurikulu?  -
Kolik prostoru oboru výchova ke zdraví školy skutečně věnují?  -
Daří se školám očekávané výstupy (jak v rovině projektu, tak i při samotné rea- -
lizaci výuky) naplňovat?
Jaké postoje k výuce výchovy ke zdraví zaujímají učitelé v praxi? -
Jaké podmínky pro svou práci mohou budoucí učitelé výchovy ke zdraví očekávat?   -

Metodika výzkumného šetření 
Přípravná fáze výzkumného šetření byla zaměřena na vytvoření metodiky zkou-

mání výše popsané problematiky, tj. na stanovení kritérií, dle kterých by bylo možno po-
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suzovat aktuální stav projektovaného a realizovaného kurikula Výchovy ke zdraví, a na 
volbu adekvátních výzkumných nástrojů. Zdrojem informací o přístupu škol k podpoře 
zdraví a o proběhlé transformaci rámcového kurikula výchovy ke zdraví do ŠVP se staly 
školní vzdělávací programy. Hlubší vhled do edukační reality v dané oblasti poskytli 
pedagogičtí pracovníci působící na sledovaných základních školách. Cenné poznatky 
byly získány na základě vlastního pozorování.   

Základními výzkumnými nástroji byly: 
tabulky pro záznam výsledků kvalitativní analýzy vybraných pasáží jednotlivých  -
ŠVP,
osnova pro strukturované rozhovory, -
dotazník pro učitele výchovy ke zdraví, -
záznamové listy pro analýzu tematických plánů (dle klíčových tematických  -
okruhů),
listy pro záznam pozorování.  -

Do první fáze výzkumného šetření bylo zahrnuto 160 základních škol z Prahy 
a krajů Středočeského a Jihočeského. Na realizaci výzkumu spolupracovaly studentky 
PedF UK v Praze, budoucí učitelky Výchovy ke zdraví.  

Analýza školních vzdělávacích programů vzhledem k pod-
poře zdraví

Text každého školního vzdělávacího programu byl podrobně prostudován. Z jeho 
obsahu byly vybrány a dále kategorizovány informace, které měly přímou souvislost 
s řešenou problematikou, tj. týkaly se zajištění „pohody sociální, materiální a organizač-
ní“ (5).  Konkrétně se jednalo o posuzování následujících aspektů: 

a) „Zdraví“ jako součást fi losofi e školního vzdělávacího programu, názvu, loga, 
a základní vzdělávací strategie školy 

V charakteristice školy je vymezeno, jaké výchovné a vzdělávací priority škola 
má, jak se profi luje. Zaměření školy (v souladu s cíli základního vzdělávání) vychází 
z potřeb žáků, kvalifi kovanosti učitelského sboru, ze vzdělávacích tradic školy. Zamě-
ření školy nemusí být jen zdůrazněním toho, co škola dobře zvládá, ale i toho, co škola 
chce zvládnout a k čemu si postupně vytváří fungující systém. Zde bylo zkoumáno 
a zaznamenáno, do jaké míry školy ve svých záměrech preferují právě podporu zdraví 
(škola podporující zdraví, environmentální výchova, sportovní škola apod.). 

Školy mohou formulovat motivační název svého ŠVP, který by měl vystihovat 
zaměření školy a  být v souladu s výchovnou a vzdělávací strategií školy. Proto bylo 
sledováno, zda mají podporu zdraví zahrnutu v názvu či logu ŠVP.    

b) Zařazení předmětu výchova ke zdraví do učebního plánu školy
V učebních plánech jednotlivých škol byla věnována pozornost předmětům, 

v nichž školy deklarovaly vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví. Bylo zmapováno, 
zda se jedná o samostatné či integrované předměty (z jakých vzdělávacích oborů před-
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mět vznikl, případně jaká průřezová témata integruje), zaznamenány byly i názvy těchto 
předmětů. Sumarizovány byly údaje o počtu hodin výuky v jednotlivých ročnících. 

c)  Prostředí školy (materiální) – zajištění bezpečí žáků uvnitř i v okolí školy, hygi-
enické, ekologické požadavky, prostory pro pohybovou činnost

Ve školních programech je popsáno, jaké podmínky má škola pro realizaci k dis-
pozici a co by bylo třeba do budoucna měnit ve prospěch kvalitnějšího vzdělávání (vyba-
venost učeben a kabinetů, učební prostory, prostory pro tělesnou výchovu, prostory pro 
jiné činnosti žáků atd.; technické zázemí školy, které podporuje výuku a život ve ško-
le; hygienické zázemí pro osobní hygienu, stravování, duševní hygienu žáků i učitelů, 
opatření týkající se bezpečnosti žáků atd.). Údaje o umístění školy mohou být důležité 
z hlediska bezpečí okolního prostředí, na které by škola měla ve svém programu reago-
vat (např. budova školy se nachází blízko rušné křižovatky, průmyslové zóny aj.).  

V rámci výzkumného šetření byly zkoumány i tyto aspekty „života škol“. Byly 
získány a analyzovány údaje o umístění škol, dopravní dostupnosti a bezpečném pří-
stupu do škol, o hygienickém zázemí ve školách, o prostorách pro relaxaci a sportovní 
vyžití. 

d) Organizační opatření – projekty zaměřené na podporu zdraví, nabídka zájmo-
vých aktivit, stravování, pitný režim

Významným příspěvkem pro plnění cílů výchovy ke zdraví (v bio-psycho-so-
ciálním kontextu) jsou dlouhodobé i krátkodobé projekty, které umožňují propojovat 
jednotlivé tematické okruhy vzdělávacího oboru s průřezovými tématy a vzdělávacími 
obsahy dalších oborů. Kromě zapojení škol do projektů zaměřených na podporu zdraví 
byla sledována nabídka zájmových aktivit (v souvislosti s programem prevence rizi-
kových projevů chování). Předmětem zkoumání bylo také školní stravování a zajištění 
pitného režimu.  

e) Obsah tematických plánů vzhledem k požadavkům rámcového kurikula
Analýza tematických plánů vycházela z učiva oboru Výchova ke zdraví uvede-

ného v RVP ZV. Tematické celky byly rozpracovány na jednotlivé okruhy učiva, byly 
zakódovány a pomocí kódů bylo učivo analyzovaných školních programů přeneseno do 
tabulek. Z nich bylo možno získat přehled o časovém rozvržení učiva, tj. v jakých roč-
nících jsou jednotlivé okruhy do výuky zařazeny, zda se jedná o lineární či spirálovité 
rozvíjení učiva. Ukázalo se, kterým okruhům se v některých školách věnují podrobněji, 
či které okruhy nejsou zařazeny vůbec. 

Edukační realita z pohledu vyučujících výchovy ke zdraví 
Je nepochybné, že tím, kdo konkretizuje obsah vzdělávání, a tedy určí skutečně 

realizované kurikulum, je učitel přímo ve výuce výchovy ke zdraví. Personální zabez-
pečení výuky je zde klíčovým problémem. V rámci výzkumného šetření bylo proto 
zjišťováno, kdo se ve sledovaných školách implementací výchovy ke zdraví při tvorbě 
ŠVP zabýval a kdo nyní výchovu ke zdraví vyučuje. Tito učitelé poskytli informace 
o délce své pedagogické praxe, vzdělání v dané oblasti, postojích k výchově ke zdraví 
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a zkušenostech s její realizací. Na základě výsledků dotazníkového šetření a pomocí 
strukturovaných rozhovorů s učiteli bylo možné získat určitý vhled do edukační reality, 
tj. zda kurikulum realizované ve školách odpovídá ofi ciálnímu zamýšlenému kurikulu, 
které představuje rámcový vzdělávací program.

Vybrané výsledky výzkumného šetření na 160 školách 
a)  Podpora zdraví jako součást zaměření školy byla explicitně vyjádřena ve 12 škol-
ních programech. Z tohoto počtu 3 školy se profi lují jako školy sportovní. Ostatní školy 
v úvodní části svého programu se o záměru podporovat zdraví žáků nezmiňují. To však 
neznamená, že této problematice v projektovém kurikulu nevěnují pozornost.  
b) Zařazení výchovy ke zdraví do učebního plánu školy 

Vytvoření dostatečné časové dotace pro výuku výchovy ke zdraví je významným 
předpokladem efektivní realizace očekávaných výstupů. Z výsledků šetření vyplynulo, 
že řada tvůrců školních programů si tuto skutečnost uvědomila. V učebním plánu má 
vzdělávací obor Výchova ke zdraví zařazeno (v minimální dotaci 2 hodiny) do samo-
statného předmětu  122 škol (tj. 76,2 %). Jde o předměty nazvané podle oboru „výchova 
ke zdraví“ (87 škol), dle tradice „rodinná výchova“ (29 škol) či jinak (6 škol). Možnost 
rozšíření časové dotace z disponibilních hodin využilo 84 škol. Znamená to, že na více 
než polovině z oslovených škol se realizuje výchova ke zdraví formou samostatných 
předmětů alespoň ve třech ročnících 2. stupně základní školy. Přehled výuky v jednotli-
vých ročnících je uveden v tabulce.                    

Výuka samostatného předmětu v jednotlivých ročnících:  Počet škol
6. ročník 82
7. ročník 98
8. ročník 108
9. ročník 62

Na některých zkoumaných školách je obsah výchovy ke zdraví realizován v in-
tegrovaných předmětech, nejčastěji s přírodopisem (zejména v 8. ročníku v propojení 
s biologií člověka) nebo s občanskou výchovou. Ve dvou sportovně zaměřených školách 
zvolili v jednom ročníku integraci s tělesnou výchovou.  

 
c) Projekty podpory zdraví ve škole 

Projekty zaměřené na ochranu zdraví a bezpečí žáků školy jsou organizovány 
různými způsoby. Liší se konkrétním obsahem, rozsahem, průběhem i počtem spolupra-
cujících subjektů. Často bývají součástí dotovaných programů prevence rizikového cho-
vání žáků nebo projektů věnovaných ochraně životního prostředí. Dlouhodobé projekty 
byly zaznamenány u 28 škol, krátkodobé probíhají na 136 školách. Jedná se o projekty 
celoškolní (33 škol), převážně v propojení s pohybovými (sportovními) aktivitami. Ve 
144 školách jsou očekávané výstupy výchovy ke zdraví realizovány formou třídních 
projektů. 
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d) Odborná připravenost učitelů Výchovy ke zdraví 
Jak již bylo uvedeno, vzdělávání učitelů připravujících se speciálně pro Výchovu 

ke zdraví je na pedagogických fakultách postupně rozvíjeno až v posledních letech. To 
znamená, že první absolventi teprve nyní vstupují do praxe. Vzhledem k tomu, že stu-
dijní program učitelství oboru Výchova ke zdraví se v mnohém shoduje s dříve vyučo-
vaným oborem Rodinná výchova, je možné za kvalifi kované učitele Výchovy ke zdraví 
považovat i absolventy Rodinné výchovy. 

Přesto je situace v aprobovanosti vyučujících krizová. V námi zkoumaném vzor-
ku působí na vybraných školách pouze 18 učitelů s touto kvalifi kací. Ostatní vyučující 
Výchovy ke zdraví získali potřebné poznatky v různých kurzech celoživotního vzdělá-
vání nebo samostudiem. Cenným zdrojem informací (dle výpovědí některých učitelů) 
je „škola osobního života“ a mnohaleté pedagogické zkušenosti s předmětem Rodin-
ná výchova (32 % oslovených učitelů se výukou zaměřenou na problematiku podpory 
a ochrany zdraví zabývá více než 15 let). 

S tím korespondují i postoje učitelů k implementaci výchovy ke zdraví do škol-
ního kurikula: 79 % řadí výchovu ke zdraví mezi důležité součásti výuky, 18 % nemá 
vyhraněný názor, 3 %   považují začlenění výchovy ke zdraví do základního vzdělávání 
za zbytečné. Učitelé, kteří přiznávají laxní či dokonce odmítavý přístup, se touto proble-
matikou zabývají z povinnosti a jejich postoje mohou být pro žáky demotivující. 

Výchova ke zdraví patří do rukou aprobovaných učitelů!
Výše uvedené vybrané výsledky širšího výzkumného šetření poskytují dílčí 

vhled do současné základní školy. Odhalují, jak jednotlivé školy dokázaly ve své režii 
transformovat rámcové kurikulum, konkrétně výstupy týkající se podpory zdraví, do 
vlastního projektového dokumentu (školního vzdělávacího programu). 

V této souvislosti byly zjištěny značné kvalitativní rozdíly mezi jednotlivými 
školami (v přístupu k problematice zdraví, v celkové koncepci programu apod.). Pro-
bíhající ověřování školních programů ve výuce by mělo poskytovat podklady potřebné 
pro případné úpravy a inovace těchto dokumentů. Vezmeme-li v úvahu, že požadavky 
na vzdělávání a rozvíjení zdravotní gramotnosti se v návaznosti na probíhající společen-
ské procesy rychle mění, je nepochybné, že i vzdělávací obsah výchovy ke zdraví bude 
třeba revidovat a průběžně aktualizovat. Věřme, že v rámci těchto revizí a inovací bude 
doceněn i význam výchovy ke zdraví pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků. 

Pohled do praxe ukázal, že při přípravě budoucích učitelů je třeba více zohled-
ňovat  současnou edukační realitu v oblasti výchovy ke zdraví  a předcházet tak již 
výše zmíněnému demotivujícímu „šoku z praxe“. Vzhledem ke specifi kům tohoto před-
mětu se vedle klasických pedagogických praxí osvědčily praktické semináře oborové 
didaktiky, při nichž studenti učitelství získávají potřebné dovednosti v přímé návaznosti 
na reálné situace ve školní praxi. Významnou úlohu zde hrají spolupracující (fakult-
ní) školy. Právě jejich vzdělávací programy by měly být zpracovány tak, aby učitelům 
i praktikujícím studentům umožňovaly rozvíjet tvořivý styl práce a neomezovaly je při 
uplatnění časových či metodických odlišností, které mohou vycházet ze zkušeností stá-
vajících učitelů, ale i z inovativních způsobů výuky, které budou do škol přinášet nově 
aprobovaní učitelé Výchovy ke zdraví. 
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Proměna školy předpokládá všestrannou podporu učitelů, kteří chtějí zlepšovat 
kvalitu své práce ve shodě s cíli rámcového kurikula. V této souvislosti by bylo třeba 
propagovat přínos erudovaných aprobovaných učitelů Výchovy ke zdraví pro pedago-
gickou praxi. 
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PROMOTING HEALTH IN SCHOOL CURRICULUM - 
CURRICULUM GOALS AND STRATEGIES FOR THEIR 
IMPLEMENTATION IN PRIMARY SCHOOLS

Abstract: Framework educational programmes are based on the assumption that 
knowledge and practical infl uence on health development and protection will become 
one of the priorities in school education and they defi ne the objectives of Health Edu-
cation in accordance with the European strategy for health promotion. Past experience 
from primary schools shows that the transformation of curricula in this area puts in-
creased demands on schools. Therefore a holistic approach to the issue so that Health 
Education could signifi cantly contribute to the development of pupils’ key competencies 
is not always respected in the creation of school curricula. This paper presents preli-
minary results of a survey which took place at 160 selected primary schools in 2009. 
The methodology enabled systematic monitoring to what extent the requirements of the 
framework curriculum were implemented in practice.

Key words: curriculum, Health Education, school education programme, tea-
cher training
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdravotní gramotnosti

INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ – 
PŘEDPOKLAD PRO ROZVOJ ZDRAVOTNÍ 

GRAMOTNOSTI BUDOUCÍCH PEDAGOGŮ

Eva MARÁDOVÁ

Abstrakt: Výzkumná šetření realizovaná na pracovišti výchovy ke zdraví na Uni-
verzitě Karlově v Praze – Pedagogické fakultě odhalila značné nedostatky v odborné 
i metodické připravenosti pedagogů v dané oblasti. V návaznosti na výsledky studie 
mapující vybrané aspekty zdravotní gramotnosti u budoucích učitelů a vychovatelů byla 
navržena inovace stávajících studijních programů (v prezenční i kombinované formě 
studia) se zřetelem na cíle výchovy ke zdraví.  Stať informuje o aktuálních výsledcích 
tohoto výzkumného šetření a předkládá možné řešení, jak požadavky ochrany a podpory 
zdraví zahrnout do konkrétních předmětů v jednotlivých studijních programech. Vybra-
né obsahy předmětů jsou v současné době ověřovány v rámci výuky na Pedagogické 
fakultě UK v Praze. 

Klíčová slova: vzdělávání pedagogů, zdravotní gramotnost, výchova ke zdraví

Kurikulum výchovy ke zdraví 
V průběhu posledních let v souvislosti s transformací české školy je pozornost 

pedagogického výzkumu stále častěji zaměřována na kurikulum, jeho formy a proměny 
v edukačním procesu (Walterová, 1994). Tento trend je odrazem probíhajících celo-
společenských změn, které přinášejí nové problémy globálního (multidisciplinárního) 
charakteru bezprostředně dopadající na jednotlivce a komunitu, a především zásadně 
determinující současné i budoucí potřeby vzdělávání. Nová, resp. inovovaná témata se 
stávají předmětem zájmu mezioborových vědeckých týmů, zejména pak předmětem pe-
dagogického výzkumu s cílem hledat cesty, jak je postupně promítnout do koncepce 
a obsahu edukace.  K aktuálním problémům patří i rostoucí význam zdravotní gramot-
nosti občanů v péči o zdraví (Holčík, 2009) a potřeba jejího celoživotního rozvíjení.

V souladu s cíli programu WHO „Zdraví pro všechny v 21. století“  a dokumentu 
„Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008 – 2013“ (WHITE 
PAPER ES, 2007) proto dochází k významnému rozšíření obsahu kurikula na jednotli-
vých úrovních vzdělání (dle ISCED 97) o vzdělávací oblast, jejímž hlavním záměrem 
je podporovat zdraví a chránit bezpečí dětí a mládeže. Kurikulární výzkum se v této 
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souvislosti zaměřuje na výchovu ke zdraví, její koncepci, projektování a realizaci (Mu-
žíková, 2010). 

V koncepční rovině kurikula (v Rámcovém vzdělávacím programu pro základ-
ní vzdělávání) je požadavek rozvíjení zdravotní gramotnosti konkretizován jako jeden 
z cílů vzdělávání v úrovni ISCED 2 – „učit  žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, du-
ševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný“ (RVP ZV, 2007). Koncepce rámcového 
kurikula předpokládá, že  k naplňování klíčových kompetencí vymezených v rámco-
vých vzdělávacích programech zásadně přispěje realizace komplexně pojatého progra-
mu podpory a ochrany zdraví na školách. 

Nezbytným předpokladem k tomu, aby mohly být takové programy na školách 
projektovány a realizovány, je odpovídajícím způsobem provedená implementace vzdě-
lávací oblasti „Člověk a zdraví“ do školního vzdělávacího programu (ŠVP). V projek-
tové rovině kurikula problematika zdraví  představuje konkrétní náplň vzdělávacích 
a výchovných záměrů (očekávaných výstupů), které se budou promítat do výchovných 
a vzdělávacích strategií a do vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů v ŠVP. Úsilí 
o podporu zdraví musí prostupovat konkrétními činnostmi a postupy výuky tak, aby 
program vytvářel příležitosti k dosahování očekávaných výstupů souvisejících se zdra-
vím. Součástí projektovaného kurikula jsou i režimová a organizační opatření, jimiž je 
zajišťován zdravý a bezpečný pobyt žáků ve škole . 

Dosavadní zkušenosti ukazují, že projektování kurikula a zejména transformace 
jeho formy projektové do formy realizační je na školách komplikovaným procesem, 
který klade zvýšené nároky na pedagogické pracovníky a jejich profesní přípravu. Je 
prokázáno, že významnou roli zde hraje nejen jejich odborná erudovanost, ale přede-
vším osobní motivace a schopnosti přijímat správná rozhodnutí týkající se oblasti zdra-
ví. Dosažení očekávaných výsledků edukace není záležitostí jen vybraných učitelů, ale 
předpokládá týmovou spolupráci všech pedagogických pracovníků, kteří si pro své pů-
sobení na žáky školní vzdělávací program vytvořili. (Marádová, 2006).

Učitelé jednotlivých předmětů by měli při naplňování vzdělávacího obsahu re-
spektovat společnou strategii podpory zdraví na úrovni školy a promýšlet postupy na 
úrovni předmětů. Musí spolupracovat a vzájemně se domlouvat o tom, jak bude učivo 
začleněno do konkrétních předmětů, jakými cestami bude řešena jeho integrace a podíl 
při naplňování očekávaných výstupů. 

Výchova ke zdraví je navíc oborem vzdělávání, v němž významnou roli hraje 
působení tzv. skrytého kurikula (tj. procesů, které nejsou projektovány v kurikulu for-
málním). Jedná se například o působení školního a třídního klimatu, časového a orga-
nizačního režimu každodenního života školy. Působení tohoto implicitního kurikula je 
podmíněna osobními postoji pedagogických i nepedagogických pracovníků školy ke 
zdraví jako hodnotě a jejich chování v interakci se žáky i jejich rodiči. 

Jak vyplývá z výše uvedeného souhrnu, je třeba se v souvislosti s výzkumem 
kurikula výchovy ke zdraví zabývat klíčovými aktéry jejího projektování a realizace na 
školách (učiteli a vychovateli). Znamená to shromažďovat podklady a systémově řešit 
rozvíjení nezbytných kompetencí pedagogických pracovníků v rámci jejich  vysoko-
školské přípravy. 
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Kompetence pedagogických pracovníků   
Dosud provedená výzkumná šetření orientovaná do procesuální složky kurikula 

výchovy ke zdraví (Marádová, 2007) ukazují, že rozvíjení potřebných kompetencí peda-
gogických pracovníků je třeba zaměřovat na vzájemné propojení tří složek vzdělávání:

 
odborné připravenosti vyjádřené tzv. zdravotní gramotností (schopnosti získávat, a) 
třídit, interpretovat, využívat informace a služby ve prospěch zdraví, přijímat 
správná rozhodnutí, která mají vztah ke zdraví v realitě každodenního života);
formování vztahu pedagogů ke kurikulu výchovy ke zdraví a způsobům jeho b) 
transformace;
rozvíjení metodické erudice (schopnosti realizovat výchovu ke zdraví v podmín-c) 
kách života dané školy a komunity). 

Rozsah a hloubka nezbytných znalostí a dovedností se odvíjí od konkrétní ná-
plně činnosti jednotlivých pedagogických pracovníků – tj. různé specifi cké požadavky 
na vzdělávání proto mají učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé různých předmětů na 2. stupni 
ZŠ, vychovatelé či učitelé přímo pověření výukou výchovy ke zdraví. Ve vzájemné 
kooperaci pak mohou tito pedagogové společně vytvářet na konkrétní škole efektivní 
programy podpory zdraví.  

Otázkou: Jak připravovat pedagogy? se zabývá již několik let tým specialistů. 
Tvoří jej především garanti studijních oborů zahrnujících výchovu ke zdraví na jed-
notlivých pedagogických fakultách v ČR. Společně jsou konzultovány a řešeny otázky 
akreditace studijních programů oborově zaměřených na výchovu ke zdraví, implemen-
tace problematiky zdraví do studijního programů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ,  Vycho-
vatelství, do univerzitního základu a pedagogicko-psychologické přípravy oborových 
studií. 

Významným krokem ke zkvalitnění výchovy ke zdraví na základních a středních 
školách je konstituování samostatného oborového studia připravujícího pedagogy-spe-
cialisty pro oblast podpory a ochrany zdraví. V současné době jsou takové studijní pro-
gramy (obory) v prezenční i kombinované formě akreditovány již na několika fakultách 
připravujících učitele.  Na Univerzitě Karlově v Praze – Pedagogické fakultě to jsou:

 
Bakalářský  - program Specializace v pedagogice – výchova ke zdraví se zaměře-
ním na vzdělávání. 
Navazující magisterský -  program Učitelství pro SŠ – Učitelství všeobecně vzdě-
lávacích předmětů pro ZŠ a SŠ  výchova ke zdraví.

Speciální příprava budoucích učitelů primární školy 
Problematika výchovy ke zdraví je specifi ckým způsobem řešena ve studijním 

programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Záměrem zařazení tohoto tématického okruhu 
je poskytnout budoucím učitelům primární školy dostatečné kompetence pro to, aby se 
uměli aktivně zapojovat do projektování a realizace školního kurikula a v jeho rámci do-
kázali tvořivě rozvíjet cíle výchovy ke zdraví. Způsob implementace výchovy ke zdraví 
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se na jednotlivých fakultách liší. Na PedF UK v Praze je již několik let ve studijním pro-
gramu učitelství pro 1. stupeň ZŠ nabízen studentům 4. ročníku prohlubující modul 
Výchova ke zdraví zahrnující dvousemestrové systematické studium dané problematiky 
po stránce odborné i didaktické. Cílem šesti samostatných předmětů (Zdravý a životní 
styl, Výživa a zdraví, Reprodukční zdraví a sexuální výchova, Prevence sociálně patolo-
gických jevů, Rodinné soužití, Didaktika výchovy ke zdraví) je připravit budoucí učitele 
tak, aby dokázali uvádět do praxe ideu školy, která podporuje zdraví ve všech aspektech 
(pečuje o pohodu fyzickou, psychickou i sociální) a všemi dostupnými prostředky.

Pro ilustraci jsou zde uvedeny stručné anotace předmětů, které dokládají vzájem-
nou obsahovou propojenost a tím i systémový přístup k projektu prohlubujícího modulu.  

Zdraví a životní styl• 
Předmět předkládá základní paradigmata podpory zdraví, opírá se o cíle programu 

WHO „Zdraví 21“. Vysvětluje determinanty zdraví, vymezuje problematiku zdravotní 
gramotnosti. Cílem předmětu je poskytnout budoucím učitelům 1. stupně ZŠ informace 
týkající se ochrany zdraví a života v oblasti běžných rizik i ochrany obyvatelstva za 
mimořádných událostí a zajistit tak skutečnou připravenost pedagogických pracovníků 
na extrémní situace, do nichž se mohou dříve či později dostat. V rámci předmětu jsou 
objasněny základní pojmy související se zdravím, zdravotní gramotností, sledováním 
zdravotního stavu a událostmi, které jsou považovány za mimořádné (živelní pohromy, 
ohrožení únikem nebezpečných látek, radiací, teroristickým útokem aj.). Studenti zís-
kávají základní právní povědomí z dané oblasti, seznamují se s činností Integrovaného 
záchranného systému a s klíčovými pokyny pro obyvatelstvo, jak se v případě ohrožení 
zachovat a jak poskytnout pomoc ostatním. 

Studenti si osvojí potřebné znalosti o běžných dětských onemocněních a úrazech 
včetně možnosti prevence. Předmět umožní posluchačům získat vědomosti a doved-
nosti potřebné pro zvládnutí běžných úkonů a postupů v rizikových situacích souvisejí-
cích s  jednotlivými druhy onemocnění (hygienická opatření v případě šíření infekčních  
chorob, edukace žáků s alergií, astmatem, epilepsií a pseudoepileptickými stavy, s di-
abetem, s respiračním či kardiovaskulárním onemocněním). Motivuje budoucí učitele 
k širšímu studiu předložené problematiky. 

Výživa a zdraví• 
Předmět vychází z pojetí výživy jako komplexu bio-psycho-sociálních faktorů, kte-

ré pronikají celým životem člověka. Zaměřuje se na vliv výživy na fyzické i duševní zdraví 
a vývoj nutričního chování člověka. Seznamuje se systémovým posuzováním nutriční hod-
noty stravy (obsah jednotlivých živin v potravinách, energetická hodnota potravy, hygie-
nická jakost a nezávadnost potravin). Učí sestavovat jídelníček dle zásad správné výživy.

Základy reprodukčního zdraví a sexuální výchovy• 
Předmět poskytuje vhled do problematiky partnerského a rodinného soužití 

v naší společnosti. Analyzuje prenatální a postnatální determinanty sexuálního cho-
vání, počátky sexuálního života. Vychází z principu křesťanské sexuální etiky, otevírá 
otázky přípravy na manželství a odpovědné rodičovství. Upozorňuje na negativní 
důsledky rizikového sexuálního chování, komercionalizované sexuality, zejm. ko-
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merčního sexuálního zneužívání dětí a mládeže. Zahrnuje vybraná témata lékařské 
sexuologie (sexuální dysfunkce, sexuální deviace, choroby přenosné pohlavním sty-
kem vč. HIV/AIDS).

Rodinné soužití • 
Předmět vychází ze systémového pojetí rodiny. Předkládá vymezení manželství 

a rodiny, problematiku vlivu orientační a prokreační rodiny, základní typologie instru-
mentálních složek partnerského/rodinného soužití. Zabývá se současnou rodinou v ČR, 
rodinnou politikou, problémem extrémně mladých manželství, rodinnými mýty a poru-
chami rodinného soužití. Předloženy jsou základní kontury rodinného práva a sociálně 
právní ochrany dětí. Pozornost je zaměřena na funkčnost rodiny, ohrožené děti v rodi-
ně a děti ve zvlášť obtížných situacích, komplexní diagnostiku (diagnostické nástroje) 
a včasnou intervenci (systém státní i nestátní pomoci dětem a rodinám s dětmi).

Prevence sociálně patologických jevů • 
Předmět vymezuje oblasti rizikového chování dětí a mládeže, odhaluje možné 

příčiny a důsledky týkající se zdraví dětí a mládeže. Zabývá se problematikou závislého 
chování, agresivitou a šikanou mezi dětmi, záškoláctvím, kriminalitou dětí a mládeže. 
Poskytuje informace o současné drogové scéně, epidemiologii, rizicích zneužívání jed-
notlivých návykových látek, dopadu na jednotlivce a společnosti a o léčbě závislostí. 
Zahrnuje legislativu týkající se ochrany dětí před návykovými látkami a strategii pre-
vence projevů rizikového chování dětí v rámci školského zařízení.

Didaktika výchovy ke zdraví • 
Pojetí předmětu se opírá o dokument WHO „Zdraví 21“. Vychází z rámcových 

vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, zejména z očekávaných výstupů v ob-
lasti podpory zdraví na 1. stupni ZŠ. Poskytuje konkrétní podklady pro implementa-
ci klíčových témat podpory zdraví do výuky v jednotlivých ročnících primární školy, 
včetně aktuálních problémů ochrany za mimořádných událostí. Studenti tvoří tematické 
plány výuky zaměřené na ochranu zdraví a bezpečí žáků, osvojují si specifi cké formy 
a metody, které mohou uplatnit při práci s žáky. 

Seminář poskytuje prostor pro osvojování vědomostí a dovedností potřebných 
pro zvládnutí úkonů při poskytování první pomoci: výkony zachraňující život, postupy 
nezbytné pro resuscitaci a zastavení krvácení, postupy při ošetření jednotlivých druhů 
poranění. Preferován je konstruktivistický přístup k didaktické transformaci učiva a vý-
uka všestranně rozvíjející zdravotní gramotnost.

Na základě proběhlé evaluace výše uvedených předmětů lze konstatovat, že stu-
denti, kteří absolvovali popsaný prohlubující modul, výrazně rozšířili svou zdravotní 
gramotnost, vyjádřili pozitivní postoje k otázkám podpory zdraví ve školách a formou 
obhajoby dílčích projektů prokázali zvládnutí základních didaktických postupů uplatni-
telných při projektování a realizaci výchovy ke zdraví.   
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Výzkumné šetření realizované v letech 2010 – 2011 
Jak bylo výše uvedeno, implementace výchovy ke zdraví do školního kurikula 

vyžaduje spolupráci všech pedagogických pracovníků. Jak se učitelé do tohoto procesu 
zapojují? Do jaké míry jsou v tomto ohledu ochotni pomáhat vychovatelé ve školních 
družinách či učitelé na 2. stupni ZŠ, kteří se přímo výchovou ke zdraví nezabývají? Mají 
potřebné znalosti?   

V rámci dlouhodobého výzkumného sledování vybraných aspektů výchovy ke 
zdraví v učitelském vzdělávání proběhlo na Univerzitě Karlově v Praze – Pedagogické 
fakultě v letech 2010 až 2011 výzkumné šetření zaměřené na sledování vybraných as-
pektů zdravotní gramotnosti budoucích učitelů a vychovatelů a na jejich postoje k pro-
gramům výchovy ke zdraví na školách. Cílem zkoumání bylo zmapovat aktuální vzdělá-
vací potřeby studentů jako základ pro úpravy studijních programů jednotlivých oborů. 

Zkoumaný vzorek respondentů tvořili posluchači 2. a 3. ročníků bakalářských 
studijních programů Vychovatelství a různých oborů programu Specializace v pedago-
gice. Záměrně nebyli osloveni pouze studenti oboru výchova ke zdraví, kteří se otáz-
kami zdravého životního stylu v rámci svého studia systematicky zabývají, a to jak po 
stránce odborné, tak i metodické. 

Vzhledem k tomu, že zdraví je obecně vnímáno jako vysoká životní hodnota, 
předpokládali jsme, že problematika zdraví zajímá všechny oslovené studenty a že 
jako budoucí učitelé budou ochotni se zamýšlet nad tím, jak svým působením ve škole 
k podpoře a ochraně zdraví žáků mohou přispět.   

Metodou výzkumu bylo dotazníkové šetření (vyhodnoceno 210 dotazníků) 
a strukturované rozhovory (se 42 studenty). Pro tuto stať bylo vybráno vyhodnocení 
pouze několika klíčových otázek. 
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Vybrané výsledky se týkají úrovně znalostí studentů potřebných pro poskytování 
laické první pomoci (Graf 1). Z uvedeného grafu vyplývají závažné nedostatky týka-
jící se život zachraňujících úkonů – pravidla kardiopulmonální resuscitace by zvládla 
správně jen čtvrtina respondentů, při ošetření popáleniny by správně postupovala pouze 
polovina dotázaných. Více než dvě třetiny dotázaných respondentů nebylo schopno for-
mulovat odpovídajícím způsobem cíle výchovy ke zdraví. Ve většině z těchto odpovědí 
se objevilo zúžené chápání pojmu zdraví (v biologicko-medicínské rovině).    

Z dotazníků i řízených rozhovorů vyplynulo, že 70 % respondentů se obává po-
skytnout laickou první pomoc. Studenti popisovali okolnosti strachu z poskytování prv-
ní pomoci: 45 osob uvedlo, že jejich strach je spojen s neznalostí správného postupu, 
35 dotazovaných se obává, aby neudělali chybu, která by vedla k ublížení postiženému. 
Z vlastního selhání (paniky, nervozity, bezmoci, šoku, reakce na lidskou bolest, z pohledu 
na krev, strachu sahat na cizí osoby) má hrůzu 18 studentů. Dále byly vysloveny obavy: 
pomoc nebude dostatečně rychlá a efektivní, možnost nákazy, realita odlišná od nácviku, 
neodhadnutí situace, panika ze smrti postiženého, možná žaloba a velká odpovědnost, ne-
zvládnutí pomoci po fyzické stránce. Z výpovědí studentů je patrné, že si uvědomují své 
nedostatečné znalosti z dané oblasti, a zejména nepřipravenost poskytnout první pomoc. 
Právě tuto realitu je třeba zohlednit při inovaci programu vzdělávání budoucích učitelů. 

Pokud se týká postojů k podpoře a ochraně zdraví na školách výzkumné šetření 
odhalilo, že studenti kombinovaného studia si uvědomují svou roli při ochraně zdraví 
a bezpečí žáků (zřejmě vzhledem k tomu, že v pedagogické praxi již působí). Studenti 
prezenčního studia většinou vnímají pouze osobní potřebu být „zdravotně gramotný“. 
Připouštějí, že vlastní neschopnost poskytnout laickou první pomoc je jejich osobním 
handicapem. Vzhledem k tomu, že svou budoucí pedagogickou činnost chápou z pohle-
du svého zvoleného oboru (jazyk, dějepis, matematika apod.), zatím nepředpokládají, 
že by znalosti a dovednosti týkající se zdraví měli využívat ve vlastní pedagogické práci 
a zapojit se do realizace projektu výchovy ke zdraví na škole (např. v souvislosti s pre-
vencí dětské úrazovosti).

Výzkumná sonda přinesla řadu dalších  zajímavých informací. Především však 
poskytla obraz o vzdělávacích potřebách studentů v dané oblasti. Zjištěné výsledky byly 
zohledněny v návrhu inovace obsahu vzdělávání pedagogů  v kombinované i prezenční 
formě studia.  

Inovace obsahu vzdělávání budoucích učitelů
Rozvíjení zdravotní gramotnosti by mělo být v rámci studia na pedagogických 

fakultách umožněno všem budoucím pedagogům, bez ohledu na zvolený studijní obor, 
jako součást tzv. univerzitního základu a pedagogicko-psychologické přípravy. Návrh 
implementace této problematiky do studijních programů na PedF UK v Praze zahrnu-
je soubor systémově propojených předmětů odborných i didaktických, jejichž hlavním 
cílem je:  

předat odborné informace o zdraví a jeho ochraně,• 
prohloubit vztah studentů ke zdraví,  • 
posilovat schopnosti studentů rozhodovat o svém zdraví a životě, • 
rozvíjet dovednosti, které určují zdravý životní styl a kvalitu života,• 
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naučit studenty poskytovat laickou první pomoc,• 
vybavit studenty právním povědomím potřebným pro zajištění bezpečí a ochrany • 
zdraví žáků, 
rozvíjet sociální dovednosti nezbytné pro pomoc dítěti v situaci ohrožující jeho • 
zdraví a bezpečí,   
rozvíjet dovednosti potřebné ke spoluúčasti na tvorbě a realizaci školních projek-• 
tů podporujících zdraví. 

Nabídka volitelných předmětů pro kombinované studium
V současné době byl vytvořen soubor volitelných předmětů zaměřených k roz-

víjení zdravotní gramotnosti pro studenty kombinovaného studia. Pro ilustraci jsou dále 
uvedeny stručné anotace jednotlivých předmětů. Některé z nich jsou koncipovány jako 
vícestupňové (I až III). 

Zdravý životní styl• 
Předmět je koncipován jako úvod do vybraných aktuálních otázek zdravého ži-

votního stylu (rizikové a protektivní faktory životního stylu, civilizační choroby). Ak-
centována jsou zejména témata relevantní pro profesní činnost pedagogických pracov-
níků. Prezentovány jsou vybrané diagnostické nástroje pro orientační posouzení úrovně 
zdraví a kvality života. Na základě dostupných výsledků výzkumů mapujících úroveň 
zdravotního stavu obyvatelstva jsou předloženy argumenty pro nutnost hledat cesty 
k podpoře zdraví.

Ochrana zdraví a první pomoc• 
Předmět poskytuje základní informace týkající se zajišťování bezpečnosti a ochrany 

zdraví žáků ve školách a školských zařízeních. Problematika ochrany zdraví je předložena 
z právních, hygienických i pedagogických hledisek. Obsah semináře tvoří teorie i praxe 
poskytování předlékařské první pomoci – výkony zachraňující život, postupy nezbytné při 
resuscitaci a zastavení krvácení, postupy při ošetření jednotlivých druhů poranění. 

Výchova ke zdraví I•  
Předmět předkládá základní paradigmata podpory zdraví. Vymezuje problema-

tiku zdravotní gramotnosti a její rozvojové priority. Opírá se o cíle programu WHO 
„Zdraví 21“ a dalších evropských programových dokumentů podporujících zdraví. Vý-
chovu ke zdraví považuje za vědomou tvorbu příležitostí pro poznání cest k podpoře 
zdraví a východisko pro potřebné změny v chování. Prezentovány jsou varianty prak-
tického strategického jednání vedoucího ke zvládání rizik ohrožujících zdraví, včetně 
způsobů prevence ve školách a školských zařízeních a zdůrazněna je úloha pedagoga 
v tomto procesu. 

Výchova ke zdraví II• 
Předmět se zaměřuje na vybrané determinanty zdraví. Sledován je vývoj nutrič-

ního chování člověka, vliv výživy na jeho fyzické a duševní zdraví. Obsah předmětu je 
postaven na systémovém posuzování nutriční hodnoty stravy. Pozornost je věnována 
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obsahu jednotlivých živin v potravě, energetické hodnotě potravy, hygienické jakosti 
a nezávadnosti potravin, což umožňuje studentům komplexně posuzovat vliv způsobu 
stravování na zdravotní stav člověka. V návaznosti na odborné poznatky o výživě se 
předmět věnuje stravovacímu a pitnému režimu dětí, prevenci poruch příjmu potravy 
a výchově ke správné výživě ve školách a školských zařízeních.  

Výchova ke zdraví III• 
Předmět rozvíjí kompetence studentů v oblasti přípravy a realizace programů 

podpory zdraví na školách. Vychází z platných kurikulárních dokumentů, tj. z  očekáva-
ných výstupů v oboru výchova ke zdraví na jednotlivých stupních škol a ve školských 
zařízeních. Shrnuje zásady komplexního přístupu k podpoře zdraví ve škole. Důraz je 
kladen na vytváření příznivých materiálních i sociálních podmínek, respektování zásad 
spolupráce, kooperace a otevřeného partnerství. Studenti samostatně připravují dílčí 
programy podpory zdraví využitelné v konkrétním vzdělávacím zařízení.  

Prevence závislostí• 
Předmět vychází z hlavních směrů politiky vlády v oblasti prevence zneužívání 

omamných a psychotropních látek a prevence kriminality. Poskytuje vhled na součas-
nou drogovou scénu u nás i v zahraničí, vč. platné legislativy. Obsahem je charakte-
ristika jednotlivých návykových látek, analýza rizik jejich zneužívání, projevy vzniku 
závislosti a možnosti léčby, základní formy prevence a včasné intervence. Je předložena 
strategie prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže v rezortu školství a meto-
dika tvorby preventivních programů ve školách a školských zařízeních.

Násilí v rodině – syndrom CAN I • 
Předmět umožňuje vhled do problematiky násilí v rodině z pohledu oběti i pa-

chatele. Objasňuje defi nici a základní formy násilí, projevy a následky syndromu CAN, 
legislativní rámec dané problematiky. Zdůrazňuje potřebu interdisciplinárního přístu-
pu při řešení násilí v rodině, mapuje angažovanost státních i nestátních institucí v ČR 
a v zahraničí.

Násilí v rodině – syndrom CAN II• 
Předmět seznamuje s historickým, sociálním a kulturním kontextem týrání a se-

xuálního zneužívání. Je diskutována úloha tělesných trestů v dnešní společnosti, hranice 
mezi tělesným trestem a tělesným týráním. Problematika sexuálního zneužívání je před-
ložena z pohledu oběti i pachatele (syndrom CSA,  komerční sexuální zneužívání dětí, 
motivace pachatele, terapie pachatele a oběti, právní aspekty, sekundární viktimizace). 

Šikanování v dětských kolektivech I•  
Předmět zprostředkovává základní orientaci v problematice násilí a šikanování 

mezi dětmi. Je koncipován formou interaktivní přednášky a určen pro studenty, kteří 
dosud neabsolvovali vzdělávací program v oblasti prevence šikanování. Studenti jsou 
seznámeni s aktuální situací v oblasti šikanování mezi dětmi v ČR. Je objasněn vznik ši-
kanování, jeho vývoj (typická stadia) a následky, uvedena charakteristika aktérů šikany. 
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Šikanování v dětských kolektivech II • 
Předmět dále rozvíjí problematiku šikanování v dětských kolektivech. Prezentu-

je konkrétní možnosti prevence a řešení šikany mezi dětmi. Jsou probírány nejčastější 
chyby při vyšetřování a napravování šikany ve školách a školských zařízeních. Pozor-
nost je věnována systematické prevenci šikany a možnostem institucionální pomoci.

Šikanování v dětských kolektivech III•  
Předmět navazuje na obsah předmětu Šikanování v dětských kolektivech II. Se-

znamuje posluchače s méně obvyklými formami šikanování, informuje o právních as-
pektech řešení školního šikanování a o aktuální situaci v oblasti prevence. Prezentovány 
jsou také výsledky vybraných výzkumů šikany a trendy v prevenci šikanování mezi 
dětmi.

Kvalita života a zdraví ve stáří• 
Předmět předkládá vybraná témata ze sociální gerontologie se zvláštním zře-

telem k pedagogickým aspektům této problematiky. Pozornost je věnována postavení 
seniorů v současné společnosti, výchově k mezigeneračnímu porozumění a otázkám 
přípravy na stáří. Podrobně jsou analyzovány faktory, které ovlivňují kvalitu života 
a zdraví seniorů v naší populaci a možnosti podpory kvality života a zdraví seniorů.

Ověřování inovovaného obsahu předmětu „Ochrana za 
mimořádných událostí a první pomoc ve škole“ v prezenč-
ním studiu (podpora FRVŠ)

Zavádění praktických seminářů zaměřených na ochranou zdraví a bezpečí dětí, 
žáků a studentů v případě událostí ohrožujících život a zdraví do prezenční formy studia 
je problematické vzhledem k fi nanční náročnosti na realizaci těchto disciplín. Efektivní 
může být pouze výuka spojená s praktickým seminářem (realizovaná v malých studij-
ních skupinách), nezbytné je odpovídající pomůckové vybavení (pomůcky k nácviku 
život a zdraví zachraňujících postupů při laické první pomoci).  

V rámci projektu podpořeného z Fondu rozvoje vysokých škol se v tomto roce 
podařilo na PedF UK v Praze inovovat koncepci předmětu určeného studentům prezenč-
ního studia Ochrana za mimořádných událostí a první pomoc ve škole (připravit 
jeho odbornou i didaktickou náplň a vytvořit potřebné organizační zajištění a pomůcko-
vé vybavení). Pojetí výuky vyžaduje seminární formu s využitím pracovních studijních 
textů doplněnou praktickými lekcemi nácviku poskytování první pomoci. Vzhledem 
k interdisciplinárnímu charakteru obsahu a ke značnému rozsahu dané problematiky 
spočívá inovace v souběžném využívání přímé výuky a e-learningové formy podpory 
(kurz na e-learningovém portálu Moodle). 

Cíl a anotace předmětu 
Cílem předmětu je poskytnout budoucím učitelům informace týkající se ochrany 

zdraví a života obyvatelstva za mimořádných událostí a zajistit tak skutečnou připrave-
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nost pedagogických pracovníků na extrémní situace, do nichž se mohou dříve či později 
dostat. 

V rámci předmětu jsou předloženy popisy, příčiny a důsledky událostí, které jsou 
považovány za mimořádné (živelní pohromy, ohrožení únikem nebezpečných látek, ra-
diací, teroristickým útokem aj.) Studenti získávají základní právní povědomí v dané 
oblasti, seznamují se s činností Integrovaného záchranného systému  a se základními 
pokyny pro obyvatelstvo, jak se s v případě ohrožení zachovat a jak poskytnout pomoc 
ostatním. 

Předmět dále umožňuje posluchačům osvojit si vědomosti a dovednosti potřebné 
pro zvládnutí úkonů při poskytování první pomoci: výkony zachraňující život, postupy 
nezbytné pro resuscitaci a zastavení krvácení, postupy při ošetření jednotlivých druhů 
poranění.

Program studijního předmětu je koncipován v souladu s požadavky probíhající 
kurikulární reformy. Svým pojetím odpovídá potřebám tvorby kurikula na školách dle 
Rámcových vzdělávacích programů a motivuje budoucí učitele k širšímu studiu předlo-
žené problematiky. Teoretická i praktická složka výuky směřuje k praktickému uplatně-
ní získaných kompetencí v práci učitele na základní a střední škole. 

Sylabus 
Mimořádné události – zajištění ochrany obyvatel v případě ohrožení, vymezení • 
základních pojmů.
Druhy mimořádných událostí, způsoby varování a vyrozumění obyvatelstva při • 
mimořádných událostech.
Legislativa – opatření vyplývající ze současné právní úpravy v oblasti ochrany • 
obyvatelstva v České republice.
Orgány a složky Integrovaného záchranného systému.• 
Aktivní role člověka k sebeochraně a vzájemné pomoci při překonání hrozících • 
nebo nastalých mimořádných událostí.
Ukrytí obyvatelstva, individuální ochrana, evakuace, nouzové přežití.• 
Živelní pohromy: požáry, povodně a zátopy, sesuvy půdy, atmosférické poruchy, • 
zemětřesení, stavy ohrožení při pobytu v přírodě, hromadné nákazy.
Havárie s únikem nebezpečných látek, radiační havárie.  • 
Jiné mimořádné situace – podezřelá poštovní zásilka, oznámení o uložení bom-• 
by, třaskaviny nebo jiné nebezpečné látky, nález podezřelého zavazadla.
Ochrana za mimořádných událostí v práci pedagoga . • 
Úloha pedagoga v ochraně zdraví dětí za mimořádných událostí – postupy po vyhlá-• 
šení varovného signálu, použití prostředků individuální ochrany, evakuace apod.   
Problematika ochrany za mimořádných událostí v rámcových vzdělávacích pro-• 
gramech, možnosti implementace do školního kurikula, preventivní programy.
Možnosti využívání dostupných informačních zdrojů k dalšímu vzdělávání uči-• 
telů v dané oblasti.
Školní projekty jako podpora osvěty v komunitě.  • 
Teorie a praxe z pohledu pracovníka HZS ČR.• 
Zásady laické první pomoci – základní pravidla první pomoci, vyšetření život-• 
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ních funkcí.
Život zachraňující výkony, kardiopulmonální resuscitace, zástava krvácení, bez-• 
vědomí. 
Krvácení z přirozených dutin, základy obvazování (nácvik základních obvazo-• 
vých technik), ošetření ran, úrazy elektrickým proudem, omrzliny a podchlazení, 
úpal a úžeh, křečové stavy, epilepsie, bodnutí hmyzem, pokousání zvířetem.   
Cukrovka, otravy,  průjem a zvracení u dětí.• 
Lékárnička a její základní použití.• 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, při výchově a při vyučování.• 

V současné době probíhá pilotní ověřování inovovaného obsahu předmětu 
v rámci výuky na Pedagogické fakultě UK v Praze. Získané zkušenosti, výsledky prů-
běžné i závěrečné evaluace budou zapracovány do materiálů, které budou prezentovány 
na odborných seminářích a poskytnuty jako výstup projektu pro potřeby učitelského 
vzdělávání na dalších fakultách a univerzitách, což přispěje k informovanosti v rámci 
pedagogické veřejnosti a k propagaci vzdělávání v oblasti ochrany a podpory zdraví. 

Závěry 
Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu inovací, podařilo se do vzdělávání bu-

doucích pedagogů alespoň ve volitelné složce implementovat témata podpory a ochrany 
zdraví. Nově nabízené předměty mohou přispívat k rozvíjení zdravotní gramotnosti bu-
doucích pedagogických pracovníků. Přesto ještě zdaleka nemůžeme být se současným 
stavem spokojeni. V návaznosti na výsledky popsaného projektu podpořeného FRVŠ 
bude proto v další etapě usilováno o rozšíření nabídky volitelných předmětů zaměře-
ných na výchovu ke zdraví v prezenčním studiu. Důležité zde bude přizpůsobit jejich 
obsah přímo studovanému programu (potřebám absolventů). Odlišné obsahové pojetí 
by měly mít moduly určené pro studenty předškolní pedagogiky, primární pedagogiky, 
speciální pedagogiky, pro studenty programu Specializace v pedagogice a  studenty 
programu Učitelství pro SŠ.  Je připravována varianta, v níž budou na realizaci jednotli-
vých předmětů kooperovat studenti doktorského studijního programu pedagogika, kteří 
se zaměřují na oblast výchovy ke zdraví. 
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INNOVATION OF CURRICULA - 
A PREREQUISITE FOR THE DEVELOPMENT OF FUTURE 
TEACHERS’ HEALTH LITERACY

Abstract: Research investigations undertaken in the Health Education depart-
ment at Charles University in Prague - Faculty of Education, revealed signifi cant short-
comings in the professional and methodological competence of teachers in the given 
area. Following the results of a study mapping the selected aspects of health literacy 
among future teachers and educators, innovation of existing curricula has been propo-
sed (for full-time and combined forms of study) with regard to the objectives of Health 
Education. The article informs about the current results of this research investigation 
and presents possible solutions to the requirements of health protection and promotion 
to include specifi c subjects in individual study programmes. Selected contents of these 
subjects are currently being tested in the classrooms at the Faculty of Education at Char-
les University in Prague.

Key words: teacher education, health literacy, Health Education
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdravotní gramotnosti

KVALITA SPÁNKU U VYSOKOŠKOLSKÝCH 
STUDENTŮ

Hana ŘEHULKOVÁ, Oliva ŘEHULKOVÁ

Abstrakt: Spánek je stav organismu, který není dodnes zcela bezezbytku popsán. 
Skutečností však je, že ve svých somatických projevech může odrážet úroveň psychické 
pohody a naopak, kvalita spánku se významně podílí a prožívání kvality života. Pro 
sběr dat jsme použili dotazník Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Výzkumný soubor 
tvořilo celkem 106 respondentů (40 mužů a 66 žen), studentů vysokoškolského kombi-
novaného studia. Ukázalo se, že i když nejsou naplněny všechny somatické a fyziolo-
gické nároky spánku, nemusí ještě nutně být snížena úroveň prožívané kvality spánku. 
Subjektivní kvalita spánků u vysokoškolských studentů je hodnocena poměrně kladně
a vykazuje pozitivní vztah ke zvládání každodenních aktivit.

Klíčová slova: spánek, kvalita spánku, spánek u vysokoškolských studentů

Spánek je jednou z neodmyslitelných komponent celkového obrazu zdraví a vý-
znamně ovlivňuje každodenní pojetí subjektivního pocitu fyzické i psychické pohody. 
Řadí se mezi ty fenomény, které ukazují přímou souvislost mezi psychickým a fyzic-
kým stavem, jež nelze vzájemně oddělovat. Již dávno byla překonána descartovská teze
o člověku jako res extensa a res cogitans. Platnost pojetí člověka v součinnosti všech 
jeho stránek biologických, psychických a sociálních je dokazována ze všech možných 
úhlů pohledu nejrůznějších výzkumů. Spánek představuje nejběžnější způsob odpočin-
ku s často neuvědomovaným významem. Je nejpřirozenějším zdrojem obnovy a rege-
nerace fyzických i psychických sil. Ve spánku strávíme asi třetinu svého života, což 
představuje přibližně 25 let. Z těchto a mnoha dalších důvodů není nutné připomínat, 
jak významný vliv bude mít pojetí celkové kvality spánku pro studenty i učitele působí-
cí ve školství. Předmětem zájmu naší krátké studie se tedy stal výzkum kvality spánku 
u vysokoškolských studentů, a to především u studentů vysokých škol pedagogického 
zaměření, u kterých lze předpokládat, že budou pokračovat v učitelské profesi. Kon-
krétní spánkové návyky nemusí být sice trvalé, ale vycházíme z předpokladu, že bazální 
charakteristiky spánkové hygieny zůstávají nezměněny. 

Spánek je rytmicky se vyskytující stav charakterizovaný sníženou reaktivitou 
na vnější podněty, utlumenou pohybovou aktivitou a změněnou, respektive sníženou 
kognitivní činností. Spánek může být defi nován behaviorálně (stav klidu, s omezeným 
vnímáním, výrazně omezeným působením na vnější prostředí a mentální činností moz-
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ku odlišnou od bdělého stavu), polysomnografi cky (jednotlivá spánková stadia) a neu-
rofyziologicky (popis konkrétních neurologických procesů) (Šonka in: Nevšímalová, 
Šonka, 1997). Bdělost, non-REM spánek a REM spánek jsou tři základní funkční stavy 
organismu. Potřeba délky spánku je individuální a u různých lidí různá. A. Prusinski 
rozlišuje mezi osobami tzv. dlouho spícími a krátce spícími. Osoby krátce spící (short 
sleepers) potřebují méně než 5,5 hodiny spánku denně, přičemž jejich denní aktivita 
není narušována ani omezována únavou z nedostatku spánku. Dlouho spící osoby (long 
sleepers) vyžadují spánek někdy delší než 9 hodin, aby byly schopny kvalitní denní ak-
tivity. S tímto dělením souvisí ovšem i kvalitativní hledisko, které dělí populaci na dobře 
a špatně spící (Prusinski, 1993).

Existuje mnoho empirických výzkumů, které dopodrobna zkoumají otázku prů-
běhu a způsobu spánku. Především na základě studia neurologických procesů pomocí 
elektroencefalogramu (EEG) a na základě vysledování pravidelností spánkových stádií 
pomocí polysomnogramu (PSG) bylo možné téměř zcela odhalit zákonitosti průběhu 
spánku. Ne tak úplně vyřešeným problémem ovšem zůstává otázka po příčinách a dů-
vodech spánku. Existuje několik teorií. T. Radil ve své knize Spánek a bdění rozlišuje 
dva základní přístupy ke studiu významu spánku. Pasivní teorie chápe spánek jako ne-
dostatek bdělosti. T. Radil uvádí: „Spánek byl interpretován jako funkční deaferenta-
ce retikulárního aktivačního systému a defi nován jako stav způsobený nepřítomností 
bdění.“ (Radil, 1978, s. 23). Tato teorie byla však záhy překonána, protože nedokázala 
uspokojivě odpovědět na některé neurologické jevy spánku, jako je například možnost 
navození spánku periferním drážděním nebo přímou stimulací mozku. Dalším argumen-
tem v neprospěch pasivní teorie je skutečnost, že spánek nenastupuje pouze ve vztahu 
s únavou, ale je pravidelným cirkadianním rytmem. K. Šonka uvádí: „Na konci 20. 
století bylo prokázáno, že většina dějů v organizmech má svou rytmicitu, která je ovliv-
ňována vnějším i vnitřním prostředím.“ (Pretl, Šonka in: Šonka et al., 2004, s. 28). 
Jedno z center organizace této pravidelnosti biologických dějů organismu se nachází 
v hypotalamu. Dochází k synchronizaci vnitřních dějů organismu vzhledem k vnějším 
podmínkám (jako je např. střídání světla a tmy) a zpětnovazebním reakcím. 

Oproti pasivní teorii spánku byla posléze zformulována aktivní teorie spánku, 
která v sobě zahrnuje několik názorových táborů, které se snaží racionálně vysvětlit 
význam spánku. Myšlenka o tom, že spánek je aktivitou svého druhu, ačkoliv základním 
postojem k jeho charakterizování je často paradoxně používáno odvolání se na zásadní 
úbytek aktivity organismu, přineslo několik zásadních faktů. Jde především o odhalení 
neurologické aktivity mozku, ale také o cyklickou povahu spánku. Nevšímalová řadí 
mezi aktivní teorie spánku následující pojetí. První teorie hovoří o významu spánku 
ve vztahu k obnovení a načerpání energie. Poukazuje na změnu vegetativních funkcí
a útlum metabolismu během spánku, který je doprovázen zpomalenou srdeční činností, 
snížením tělesné teploty, zpomaleným dýcháním. Druhým pojetím je regenerace tkání 
organismu a centrální nervové soustavy. Třetí přístup hovoří o vztahu spánku k paměti 
a mnestickým a anamnestickým procesům, kdy mozek ve spánku vyhodnocuje získané 
informace, uchovává důležité paměťové stopy a maže nedůležité či banální informace. 
Poslední oblastí teorií o významu spánku tvoří okruh tzv. ontogenetických teorií, které 
se odvolávají na vliv spánku na vývoj a růst dítěte a maturaci mozku a centrální nervové 
soustavy (Šonka in: Nevšímalová, Šonka, 1997).
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Charakter spánku je, i přes možnost dobré a pravidelné deskripce jeho fází a prů-
běhu, značně individuálním jevem. Kvalita spánku je vždy hodnocena jako subjektivní 
prožitek této kvality. Současně je důležité si uvědomit množství možných vlivů působí-
cích a určujících průběh spánku. Nejedná se jen o psychický nebo fyzický stav jedince, 
významnou, ne-li nejvýznamnější úlohu zde sehrává také faktor prostředí a spánkové 
hygieny. Především úprava těchto dvou posledně jmenovaných fenoménů vede často 
k radikální změně podoby spánku. Již od pradávna byl spánek sledován jako významná 
součást života a zdraví člověka. Sledován byl léčivý vliv spánku, přičemž hypnoterapie 
patřila mezi první aplikované psychoterapeutické postupy. Naopak léčba poruch spánku 
patřila k nejúčinnějším prostřednictvím přírodní léčby. Dodnes je možné některé její 
poznatky aplikovat při problémech s usínáním či trváním spánku. Dokonce jsou tyto 
prostředky upřednostňovány před farmakoterapií. Současně však je nutné nenahrazovat 
léčbu těmito prostředky.

Naše krátká studie se opírá o výzkum kvality spánku u vysokoškolských stu-
dentů. Pro sběr dat jsme použili dotazník Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Do-
tazník PSQI byl sestaven výzkumným týmem Spánkového lékařského institutu působí-
cího při Pittsburghské univerzitě. Článek byl publikován kolektivem autorů roku 1988 
(Buysse, Reynolds, Monk, Berman, Kupfer, 1988). Dotazník zjišťuje běžné spánkové 
návyky probanda. Jedná se o 10 otázek, které jsou navíc obohaceny o 10 dalších sebe-
posuzujících podotázek s výběrem ze čtyř možností, které jsou rozděleny podle čet-
nosti výskytu dotazovaného jevu v průběhu uplynulých dvou týdnů. Poslední položka 
je adresováná ne zkoumané osobě, ale osobě blízké, která může být schopna referovat
o spánkových návycích respondenta. Celkově tedy PSQI obsahuje 19 sebehodnotících 
otázek a 5 otázek, které hodnotí partner nebo spolubydlící. Vyhodnocují se ovšem pouze 
sebehodnotící otázky. Dotazník je chápán jako klinický a diagnostický prostředek ma-
pování kvality spánku. Odpovědi na otázky, které zodpovídá partner nebo spolubydlící 
jsou cenné především v klinické praxi. Pro výzkum však nemají zásadnější význam. 
Při použití ve výzkumném sběru dat jsme proto vynechali poslední část o hodnocení 
položek osobou blízkou, a nadále zpracovávali jen sebeposuzovací otázky. Dotazník je 
orientován jak na fyziologický průběh spánku a somatické projevy jeho trvání, tak na 
spánkovou hygienu i na kvalitu bdělého stavu v závislosti na kvalitě spánku. 

Každá z 19 sebeposuzovacích otázek se skóruje hodnotami 0 až 3, přičemž hod-
nota 0 označuje „žádné problémy v oblasti hodnocené danou položkou“ a hodnota 3 
znamená „velké problémy v oblasti hodnocené danou položkou“. Odpovědi dotazníku 
jsou vyhodnoceny na úrovni 7 faktorů – kvalita spánku, latence usínání, trvání spánku, 
efektivita spánku, přerušování spánku, užívání prostředků na spaní, únava během dne. 
Po vyhodnocení a součtu všech jednotlivých položek se výsledek dotazníku pohybuje 
v rozmezí 0 až 21 bodů, přičemž platí, že nižší počet bodů implikuje vyšší kvalitu spán-
ku. 

Respondety výzkumu se stali studenti kombinovaného studia na Pedagogické 
fakultě Masarykovy univerzity. Studenty tohoto typu studia jsme zvolili na základě 
předpokladu, že zde budou studenti různých věkových kategorií. Snažili jsme se tak 
eliminovat zátěž, která může u studentů tradičního prezenčního studia souviset s tzv. 
studijním životním stylem, který jistě do značné míry ovlivňuje kvalitu spánku, a to ne 
vždy v přímé souvislosti se studiem. Současně jsme si však vědomi obtíží, které mohou 
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determinovat kvalitu spánku u studentů kombinovaného studia. Tyto problémy však 
mohou být těžko eliminovány u kterékoliv běžně sledované skupiny respondentů. Vztah 
kvality spánku ve vztahu k vysokoškolskému studiu však zůstává zachován. Výzkumný 
soubor tvořilo celkem 106 respondentů (z toho 40 mužů a 66 žen). Věkové rozpětí sou-
boru se pohybovalo v rozmezí 20 až 50 let, přičemž nejpočetnější skupinou byli respon-
denti ve věku od 20 do 35 let (65 % respondentů). Vyplnění dotazníku bylo dobrovolné
a anonymní. Průměrné skóry z celkového počtu respondentů (N = 106) jsou získané 
celkovým vyhodnocením dotazníku PSQI (M = 6.08, SD = 3.114).

V následujících odstavcích stručně představíme některé zajímavé výsledky vý-
zkumu. Tab. 1 zobrazuje výsledky položky zjišťující dobu usínání. Právě usínání je 
tou fází spánku, která je nejčastěji chápána jako problematická při poruchách spánku. 
Prolongovaná doba usínání vede k nejobecnějšímu chápání subjektivně nízké kvality 
spánku a je nejčastějším důvodem užívání léků navozujících spánek. 

Tab. 1. Odpovědi na položku zjišťující dobu usínání.
Počet z.o. %

10 min a méně 53 50 %
Od 10 do 30 min 42 39,7 %
Od 30 do 60 min 8 7,5 %
Více než 60 min 3 2,8 %
Celkem 106 100 %

V souvislosti s první položkou získává zajímavou perspektivu také položka zjiš-
ťující dobu, kterou v průběhu noci trávíme skutečně spánkem (viz tab. 2). Právě doba 
usínání či přerušování spánku může snižovat celkovou dobu spánku, která se nemusí 
nutně rovnat době strávené v posteli. 

Tab. 2. Odpovědi na položku zjišťující počet hodin strávené v průběhu noci spánkem.
Počet z.o. %

Méně než 5 hod. 4 3,7 %
5 – 7 hod. 77 72,7 %
8 – 10 hod. 24 22,7 %
Více než 10 hod. 1 0,9 %
Celkem 106 100 %

Porovnáme-li výsledky zobrazené v tab. 1 a tab. 2 zjišťujeme, že doba usínání je 
u zkoumaného souboru v 50 % pod hranicí 10 minut, čímž se výrazně nezkracuje doba 
celkového spánku. Přesto však téměř 73 % z dotázaných uvádí celkovou dobu spánku 
mezi 5 až 7 hodinami. Na základě těchto údajů lze tvrdit, že většina respondentů patří, 
podle teorie A. Prusinského, mezi skupinu tzv. krátce spících osob (Prusinski, 1993).

Hlavní položkou naší přehledové studie byla otázka zjišťující subjektivní kva-
litu spánku respondentů. Odpovědi na tuto položku, zobrazené v grafu 1, jsou inter-
pretovatelné v souvislosti s celkovým chápáním pojmu „kvality“. Jakékoliv hodnocení 
kvality je vždy subjektivním, právě proto však tolik významným, kritériem. Ve vztahu 
k spánku můžeme proto tvrdit, že i přesto, že nemusí být naplněny všechny somatické 
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a fyziologické nároky spánku, nemusí ještě nutně být snížena úroveň prožívané kvality 
spánku. Stejné výsledky můžeme vidět také na zobrazeném grafu, který uvádí, že téměř 
50 % respondentů považuje kvalitu svého spánku za celkem dobrou, skoro 80 % pak 
celkově za dobrou. Pouze necelých 20 % respondentů chápe kvalitu svého spánku jako 
nevyhovující.

Graf 1. Odpovědi na položku zjišťující subjektivní kvalitu spánku.

Na základě pozitivních zjištění ohledně kvality spánku u sledovaných studen-
tů lze také vysvětlit nízké užívání léků na spaní. 87,8 % dotázaných neužívá léky na 
spaní. Zarážející proto může být následující tab. 3, která uvádí vcelku vysoké procento 
potvrzující pocit nedostatku spánku během dne. Dohromady více než 50 % dotázaných 
alespoň jedenkrát či vícekrát za poslední týden přiznává problémy s udržením bdělosti 
při běžné denní činnosti, jako je řízení auta, jídlo, společenské aktivity.

Tab. 3. Odpovědi na položku zjišťující četnost problémů s neusnutím v průběhu dne.
Počet z.o. %

V průběhu uplynulých 2 týdnů ani jednou 46 43,4 %
1krát za týden 28 26,4 %
2krát za týden 22 20,8 %
3krát a vícekrát za týden 10 9,4 %
Celkem 106 100 %

I přesto však v odpovědích na další z položek dotazníku PSQI, která zjišťuje 
pocit dostatku energie pro vykonávání běžných denních aktivit, lze vyčíst, že téměř 
bez problémů je schopno tyto aktivity vykonávat 46,2 % respondentů a 21,7 % odpo-
vídajících zcela bez problémů. Zdá se tedy, že subjektivní kvalita spánku, která se ve 
výsledcích dotazníku ukazuje v poměrně vysokých hodnotách pozitivní korelaci s poci-
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tem dostatku sil pro vykonávání každodenních aktivit více než objektivní fyziologické 
kvality spánku. 

Závěrem lze tedy tuto krátkou studii, doprovázenou velmi stručným a spíše 
přehledovým výzkumem, uzavřít se zjištěním, že subjektivní kvalita spánků u vyso-
koškolských studentů je hodnocena poměrně kladně a vykazuje pozitivní vztah ke 
zvládání každodenních aktivit. Spánek nesmírně citlivě reaguje na změny podmínek 
psychického i fyzického stavu. Vlivnými faktory mohou být ale také počasí, pohyb, 
diety, vlivy prostředí, hluk, životospráva, atd. Vzhledem ke zdraví může být spánek 
ukazatelem duševní nepohody, doprovodným symptomem mnoha chorob i samotným 
důvodem onemocnění. V rámci kategorie zdraví má proto spánek nezastupitelnou roli
a je zajímavým fenoménem ze všech hledisek defi nice zdraví v rámci modelu biologic-
ko–psychologicko–sociálního přístupu k člověku.
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QUALITY OF SLEEP IN COLLEGE STUDENTS

Abstract: Sleep of an organism is a state that has yet to be fully described. It is 
true though that somatic manifestations of sleep may refl ect the degree of psychological 
well-being and, conversely, the quality of sleep greatly infl uences the perceived qual-
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ity of life. The supportive data was collected using a questionnaire for Pittsburgh Sleep 
Quality Index (PSQI). The surveyed group consisted of 106 college respondents (40 
men and 66 women), all of combined study students. It was found that even when not all 
somatic and physiological requirements of sleep are met, the level of perceived quality 
of sleep is not necessarily lower. The subjective quality of sleep in college students is 
relatively high and well suited to handle everyday activities. 

Key words: sleep, quality of sleep, sleep in college students
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HLUK NIE JE ZVUK

Lucia KUZMOVÁ, Tatiana KIMÁKOVÁ, Petr KACHLÍK

Abstrakt: Problematika hluku je celosvetovo rozšírená. Hluk je závažný faktor 
aj preto, že jeho hladiny sa stále zvyšujú a poškodenie zdravia ľudí prebieha dlhodobo
a skryto. So zvukom a napokon aj samotným hlukom sa človek stretáva denne či už 
doma, v škole, na pracovisku a tiež aj v prírode. Oproti iným faktorom je tento faktor 
o to závažnejší, že pôsobí neustále, a to aj v čase určenom na oddych a relaxáciu a tiež 
v noci, v čase určenom na spánok. Hluk v životnom prostredí sa neustále zvyšuje, čo 
má za následok poškodenie zdravia ľudí, a to nie len na sluchovom aparáte. Aj keď 
sa tomuto závažnému negatívnemu faktoru venujú rôzne štúdie, publikácie, výskumy 
a vykonávajú sa mnohé merania, samotný občan je málo informovaný o negatívnom 
vplyve hluku na organizmus. Často toleruje aj vyššie hladiny hluku, neuvedomujúc si 
závažnosť danej situácie. Preto je nevyhnutne skúmať vplyv hluku na zdravie človeka 
a tiež hľadať riešenia, ako si chrániť a nezničiť jeden z dôležitých zmyslových orgánov – 
sluch. V tejto prednáške sme sa zamerali na škodlivé účinky a zdravotné dôsledky hluku 
na organizmus človeka. 

Kľúčové slová: hluk, zdravie, opatrenia, dôsledky

Úvod
Z fyziologického hľadiska sa zvuk defi nuje ako mechanické vlnenie vo frek-

venčnom rozsahu, ktorý počuje ľudské ucho (16 – 20 000 Hz) (Havránek, 1990). Hluk 
je akýkoľvek nežiaduci zvuk, ktorý pôsobí na človeka rušivo, nepríjemne a v niektorých 
prípadoch dokonca poškodzuje jeho zdravie. Hluk sa čoraz častejšie stáva stresujúcim 
faktorom v mnohých situáciách. Pritom stres je rizikový faktor až u 90 % ochorení.
S pribúdajúcimi informáciami o hluku a jeho škodlivosti si ešte mnoho ľudí stále neuve-
domuje dôsledky negatívneho pôsobenia na organizmus (Ághová, 1993). 

Negatívne účinky hluku poškodzujú zdravie v pracovnom prostredí, no v po-
sledných rokoch sa berie do úvahy aj pôsobenie hluku v životnom prostredí. Objasnenie 
účinkov tzv. ,,neuvedomelého“ hluku je preto obzvlášť dôležité. 

Hluk v pracovnom a životnom prostredí
Hluk vzniká v prírode pri fyzikálnych procesoch (prúdenie vody, víchrica), 

alebo ako prejav života u zvierat. Vzniká tiež činnosťou človeka (doprava, výroba, 
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bývanie, trávenie voľného času) (Správy o stave životného prostredia SR, 2010).
Hluk je najrozšírenejším faktorom pracovného prostredia, pričom len na Slo-

vensku bolo v roku 2008 exponovaných nadmerným hlukom viac ako 88 300 za-
mestnancov najrôznejších ekonomických odvetví. Napriek všeobecne prijímanému 
názoru, že hlukom sú ohrození najmä zamestnanci priemyselných odvetví, existu-
je aj množstvo iných profesií, ktoré môžu byť exponované hlukom presahujúcim 
limity. Expozícia nadmerným hlukom existuje aj u profesionálnych hudobníkov, 
zamestnancov hudobných klubov, barov a pracovníkov tzv. call centier. Vysoké hla-
diny hluku boli namerané aj v školách. 

Neustále sa zvyšujúce hladiny hluku v životnom prostredí, čoraz väčšie 
množstvo aktivít spojených s produkciou hluku, a čoraz menšie množstvo príleži-
tostí oddýchnuť v tichu kladú zvýšené nároky na sluchový orgán a zmenšujú mož-
nosti jeho regenerácie. Úroveň počutia sa zhoršuje každou generáciou. Podľa brit-
ských štúdií sa prah počutia posunul v priebehu minulého storočia približne o päť 
decibelov (Janoušek, 2009). 

Vplyv hluku na organizmus
Pôsobenie hluku rozdeľujeme na akútne, chronické a psycho-sociálne. Vý-

sledkom akútneho účinku hluku je akútna akustická trauma. Je to krátkotrvajúci 
náhly účinok extrémne vysokých hladín hluku (výbuch) (Ághová, 1993). Ak je ex-
pozícia opakovaná a sluch nemá dostatok času na zotavenie, dočasná zmena slu-
chu sa môže stať trvalou a poškodenie sluchu je nezvratné (Janoušek, 2010). Pri 
chronickom pôsobení môže dôjsť k prechodnému alebo trvalému posunutie prahu 
počutia. Chronické preťažovanie vláskových buniek v uchu pri intenzitách nad 80 
– 90 dB vyčerpáva metabolické rezervy, začínajú prevažovať deštrukčné procesy 
v bunke (80 dB – hlasná hudba, morské vlnobitie, 90 dB – metro, búrka). Ak hluk 
prestane po určitom čase pôsobiť, činnosť bunky opäť obnoví (prechodne sa posu-
nie prah počutia) (Ághová, 1993). Pri psychosociálnom pôsobení je práve rozmr-
zelosť to, čo robí zvuk hlukom. Medzi odborníkmi býva rozmrzelosť považovaná 
za najvýznamnejší nepriaznivý účinok hluku. Často je spájaná s rušením, zlosťou, 
obmedzením blahobytu a stresom. Rozmrzelosť je primárna emocionálna reakcia, 
ktorá môže vznikať nie len priamym vnímaním hluku, ale tiež druhotne v dôsledku 
toho, že hluk interferuje s prevádzanou alebo zamýšľanou činnosťou, alebo že vy-
voláva nepríjemné telesné pocity. Významným faktorom je aj možnosť ovplyvniť 
či kontrolovať výskyt hluku priamou cestou (vypnúť hlučný mixér, požiadať suseda
o presun kosenia trávnika na inú dobu, podať sťažnosť na hygienickú stanicu), ale-
bo nepriamou cestou (poznať časový vzorec výskytu hluku). Dôležitá nie je ani tak 
skutočná ovplyvniteľnosť ako presvedčenie respondenta, že môže, alebo nemôže 
výskyt hluku nejako ovplyvniť. Senzitívni jedinci vykazujú okrem rozmrzelosti aj 
symptómy hnevu, napätia, nervozity, menejcennosti a úzkosti. Reagujú na hluk väč-
ším vzrušením a poplašnou reakciou, silnejšou vazokonstrikciou, rýchlejším tem-
pom, častejšie udávajú zdravotné problémy a depresiu, vykazujú vyššiu subjektívnu 
stresovú reakciu. Ženy vykazujú signifi kantne vyššiu citlivosť k hluku (Informačný 
balík – Hluk pri práci, 2010). 
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Na základe epidemiologických štúdii bolo zistené u obyvateľov v Českej 
republike zvýšenie celkovej chorobnosti ako dôsledok pôsobenia chronického stre-
su. Zaznamenané boli  poruchy krvného tlaku, ischemická choroba srdca, gastroin-
testinálne poruchy, zápalové ochorenia, nižšia odolnosť voči infekciám. Zistilo sa, 
že k ochoreniam dochádzalo až po dlhšej dobe strávenej v hlučnom prostredí. Pri 
cievnych ochoreniach po 5-10 rokoch a pri nervových ochoreniach po 8-10 rokoch 
expozície hlukom (Zdravotní účinky hluku, 2010).

BIOLOGICKÉ ÚČINKY HLUKU ALEBO TZV. MIMOSLUCHOVÉ VPLYVY 
HLUKU SÚ NAPR.: 

• poruchy vegetatívneho nervového systému,
• poruchy srdcovo-cievneho systému,
• bolesti hlavy,
• hluk spôsobuje závrate spojené s nutkaním na vracanie alebo mdlobami,
• tlmenie činnosti zažívacieho traktu, poruchy trávenia,
• zvýšená činnosť hypofýzy, štítnej žľazy a nadobličiek,
• problémy so zrakom,
• poruchy spánku,
• psycho-sociálne poruchy (Martonová, 1998).

V populácii sa nachádzajú ľudia vyžadujúci zvýšenú ochranu pred hlukom. 
Ľudia, ktorí prekonali ušné ochorenia alebo ktorí majú poruchu endokrinných funk-
cií sú disponovaní k vzniku kardiovaskulárnych ochorení (vyšší krvný tlak, vyššia 
pulzová frekvencia atď.). Expozícia hlukom v  životnom prostredí nie je časovo ob-
medzená a  k rušeniu dochádza v čase, ktorý je určený na regeneráciou a odpočinok 
(Kuzmová, 2010). 

OPATRENIA VEDÚCE K ZNÍŽENIU HLUKU V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ:
• stíšenie rádia, televízie, hudby,
• oznámiť včas spolubývajúcim hlučné práce,
• na verejných podujatiach vypínať mobil,
• dodržiavať predpísanú rýchlosť jazdy,
• relaxovať v prírode (Úrad verejného zdravotníctva SR, 2010).

Záver
Problematike hluku sa venuje pozornosť už niekoľko rokov. So zvukom a na-

pokon aj samotným hlukom sa stretávame denne či už doma, v škole, na pracovisku 
alebo aj v prírode. Človek je denne vystavený, okrem iných negatívnych faktorov, 
aj hluku. Tento faktor je závažnejší, pretože pôsobí neustále. V čase určenom na od-
dych, relaxáciu a spánok. Intenzita hluku v životnom prostredí neustále narastá, čo 
má za následok poškodenie zdravia ľudí, a to nie len na sluchovom aparáte. Úplne 
odstrániť hluk zo životného prostredia nie je možné. Pochopenie tejto problematiky 
je byť prvým krokom k ochrane nášho zdravia. Pri dodržaní vyššie uvedených opa-
trení môžme aj my sami prispieť k príjemnejšiemu životu.
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NOISE IS NOT SOUND

Abstract: The noise pollution is in meantime very important theme. The noise is 
very important factor, because of its raising threshold. The impact on human’s health by 
noise is a hidden long-time process. We get into contact with sound and noise every day 
at home, at work and also in nature. The noise factor is important in comparison with 
other health factors because it is acting in every time, also in time we sleep and spend for 
relax. The noise pollution is raising and as its consequence the human’s health is getting 
damaged, but not only on hearing mechanism. Many studies, publications, experiments, 
measurements and research has been performed on noise pollution, however the citizens 
are not very well informed about the noise impact on thier helth. We tollerate higher 
noise thresholds very often, but we are not very conscious about the consequences. That 
is why we need to explore the noise impact on human’s health and fi nd solution how to 
protect one of our most important apparatus – the hearing mechanism. This lecture is 
about the dangerous impact of noise and consequences on human‘s health.

Key words: noise, health, consequence, action
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdravotní gramotnosti

HLUK V ŽIVOTE MLADÉHO ČLOVEKA

Lucia KUZMOVÁ

Abstrakt: Na našom zdraví sa podieľa mnoho rôznych vnútorných i vonkajších 
činiteľov a faktorov. Hluk je najfrekventovanejším faktorom pracovného prostredia, ale 
svoju daň si vyberá aj v životnom prostredí. Z medicínskeho hľadiska je životné pro-
stredie defi nované ako súhrn fyzikálnych, chemických, biologických a sociálnych ja-
vov a procesov, ktoré priamo alebo nepriamo vplývajú na zdravie ľudí, jednotlivcov
i populácií. Začiatok väčšiny chorôb je potrebné hľadať v narušení vzájomného vzťahu 
medzi ľudským organizmom a prostredím, v ktorom človek žije.

Kľúčové slová: hluk, pracovné prostredie, životné prostredie, vplyv vnútorných 
a vonkajších faktorov na zdravie, účinky hluku, výkonnosť a hluk, hluk a poškodenie 
sluchu

Vek
Úloha veku nie je dostatočne objasnená. Existujú bohaté údaje o vplyve starnutia 

na sluchové straty. No nie je to rovnaké ako zmena citlivosti voči hluku. V praxi vychád-
zame z presvedčenia, že viac citlivejšie sú mladistvé osoby, resp. deti. Na druhej strane 
to však neplatí pre rušivé účinky hluku a poruchy spánku z hluku, kde sú mladšie osoby 
tolerantnejšie. Ako vyplynulo z rôznych štúdii, deti pochádzajúce z hlučných lokalít sú 
agresívnejšie ako deti z tichších lokalít. Pri vyšších dB ruší deti hluk menej ako dospelých, 
zato už od najútlejšieho veku dochádza k degenerácii vláskových buniek Cortiho orgánu. 

Vzdelanie
Vzdelanie je dlhodobo jedným z najvýznamnejších determinantov zdravia. In-

vestícia do vzdelávania je investíciou do zdravia, preto možno predpokladať, že pokles 
investícií do školstva a vzdelávania vyvoláva s istým odstupom tlak na zvýšenie nákla-
dov na zdravotnícke služby. Pravdepodobne najvýznamnejší dopad na zdravie je daný 
hranicou medzi základným a stredoškolským vzdelaním. Čím viac žiakov pokračuje vo 
svojom vzdelávaní na stredných školách a získava maturitu, tým rastú šance na zdravšiu 
populáciu. V prípadovej štúdii vzťahu psychosociálnych rizikových faktorov a kardio-
vaskulárnych ochorení zistili odborníci významne zvýšené riziko výskytu kardiova-
skulárnych ochorení u ľudí so základným vzdelaním, v porovnaní so stredoškolským
a vysokoškolským vzdelaním).
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Z rozdielov socioekonomického statusu vyplýva, že ľudia fyzicky pracujúci sú 
častejšie menej citliví na hluk ako ľudia s vyšším vzdelaním. Ľudia s vyššími príjmami 
majú tiež vyššie nároky na kvalitu prostredia a horšie znášajú rušenie hlukom.

Výkonnosť počas práce
Výkonnosť je hlukom ovplyvňovaná v pozitívnom aj negatívnom zmysle. Po-

zitívny vplyv má hluk na výkon v jednoduchých a monotónnych činnostiach, kde zvý-
šenie povzbudzujúceho účinku je žiaduce. Negatívne účinky závisia na rade osobných 
charakteristík. Predsa je možné povedať, že hlukom sú poškodzované činnosti zložitej-
šie, závislé na kontinuálnej pozornosti, činnosti spojené s tvorivou duševnou prácou, 
vštepovaním, vybavovaním poznatkov, s tvorbou koncepcií, pracovných stratégii. Pre-
ťaženie hlukom vzniká vtedy, ak vďaka mobilizácii síl nie je možné zachovať rovnová-
hu a výkonnosť sa zníži. Aby sa šetril adaptačný potenciál organizmu, je potrebné odmi-
etať hlukovú záťaž, prípadne ju obmedzovať na minimum. Limit pre hranicu hlukovej 
záťaže je 45 dB (A) z dopravy pre prípustnú školskú prácu.

Rozmrzelosť z hluku
Pozitívny vzťah je aj medzi nepriaznivým prežívaním hluku a dĺžkou pobytu 

v byte či inom prostredí. Rozmrzelosť môže vzniknúť po viacročnej latencii a časom 
sa prehlbuje a fi xuje. U študentov na internátoch sa zistilo, že na hluk citlivejší študenti 
pociťovali v priebehu roka rušenie v izbe naliehavejšie. Situácia sa nezmenila u k hluku 
tolerantnejších študentov. Senzitívnejší študenti častejšie vykazujú symptómy hnevu, 
napätia, nervozity, menejcennosti a úzkosti. Reagujú na hluk väčším vzrušením a po-
plašnou reakciou, silnejšou vazokonstrikciou, rýchlejším tepom, častejšie udávajú zdra-
votné problémy a depresie, vykazujú vyššiu subjektívnu stresovú reakciu.

Medzi účinky hluku na človeka patrí okrem poškodenia sluchu aj zníženie ko-
munikácie, rušenie spánku, ovplyvňovanie fyziologických funkcií a duševného zdravia, 
zhoršovanie výkonu v kognitívne náročných úlohách, ovplyvňovanie sociálneho sprá-
vania a vyvoláva negatívne emocionálne reakcie. 

Mimosluchové účinky hluku 
Začiatok väčšiny ochorení je potrebné hľadať v narušení vzájomného vzťahu 

medzi ľudským organizmom a prostredím, v ktorom človek žije. Nešpecifi cké vplyvy 
hluku sa obyčajne pozorujú skôr (neurózy, poruchy vegetatívneho a srdcovo-cievneho 
systému) a až potom prichádzajú účinky špecifi cké. Každé zvýšenie hluku o decibel 
môže spôsobiť zhoršenie stavu nervovej sústavy asi o 0,5 %. V odbornej literatúre sú 
popísané nešpecifi cké účinky hluku na rôzne orgány.

Psychické účinky hluku sa prejavujú pocitmi nepohodlia, zmätku, mrzutosti, 
úzkosti, únavy, strachu, v duševnej depresii, neuróze, zmene charakteru, v neznášanli-
vosti (dochádza k narušeniu medziľudských vzťahov v škole a v rodine). Pritom aj hluk 
nepatrnej intenzity môže pôsobiť výrazne škodlivo (napríklad kvapkanie vody, šuchot 
papiera a iné nepríjemné zvuky). 
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Psychomotorické účinky hluku vedú k zníženiu presnosti v práci, k zhoršeniu 
kvality a k zmenšeniu rýchlosti psychomotorických výkonov. V hlučnom prostredí kle-
sá produktivita práce. Ďalším dôsledkom býva aj zvýšený krvný tlak. Zistilo sa, že ľudia 
pracujúci v hluku, ktorý prevyšuje stanovenú normu, až päťnásobne častejšie trpia srd-
covými a cievnymi chorobami.

Hluk tlmí činnosť zažívacieho systému, spomaľuje peristaltické pohyby žalúdka 
a čriev, znižuje vylučovanie slín, čo vedie k poruchám trávenia. Okrem toho sa zistilo, 
že vredové ochorenie žalúdka a dvanástnika sa najčastejšie vyskytuje u ľudí pracujúcich 
alebo bývajúcich v hlučnom prostredí.

Hluk spôsobuje zvýšenú činnosť hypofýzy, štítnej žľazy a nadobličiek.

Materiál a metodika
V štúdii realizovanej od januára 2009 do marca 2009 sme formou interneto-

vého dotazníka oslovili 224 obyvateľov  Košíc. Vekové rozpätie respondentov bolo 
od 12 do 75 rokov. Z celej vzorky respondentov sme vyčlenili 108 adolescentov vo 
veku od 12 do 22 rokov. Vekové hranice pre obdobie adolescencie nie sú presne de-
fi nované, ale za dolnú hranicu považujeme vek približne 12 rokov a hornú hranicu 
20 - 22 rokov.

Zamerali sme sa na zistenie zdravotného stavu respondentov v súvislosti s hlu-
kom, ako oslovení vnímajú hluk vo svojom okolí, vo voľnom čase a aký životný štýl 
vedú. Získané výsledky sme grafi cky znázornili. 

VÝSLEDKY ŠTÚDIE

VZDELANIE ADOLESCENTOV
V dotazníkovej štúdii sa zúčastnilo 40 adolescentov so základným vzdelaním, 2 

vysokoškolsky vzdelaní adolescenti, 31 študentov vysokej školy, 27 študentov strednej 
školy a 2 adolescenti so stredoškolským vzdelaním bez maturity (obr. 1). 

Obr. 1 Dosiahnuté vzdelanie adolescentov.
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Rušenie hlukom pri relaxe a učení
V hlučnom prostredí dochádza k zníženej schopnosti naučiť sa čítať a vnímať 

reč, objavuje sa postihnutie dlhodobej pamäti a koncentrácie. Obr. 2 znázorňuje, že pri 
učení ruší hluk 56 respondentov, občas 26 respondentov a pri učení neruší tiež 26 opý-
taných respondentov. 

Obr. 2 Rušenie hlukom pri relaxe a učení u adolescentov.

Rušenie hlukom počas relaxu alebo učenia v závislosti na 
vzdelaní 

Opýtaní respondenti odpovedali na otázku: ,,Ruší vás hluk pri relaxe alebo uče-
ní?“. Ako vyplýva z obr. 3, študentov vysokých škôl najviac ruší hluk pri relaxe a učení. 
Avšak u respondentov so skončeným základným vzdelaním ruší hluk len občas. S na-
rastajúcim vzdelaním rastie vnímavosť voči hluku. Na obr. 4 sú uvedené výsledky 108 
opýtaných adolescentov.

Obr. 3 Vnímanie rušenia hlukom pri relaxe rozdelené podľa vzdelania u 224 respondentov.



139

Obr. 4 Vnímanie rušenia hlukom pri relaxe rozdelené podľa vzdelania u 108 adolescentov.

Rušenie hlukom počas dňa
Cez deň je rušených 23 adolescentov, v noci 14 adolescentov, cez deň aj v noci 6 

opýtaní a nie je rušených 65 opýtaných (obr. 5). 

Obr. 5 Rušenie hlukom počas dňa u adolescentov.

Orientácia okien v byte alebo dome
Orientácie okien na rušnú cestu alebo ulicu predpokladá zvýšenie hluku v miest-

nosti na rozdiel od okien orientovaných na lúky a parky. Okná prevažne do ulice (rušnej 
cesty, parkoviska) udávali vo väčšej miere adolescenti so základným vzdelaním a štu-
denti vysokých škôl. Pre lepšiu orientáciu udávame výsledky prieskumu v tab. 1 a gra-
fi cké vyhodnotenie na obr. 6. 
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Tab. 1 orientácia okien v byte alebo dome u adolescentov.

Orientácia okien SŠ bez 
maturity

SŠ s 
maturitou študent SŠ študent VŠ VŠ 

vzdelanie základné

1 okno do ulice 0 1 2 0 5

okná prevažne do 
dvora 0 0 9 8 1 14

okná prevažne do 
ulice 2 5 18 21 1 21

Obr. 6 Orientácia okien v byte alebo dome u adolescentov.

Diskusia
V posledných rokoch došlo k výraznému vzostupu hlukových hladín v životnom 

prostredí. Poznanie a hodnotenie vplyvu hluku na ľudské zdravie (fyzické i psychické) je 
problematika, ktorá si vyžaduje multidisciplinárny prístup. Protihluková osveta sa odvíja 
predovšetkým od poznania zhubného pôsobenia hluku na organizmus. 

Investícia do vzdelania je investíciou do zdravia. Platí to aj pri hluku. Čím viac žia-
kov pokračuje vo svojom vzdelávaní na strednej škole a získava maturitu, tým rastú šance 
na zdravšiu populáciu. Na udržanie rovnováhy v organizme je však okrem toho potrebný 
harmonický vzťah k prostrediu okolo nás, čo vyžaduje aj zdravý životný štýl. Zvýšená hla-
dina hluku pochádzajúca zo životného prostredia je pre človeka neprirodzená a v závislosti 
od jeho charakteru a kvantity ohrozuje, resp. narušuje zdravie človeka. Hluk je schopný 
rozrušiť aj najtvrdšiu oceľ. Aerodynamický treskot môže byť príčinou poškodenia okien
a popraskania omietky, avšak najhoršie je, keď hluk poškodí najjemnejšie a súčasne aj na-
jzložitejšie zariadenie k jeho príjmu - ľudský sluch. Z rozsiahlych výskumov je známe, že 
každé pôsobenie hluku počas celého života prispieva k vzniku sluchového poškodenia. To 
znamená, že každý jednotlivo pôsobiaci hluk na pracovisku, v dopravnom prostriedku, vo 
voľnom čase a pod. sa sčítava! Ukazuje sa, že ani starnutím sa nemusí sluch zhoršiť, ak člo-
vek žije v tichom prostredí. Domorodci, ktorí nikdy v živote nepoznali silnejší zvuk než spev 
vtákov, počujú v 75. roku života rovnako dobre ako ich 25-roční civilizovaní bratia. 
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Záver
Človek nemá ani jeden orgán, ktorý by nebol ohrozený hlukom. Hluk má vplyv 

aj na predčasné starnutie a skracuje život obyvateľov veľkých miest o 8–12 rokov. Z fy-
ziologického hľadiska totiž neexistuje adaptácia organizmu na hlučné prostredie. Teda 
ak niekto tvrdí, že si na hluk zvykol, potom je to iba subjektívny dojem, ale v skutoč-
nosti zhubné pôsobenie hluku pokračuje.
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NOISE IN THE LIFE OF YOUNG MAN

Abstract: There are involved many different internal and external factors and 
factors in our health. Noise is the most frequent factor in the work environment, and 
it acts negatively mostly in environment. From a medical point of view, the environ-
ment defi ned as the sum of physical, chemical, biological and social phenomena and 
processes that directly or indirectly affect human health, individuals and populations. 
Cause of most diseases can be found in breach of the relationship between the human 
organism and the environment in which one lives. 

Key words: noise, work environment, environment, internal and external factors 
in health, effects of noise, performance and noise, damage of hearing
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ŽIVOTNÝ ŠTÝL MLÁDEŽE ZHORŠUJE SLUCH

Lucia KUZMOVÁ

Abstarkt: Znečistenie hlukom je také isté nebezpečné ako napr. zamorenie vý-
fukovými plynmi. Je to jeden z novodobých problémov ľudstva. V dnešnej dobre sme 
vystavení podstatne vyšším decibelom ako v minulosti. Niekoľko desiatok rokov je veľmi 
krátka doba na adaptáciu sluchu voči takémuto hluku. Samozrejme, sluchový orgán sa 
po istú hranicu vie prispôsobiť, ale je to individuálne. Niekto vydrží veľkú zvukovú záťaž 
bez viditeľného poškodenia organizmu, iný pociťuje negatívny vplyv hluku na svojom 
tele oveľa skôr. Preto by sa nemal podceňovať žiaden hluk v našom okolí. 

Klíčová slova: hluk, životný štýl mládeže, poruchy sluchu, prevence

Úvod
Zdravie dnešných mladých ľudí ovplyvňuje mnoho rôznych vnútorných i von-

kajších činiteľov a faktorov. Začiatok väčšiny ochorení je potrebné hľadať v narušení 
vzájomného vzťahu medzi ľudským organizmom a prostredím, v ktorom človek žije. 

Životný štýl mládeže
Životný štýl sa na našom zdraví podieľa prevažnou mierou. V literatúre sa udá-

va jeho percentuálny pomer až 50–60 percent. Zdravie je naším najväčším bohatstvom. 
Avšak pri počúvaní obľúbenej ale hlasnej hudby na to mladí ľudia zabúdajú. Žiaľ, hluk je 
daň, ktorú platíme za vysoký stupeň civilizácie a industrializácie. Účinky počúvania hud-
by s vysokou hlasitosťou sa typicky prejavia, ale až s oneskorením niekoľkých rokov.

Spájanie hluku zo silou je dlhodobo kultúrne podmienené a stále sa ešte repro-
dukuje vo výrobe: v detských knihách sa veci charakterizujú ich hlukovým prejavom 
a výrobcovia hračiek prichádzajú s hračkami, ktorých významnou vlastnosťou je preja-
vovať sa hlasnými zvukmi.

MP 3 prehrávače
Slúchadlá v ušiach má dnes na ulici takmer každý druhý človek. Počúvanie hud-

by pri ceste do práce či do školy si obľúbili najmä adolescenti. Na vysoké hladiny hluku 
si sluch nezvykne. Nadmerné decibely ničia zmyslové bunky vo vnútornom uchu. Čím 
dlhšie na ucho pôsobia, tým viac nervových buniek odumiera a táto strata je trvalá 
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a nenahraditeľná. Môže sa dokonca skončiť úplnou hluchotou. Ak je sluch už poškode-
ný, nedá sa „opraviť“.

Hlučné podujatia
Hluk na diskotékach spôsobuje človeku akútne problémy so sluchom. Hlasná 

hudba môže dokonca poškodiť mozog. Na diskotékach dochádza k náhlemu poškodeniu 
sluchu, ak stojí človek blízko reproduktora. Nebezpečenstvo hrozí najmä pri nečaka-
nom zvukovom náraze. Vtedy hluk preletí do slimáka vo vnútornom uchu, kde potrhá 
membránu s vláskovými bunkami. Už po hodine strávenej na diskotéke potrebuje sluch 
na regeneráciu niekoľko hodín. Po dlhšom pobyte na hlučnom podujatí by mal mladý 
človek dopriať svojim ušiam odpočinok v tichom prostredí.

Učenie 
Intenzita hluku nemusí byť vysoká aby študenta stresovala pri učení. Niekedy na 

vyvolanie stresu, rozmrzelosti stačí aj tichý, vytrvalý bzukot. Pri učení v hlučnom pro-
stredí dochádza k zhoršovaniu výkonnosti, ovplyvňujú sa fyziologické funkcie, klesá 
sústredenosť pri riešení náročných úloh. V kolektíve ovplyvňuje hluk sociálne správanie 
človeka tak, že v ňom uvoľňuje agresívne rysy povahy. V hlučnom prostredí sa zhoršuje 
kooperácia v pracovnej skupine, znižuje sa ochota vzájomnej pomoci, podávania infor-
mácií a miera tolerancie k iným.

Spánok
Je množstvo dôkazov, že spánok je z biologického hľadiska nevyhnutný a ruše-

nie spánku je spojené s mnohými zdravotnými problémami. S narastajúcimi hladinami 
hluku v životnom prostredí rastie počet osôb, ktoré nemajú pre spánok z akustického 
hľadiska optimálne podmienky. Spánok je nevyhnutný prvok života. Je považovaný za 
aktívny zotavovací proces prebiehajúci v nervovej sústave. Jeho nedostatok je jedným 
z dôvodov predčasného vyčerpania nervových buniek. Ak ide o trvalý jav, organizmus 
rýchlo starne, klesá odolnosť voči chorobám a môže nastať predčasná smrť.   

Počas spánku reaguje naše telo citlivejšie na hluk ako počas dňa. Už pri nízkej 
hladine hluku dochádza ku stresovým  reakciám, k tzv. vylučovaniu stresových hormó-
nov, čo vedie k riziku vzniku gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych ochorení. 

Hluková expozícia vyvoláva i sekundárne účinky, tzv. oneskorené efekty. Sú to 
vplyvy, ktoré sa prejavia nasledujúci deň po nočnej expozícii v dobe, kedy exponova-
ná osoba bdie. Je to pocit nedostatočného vyspania, zvýšená únava, bolesti hlavy, de-
presívne nálady, zlé rozpoloženie, znížená výkonnosť. Dotazníkové štúdie preukázali, 
že ľudia žijúci v oblastiach s vysokým nočným hlukom viac užívajú sedatíva a lieky 
na spanie. Zvýšený hluk v noci má za následok sťažené zaspávanie, nekľudný spánok 
a predčasné prebudenie. 
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Materiál a metodika

V štúdii realizovanej od januára 2009 do marca 2009 sme formou internetového do-
tazníka oslovili 224 obyvateľov  Košíc. Vekové rozpätie respondentov je od 12 do 75 rokov. 

Z celej vzorky respondentov sme vyčlenili 108 adolescentov vo veku od 12 do 
22 rokov. Vekové hranice pre obdobie adolescencie nie sú presne defi nované, ale za dol-
nú hranicu považujeme vek približne 12 rokov a hornú hranicu 20 - 22 rokov. Zamerali 
sme sa na zistenie zdravotného stavu respondentov v súvislosti s hlukom, ako oslovení 
vnímajú hluk vo svojom okolí, vo voľnom čase a aký životný štýl vedú. Získané výsled-
ky sme grafi cky znázornili. 

Výsledky štúdie
Počúvanie MP 3 prehrávača 

Každý, kto sa oddáva hlasnej hudbe zo slúchadiel častejšie než päť hodín týžden-
ne, riskuje, že si poškodí sluch. Poškodenie sluchu je pravdepodobné u tých ľudí, ktorí 
takto holdujú hudbe dlhšie ako päť rokov. 

Medzi Európanmi je takýchto poslucháčov 2,5 až 10 miliónov a väčšinou ide o 
deti a mladých ľudí. Podľa odhadu používa osobné prehrávače denne 50 až 100 milió-
nov ľudí. Z výsledkov štúdie vyplynulo (obr.1), že MP3 prehrávač počúva 65 adoles-
centov, občas počúva 26 adolescentov a nepočúva 17 adolescentov. 

Obr. 1 Počúvanie MP3 prehrávača.

Počúvanie MP3 prehrávača rozdelené podľa vzdelania
Výsledky výskumu preukázali, že MP3 prehrávač počúvajú  adolescenti so zá-

kladným vzdelaním (40 %), študenti stredných škôl (28 % ) a študenti vysokých škôl 
(24 %).  Údaje sú uvedené v tab. 1 a grafi cky znázornené na obr. 2. 
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Tab. 1 Počúvanie MP3 prehrávača rozdelené podľa vzdelania.
Počúvate 

MP 3 
prehrávač?

SŠ  bez 
maturity SŠ  s maturitou študent SŠ študent VŠ VŠ vzdelanie základné 

vzdelanie
áno 0 5 18 16 0 26
nie 1 0 5 6 0 5
občas 1 1 4 9 2 9

Obr. 2 Počúvanie MP3 prehrávača rozdelené podľa vzdelania.

Bolesť hlavy
Bolesť hlavy môže mať mnoho príčin - zvýšený hluk v domácnosti alebo vonku, 

nedostatok spánku spôsobený hlukom, podráždenosť z hluku, neschopnosťou relaxovať 
a  oddychovať pre hluk a podobne. Ako vyplynulo zo štúdie, bolesťami hlavy trpí 10 
respondentov,  občas 58 respondentov a netrpí vôbec 40 respondentov (obr. 3). 

Obr. 3 Odpovede na otázku: ,,Trpíte bolesťami hlavy?“.

Návšteva hlučných podujatí
Mladí ľudia navštevujú s obľubou rôzne hudobné podujatia nedbajúc o hladiny 

hluku. Návštevy diskoték a koncertov sú pre ich uši doslova likvidačné. Zvládnu najvi-
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ac 120 decibelov, čo je hluk podobný štartu lietadla. Mnoho krát sú decibely na týchto 
akciách aj vyššie. Z odpovedí respondentov na obr.4 vyplynulo, že hlučné podujatia 
pravidelne navštevuje 30 adolescentov, občas 54 adolescentov a nenavštevuje 24 ado-
lescentov. 

Obr. 4 Návšteva hlučných podujatí.

Výsledky prieskumu na otázku, či adolescenti navštevujú hlučné podujatia, ktoré 
sme rozdelili podľa vzdelania, sú uvedené v tab.2  a grafi cky znázornené na obr. 4. 

Tab. 2 Návšteva hlučných podujatí rozdelená podľa vzdelania.
Navštevu-
jete hlučné 
podujatia?

SŠ bez 
maturity

SŠ s matu-
ritou študent SŠ študent VŠ VŠ vzde-

lanie
základné 
vzdelanie

áno 0 2 9 10 0 9
nie 0 1 7 8 1 7

občas 2 3 11 13 1 24

Obr. 5 Návšteva hlučných podujatí rozdelená podľa vzdelania.
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Zhoršený spánok

Z dotazníka vyplynulo, že zlý, resp. zhoršený spánok má 14 respondentov, 29 
respondentov má zlý spánok občas a 65 respondentov nemá zlý spánok (obr.6).

Obr. 6 Odpovede respondentov na otázku: ,,Máte zlý resp. zhoršený spánok?“.

Diskusia
Poškodenie sluchu je najčastejšie u tých ľudí, ktorí počúvajú hudbu z MP3 pre-

hrávačov dlhšie ako 5 rokov. Medzi Európanmi je takýchto poslucháčov 2,5 až 10 mili-
ónov a väčšinou ide o deti a mladých ľudí. Podľa odhadov osobné prehrávače používa 
denne 50 až 100 miliónov ľudí. Sluch obyvateľom EÚ ničia hlavne MP3 prehrávače, 
ktorých sa za posledné roky v Únii predalo 124 až 165 miliónov.  Počúvanie hlasnej 
hudby z prehrávača aspoň päť hodín týždenne prekračuje normy hluku, ktorým môžu 
byť vystavení zamestnanci v najhlučnejších fabrikách. Tým, že si poslucháči dajú do 
uší vkladacie slúchadla, uzatvoria zvukovod a intenzita pôsobenia hluku sa zvýši. Tieto 
hodnoty sú pri dlhšom a silnejšom počúvaní MP 3 prehrávačov škodlivé. 

Nielen hudba, ale aj akýkoľvek iný zvuk, ktorého hlasitosť presahuje 85 dB 
a človek mu je dlhšie vystavený, môže postupne spôsobiť poruchu sluchu. Zvuk vysokej 
hlasitosti môže tiež spôsobiť zmeny nálady, ovplyvňovať správanie poslucháča a môže 
pôsobiť ako stresový alebo aj motivačný faktor nielen v pozitívnom, ale aj v negatív-
nom zmysle slova. Poškodenie až strata sluchu však nehrozí iba ľuďom počúvajúcim 
MP3 prehrávače. Nebezpečné môže byť aj počúvanie hudby z rádia. Najmä v hlasnom 
prostredí. V hlučnom prostredí má poslucháč tendenciu zvuk pridávať. Je rozdiel, ak 
počúvame prehrávač napríklad v idúcom vlaku alebo pri relaxácii v prírode. Rozdiel 
je tiež v tom, či je človek na hlučnej diskotéke, či je členom alebo dirigentom veľkého 
hudobného orchestra, alebo počúva rádio len ako kulisu v aute alebo pri práci v hlučnej 
prevádzke. Oba spôsoby počúvania hudby môžu byť pre sluchový orgán z dlhodobého 
hľadiska nebezpečné. 
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Záver

Znečistenie hlukom je také isté nebezpečné, ako napr. zamorenie výfukovými 
plynmi. Je to jeden z novodobých problémov ľudstva. V dnešnej dobre sme vystavení 
podstatne vyšším decibelom ako v minulosti. Niekoľko desiatok rokov je veľmi krátka 
doba na adaptáciu sluchu voči takémuto hluku. Samozrejme, sluchový orgán sa po istú 
hranicu vie prispôsobiť, ale je to individuálne. Niekto vydrží veľkú zvukovú záťaž bez 
viditeľného poškodenia organizmu, iný pociťuje negatívny vplyv hluku na svojom tele 
oveľa skôr. Preto by sa nemal podceňovať žiaden hluk v našom okolí. 
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LIFESTYLE OF YOUTH DETERIORATES HEARING

Abstract: Noise pollution is the same dangerous like contamination by gases. It is 
one of the modern problems of mankind. Today we are exposed too much higher decibels 
than in the past. Several decades are a very short period of adaptation to hearing such 
noise. Of course, hearing apparatus can adapt to a certain level, but it is very individual. 
Someone can withstand high load sound without visible damage to the organism, another 
feels the negative impact of noise much sooner. No noise in our neighborhood should not 
be underestimated.

Key words: noise, lifestyle of young people, hearing-impaired, prevention
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ZMĚNY KVALITY HLASU U UČITELEK 
MATEŘSKÝCH ŠKOL MĚŘENÉ DSI

A VHI: ZHODNOCENÍ PO TRÉNINKOVÉM 
PROGRAMU

Jana FROSTOVÁ

Abstrakt: Práce shrnuje zkušenosti z aplikace preventivního hlasového progra-
mu u skupiny 43 učitelek mateřských škol. Po teoretické přípravě zaměřené na hlasovou 
problematiku (především na hlasovou hygienu a prevenci hlasových potíží) absolvovaly 
učitelky praktický hlasový výcvik. Na základě individuálních instrukcí a výcvikového 
manuálu prováděly cvičení dechová, fonačně rezonanční, staccatová a kombinovaná re-
laxační, pro zlepšení artikulace a pro rozvoj techniky mluvního a zpěvního hlasu. Změ-
ny hlasové kvality byly vyhodnoceny pomocí měření DSI (Dysphonia Severity Index), 
zhodnocením subjektivního sebeposouzení PO a analýzou audiovizuálních záznamů
i osobních výpovědí respondentek při pořizování hlasových snímků.

Klíčová slova: hlas, učitelky mateřských škol, hlasová hygiena, tréninkový pro-
gram, hodnocení hlasu, Dysphonia Severity Index

Úvod
Šetření, která jsme doposud realizovali v rámci výzkumného záměru Škola

a zdraví pro 21. století, i zkušenosti z praxe naznačují, že základní parametry hlasu, 
funkčnost, fl exibilita, kultivovanost atd., a zvláště pak odolnost (hlasová kondice) nedo-
sahují obvykle u učitelů takové úrovně, kterou jejich profese vyžaduje. Přitom funkčně 
zdravý a kvalitní hlas je důležitým předpokladem pedagogicky efektivní komunikace. 

Mnohé potíže s hlasem se odvíjejí nejen z nepřiměřených či náročných pracov-
ních podmínek, ale též od nesprávné hlasové techniky a špatného stylu jedince. Problé-
mem je i neadekvátní postoj k hlasu, jeho kvalitě a kondici. Setkáváme se na jedné stra-
ně s nedostatečnou kompetencí v oblasti percepce a posouzení kvalitativních parametrů 
hlasu a na straně druhé s bagatelizací problémů s hlasem, podceňováním důležitosti 
hlasového zdraví a nezájmem o hlasovou hygienu. Obvykle až první výraznější poru-
chy hlasové funkce vedou nejen k ochotě se hlasem zabývat, ale i k doceňování zásad 
prevence hlasových obtíží. 

Řada autorů signalizuje povahu problémů s hlasem jak v obecné rovině, tak ve 
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vztahu k  nárokům profesních aktivit či oblastí sociálního života. I ve vztahu k učitelské 
profesi najdeme řadu prací prezentujících zajímavá šetření v této oblasti, např. V. Lejska 
(1967); Ch. Gotaas a  C. D. Starr (1993); Russell, A. et al. (1998); L. Zapletalová (1993); 
S. Simberg, A. Laine, E. Salae a M. Rőnnemaa (2000); M. Pešlová a P. Brhel (2002); G. 
Kovacic (2005); A. Kerekretiová a V. Krsňanová (2010); at.al.).1

Aktuálním problémem se tedy stává nejen hledání metod, postupů, zásad a opat-
ření, které k udržení zdravého hlasu či znovunabytí hlasové kondice vedou, ale které 
motivují ke včasné a odpovědné péči o hlas.

V odborné literatuře najdeme řadu pojetí edukačních a terapeutických technik či 
postupů, kterými se lze inspirovat v hledání ucelených projektů cvičení zaměřených na 
přesně defi novanou cílovou skupinu – v našem případě na učitele a budoucí učitele: W. 
Schumacher (1973); Johnson, T. (1985); T. Kaufmannová a T. Johnson (1991); Martin, 
S. (1994); G. Pasa, J. Oates a G. Dacakis (2007) a další.

Naše zkušenosti, podobně jako české i zahraniční práce věnované edukaci, re-
edukaci či terapii hlasu, dokládají, že pokud jde o edukačně terapeutickou intervenci 
výcviku, zasahuje jednak složku motivační (objevení motivů k sebeedukaci a sebekul-
tivaci v oblasti práce s hlasem), dále znalostní (tj. potřebné informace týkající se ana-
tomicko-fyziologické stránky mluvidel a hlasotvorby i psycho-sociální stránky hlasu 
a řeči v kontextu stylu života) a konečně dovednostní (způsobilost ke kultivovanému 
náhledu a sebeedukace včetně správného provádění preventivních, kondičních a ná-
pravných cvičení). Vyjádřeno jednodušeji jde o to, aby se klient naučil především:

refl ektovat a hodnotit svůj hlas natolik, aby byl schopen objevit chyby a zlo-
zvyky v technice hlasu a řeči;

rozpoznávat důsledky špatných návyků či signály absence správné péče o hlas 
(např. pocit časté hlasové únavy, pocit permanentní hlasové námahy atp.);

uvědomovat si nejen své limity, ale především možnosti zvyšování hlasové 
kondice či rozvoje určitých parametrů hlasu (např. znělosti).

Výzkumné cíle
Cílem šetření bylo vyhodnocení relativně objektivních změn kvality hlasu (me-

todou DSI) a subjektivního náhledu kvality hlasu a jejích důsledků v profesní činnosti 
a osobním životě (VHI) v kontextu Tréninkového programu zvyšování hlasové kondice 
pro učitele.2 

Tréninkový program byl strukturován na úvodní, informační, motivační a zácvi-
kovou část, analýzu změn v důsledku aplikace cvičení, část zpětnovazební a v závěru 
i hodnotící (předznamenávající úvahy o dalších možnostech osobního růstu v oblasti 
práce s hlasem a hlasové hygieny): 

1  Podrobnější přehled a charakteristiku obdobných prací včetně prací zaměřených na edukační a terapeutické 
techniky a projekty uvádíme v monografi i Péče o hlasovou kondici učitelů (2010). 

2  Práce referuje o výsledcích šetření zaměřeného na studenty oboru učitelství pro mateřské školy. O obdob-
ných šetřeních zaměřených na studenty 1. stupně ZŠ jsme již referovali v předchozích létech (např. Příspě-
vek k vývoji hlasu učitelů v kontextu pedagogické profese (2008), Změny kvality hlasu učitelů měřené DSI 
ve vztahu k učitelské profesi(2009), Změny kvality hlasu učitelů měřené DSI v kontextu profesní přípravy 
(2010). V této stati interpretujeme pouze ty důsledky Tréninkového programu měřené DSI a VHI. Interpre-
tace dalších dat získaných v průběhu šetření doplňujícími metodami budou předmětem další studie. 
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1) úvodní část (vysvětlení záměru kurzu a způsobu práce),
2) vysvětlení anatomicko-fyziologického kontextu cvičení, 
3) strategie péče o hlas (hlasová hygiena),
4) seznámení s pracovním sešitem a záznamovým archem,
5) seznámení s cvičeními a jejich cílem (návodná část),
6) předvedení složitějších cvičení a upozornění na možné chyby při samostatném 

domácím cvičení,
7) konzultace individuálních postupů a problémů s cvičeními,
8) vyhodnocení, zpětná vazba, nasměrování další práce. 

K samostatnému domácímu cvičení měly účastnice tréninku k dispozici pracovní 
sešit a záznamový arch pro registraci frekvence a intenzity jednotlivých cvičení.

Pracovní sešit měl podobu metodické příručky a zahrnoval cvičení dechová, 
fonačně rezonanční cvičení, relaxační glissanda, relaxační cvičení s fonací a pohybem, 
procvičování obratnosti mluvidel, cvičení pro zlepšení síly a posazení mluvního hlasu, 
cvičení k rozvoji mluvního hlasu, cvičení k rozvoji zpěvního hlasu.3 Součástí sešitu bylo 
též poučení o držení těla, prevenci hlasových poruch a zásadách péče o hlas.

Obr. č.1. Pracovní sešit a ukázka Záznamového archu pro samostatné cvičení

Sledování změn kvality hlasu, o kterém nyní referujeme, bylo pouze dílčí sou-
částí sledování efektivity tréninkového programu. 

Výzkumný soubor
Výzkumný vzorek tvořilo 42 studentek oboru učitelství pro mateřské školy kom-

binovaného studia. Polovina z účastnic cvičení byla v době tréninku v pedagogické pra-
3 Podrobně jsou cvičení uvedena v  kapitole 4 ( Frostová, J., Péče o hlasovou kondici učitelů, 2010 ).
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xi tři roky a méně, šest od tří do šesti let, zbývající sedm až třináct let a dvě účastnice 
působily v praxi více než třináct let. 

Výzkumné metody
A. DSI

U všech respondentů byly před a po absolvování kurzu pořízeny hlasové snímky 
pro systematické sledování objektivních změn hlasu, které by mohly být připsány vlivu 
tréninkového programu. Registrována byla i vizuální stránka celkového projevu respon-
denta (videozáznam) pro posouzení fyzického postoje a technniky práce s hlasem.Použit 
byl počítač se softwarem umožňujícím záznam snímků a jejich následnou analýzu. DSI 
defi nuje Wuyts (2000) jako „přenos slyšitelné vokální kvality hlasu do jednorozměrného 
korelujícího rozměru“. Hodnota DSI se počítá podle standardního vzorce z vážených 
hodnot nejvyšší frekvence (F0-High, nejnižší hlasitosti (I-Low), maximální doby fonace 
(maximum phonation time – MPT) a vibrace (jitter) nahrávky v době fonace. Hodnoty 
se pohybují v rozmezí +5 pro normální hlasovou kvalitu až po -5 pro těžké poruchy 
hlasu. Čím výraznější je záporná hodnota indexu, tím horší je kvalita hlasu. 

B. VHI
Dotazník Voice Handicap Index (VHI), sestavila B. Jacobsonová se spolupracov-

níky (1997). Dotazník zjišťuje subjektivní náhled kvality hlasu respondenta a případné 
důsledky specifi k jeho hlasu na socioprofesní aktivity a vztahy. Zkušenosti s tímto do-
tazníkem nejsou v České republice zatím velké (FROSTOVÁ J., LEJSKA M., 2006, 
ŠVEC, J. et al., 2009).

Dotazník nenahrazuje lékařskou anamnézu, dokáže však poskytnout informace o 
hloubce potíží, problémů, nesnází či omezení, které vznikají v osobním i profesním životě 
respondenta, a jež jsou zapříčiněny nebo spojeny s různými hlasovými obtížemi či poru-
chami hlasu. Respondenti odpovídali v rozsahu 5stupňové škály. Dotazník je rozdělený do 
tří skupin po 30 otázkách, které autoři označují jako: physical factor (P), functional factor 
(F) a emotional factor (E). Každá otázka má 5 variant odpovědí (nikdy, téměř nikdy, ně-
kdy, téměř vždy a vždy), které jsou hodnoceny 0 až 4 body. Výsledné celkové skóre, které 
je v rozmezí mezi 0 a 120 body, vyjadřuje míru potíží klienta (0-30 žádné nebo minimální 
potíže s hlasem, 31-60 střední typ potíží s hlasem, 61-120 vážné poškození hlasu).

Dotazník je zaměřen na následující tři oblasti socioprofesního života:
III. fyzickou oblast (údaje o pocitech při mluvení a o percepci vlastního hlasu)
III. funkční (praktickou, provozní) oblast (dopad hlasových potíží na život a životní 

situace).
III. emoční, citovou oblast (emoční reakce respondenta zapříčiněné potížemi s hla-

sem a dopad hlasových potíží na sociální prostředí).

Výsledky
Výsledky signalizují mírně pozitivní změny v charakteristikách hlasu, vyjadřo-

vaných mírou DSI v důsledku aktuální práce s hlasem. Naznačuje se zároveň možnost 
využití DSI jako indikátoru potřeby reedukace či terapie hlasových obtíží u učitelů.
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Následující graf vyjadřuje poměr změn hodnot DSI u osob, u nichž byl zazna-
menán pozitivní posun (90 %). Nejvýznamnější část tvoří osoby s pozitivním posunem 
do 2 bodů (63,2 %), u 36,8 % ZO lze posun považovat za zřetelný (od 2 do 5 bodů).

Na posunu hodnot DSI se nejvýznamnější měrou podílel MPT. Jak vyplývá z roz-
hovorů s účastnicemi tréninku, pociťovaly největší problém v oblasti práce s dechem,
a proto i při domácím cvičení věnovaly pozornost především dechovým cvičením. 

Graf č. 1: Posun hodnot DSI po absolvování tréninku

Následující graf vyjadřuje frekvenci změn MPT po tréninku. Téměř všechny ZO 
dosáhly zlepšení délky fonace. Zhruba třetina účastnic zlepšila MPT v intervalu 3-6 sec. 

Graf č. 2: Rozložení hodnot rozdílů MPT po absolvovaném tréninku
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V důsledku tréninku došlo rovněž ke zlepšení techniky hlasu (práce s dechem, 
fyzický postoj a držení těla, artikulace apod.).

Subjektivní percepce hlasových problémů účastníků 
Tréninkového programu 

Náhled na povahu eventuálných potíží s hlasem a na socioprofesní oblasti, 
v nichž se projevují případné důsledky, jsme měřili pomocí dotazníku VHI. 

Výsledky potvrdily očekávání, že účastníci výcviku nebudou vzhledem k svému 
věku a krátkému profesnímu angažmá vykazovat výraznější poruchy hlasu. Jak ukazuje 
následující graf č. 1., jednoznačně převažovali klienti, jejichž skóre 0-30 vyjadřuje dle 
autorů žádné nebo minimální potíže s hlasem (80,95 %). Střední typ potíží s hlasem 
uvedlo 16,67 % zkoumaných osob a 2,38 % uvedlo vážné potíže s hlasem. 

Graf č. 3: Stupeň subjektivně vnímaných potíží s hlasem

I když jde o velmi malou skupinu, odpovídá toto rozložení nejen výsledkům, 
které jsme dříve získali od větších skupin studentů učitelství a učitelů, ale i úda-
jům, které uvádějí jiní autoři. Naši i zahraniční autoři se shodují v tom, že zhruba 
jedna pětina učitelů uvádí obdobné potíže a vyžaduje edukační či terapeutickou 
korekci.

Podíváme-li se na to, jak jsou jednotlivé faktory syceny problémy s hlasem VHI 
zdá se, že v tzv. „physical factoru“, který je zaměřen na sebepercepci základních projevů 
hlasu jsou odpovědi diferencovaněji rozloženy, než ve faktorech zbývajících (které měří 
výrazněji spíše důsledky potíží s hlasem v socioprofesních kontaktech) (viz graf č. 4 ). 
Lidé jsou zřejmě schopni lépe percipovat základní charakteristiky hlasu lépe než důsled-
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ky hlasové indispozice v kontaktech, anebo jsou tyto důsledky natolik nevýznamné, že 
zůstávají mimo aktuální pozornost.

Graf č.4: Rozložení výpovědí zkoumaných osob v jednotlivých faktorech VHI

Analýza odpovědí na jednotlivé otázky dotazníku VHI ukázala, že v první desít-
ce otázek, prožívaných „nejtíživěji“, bylo 6 otázek vyjadřujících faktor „P“ (physical), 
3 otázky „F“ (functional) a 1 „E“ (emotional):

P2 – Znění mého hlasu se v průběhu dne mění; P1 – Stává se mi, že mi během 
mluvení dochází dech; P4 – Můj hlas zní skřípavě a vyprahle; F2 – V rušném prostředí 
mi lidé špatně rozumějí; P9 – Večer je můj hlas znatelně horší než ráno;

E7 – Rozčiluje mne, když mě lidé žádají, abych opakoval(a), co jsem říkal(a); P7 
– Když mluvím, snažím se měnit svůj hlas, aby zněl jinak; F7 – Lidé mě při rozhovoru 
často žádají, abych jim něco zopakoval(a); P6 – Stává se, že dopředu nevím, jak můj hlas 
bude znít, když promluvím; F1 – stává se, že mě kvůli mému hlasu lidé špatně slyší.

Závěry 
Projekt Tréninkového programu zvyšování hlasové kondice pro učitele lze po-

važovat nejen za efektivní způsob zvyšování hlasové kondice a kvality hlasu, ale též 
za vhodný didaktický nástroj k ovlivnění motivace účastníků k seberozvoji v oblasti 
hlasové kultury. 

Problematika zvyšování hlasové kondice a zlepšování kvality hlasu jako pracov-
ního nástroje učitele velice oslovuje, ale je třeba ji propojovat s aktuálními problémy, 
které pedagogové (zvláště v praxi) pociťují. 

Refl exe kvality hlasu, která se původně zužovala na v podstatě laicky vnímanou 
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„dostatečnou“ či „nedostatečnou kondici“ v podmínkách výchovně – vzdělávací praxe 
se v průběhu tréninku mění ve zralejší dovednost posuzovat jednotlivé parametry hlasu 
(intenzitu, znělost, výšku – mluvní polohu, barvu, rozsah ).

Učitelé i studenti učitelství nemají utříděné a zažité znalosti z hlasové hygieny 
a nejsou zvyklí ve svém profesním a osobním životě zásady hygieny hlasu aplikovat. 
Zvláště projekce znalostí do procesu utváření dovedností a dílčích speciálních kompe-
tencí je bez vedení zkušeným pedagogem poměrně malá. Zkušenosti z realizace trénin-
ku ukazují, že však jde spíše o problém motivace k aplikaci zásad hlasové (a potažmo
i duševní) hygieny, než primárně o znalostní defi cit.

Dosavadní způsob výuky neumožňuje takový individuální přístup, který by mohl 
vést k zásadnějším změnám kvality hlasu a praktických dovedností techniky práce s hla-
sem Vzhledem k tomu, že objektivně nelze navršovat počet vyučovaných disciplín, už 
z důvodů kapacitních a fi nančních, nabízí obdobné tréninkové techniky možnost aplika-
ce „strukturovaných a cíleně zaměřených cvičení“, v nichž by zájemce o práci s hlasem 
po pečlivém zacvičení orientoval podrobný manuál, v době, kterou si klient dle mož-
ností svého denního režimu zvolí ve svém volném čase. Tato cvičení by byla zaměřena 
na systematickou vlastní práci s hlasem, přičemž pedagog by byl průběžně k dispozici 
jako konzultant a motivátor.
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CHANGES OF THE QUALITY OF VOICE IN NURSERY 
SCHOOL TEACHERS MEASURED BY THE DSI AND VHI 
METHODS: EVALUATION ON COMPLETION OF
A TRAINING PROGRAMME

Abstract: The paper summarizes the experience of applying a preventive voice 
program in the group of 43 nursery school (women) teachers. After theoretical prepara-
tion directed towards voice problems (especially voice hygiene and prevention of voice 
disorders), the teachers took part in practical voice training. They did phonation and 
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resonance exercises, staccato exercises, combined relaxation exercises, exercises for 
improving articulation and exercises for improving the strength and setting of the voice 
according to the manual. The changes of voice quality were evaluated by means of the 
DSI (Dysphonia Severity Index) measurements and analysis of the tested persons´ sub-
jective self-assessments, audio-visual recordings and the respondents´ personal commu-
nications given in the course of recording.

Key words: voice, nursery school teachers, voice hygiene, a preventive voice 
program, evalu
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RESILIENCE V DĚTSKÉM VĚKU A JEJÍ 
VÝZNAM PRO RANOU PODPORU

Marie VÍTKOVÁ

Abstrakt: V kapitole se zabýváme otázkami rané podpory a rané péče věnované 
dítěti s vývojovým postižením a jeho rodině. Ve vztahu k rané podpoře je vysvětlen pojem 
resilience, která vzniká ze setkání nepříznivých a životně specifi ckých podmínek u dítěte 
v konfrontaci s prostředím. Pozornost je věnována možnostem ve využití plastičnosti 
centrální nervové soustavy v raném věku ve prospěch dítěte. Charakterizovaná je raná 
péče dle zákona o sociálních službách. Závěrem kapitoly je uvedeno výzkumné šetření, 
které se týká analýzy zkušeností matek s dítětem s těžkým postižením s vnější podporou 
v raném a předškolním věku.

Klíčová slova: resilience, dítě, raný věk, zdravotní postižení, raná podpora, plas-
ticita CNS, raná péče

Teoretická východiska
Resilience se vyvíjí ze střetu nepříznivých a životně specifi ckých podmínek ve 

vztahu k ochranným faktorům, na které může dítě dosáhnout v interakci s prostředím 
(srov. obr. 1). Resilience se vztahuje na „dynamický, transakcionální proces mezi dítětem 
a prostředím“ (Wustmann, C. 2005, 193 in Leyendecker, Ch. 2010, s. 40), kterým je:

relační velikost (vztaženo na těžké životní okolnosti a ochranné faktory)• 
relativní velikost, tzn. neexistuje žádné absolutní omezení (Gabriel, Th. 2005, • 
207 in  Leyendecker, Ch. 2010, s. 40)

Obr. 1: Charakter procesu resilience v konstelaci omezení a zdrojů

Rizikové faktory   Dítě   Ochranné faktory
(Omezení)      (Zdroje)

    Relativní
    Resilience
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Je třeba akceptovat individuální pohled na to, že dítě produkuje resilienci více ze 
sebe sama, než se mu dostává podpůrné interakce z prostředí. Také pojem schopnost od-
poru lze odvodit z individuálních schopností dítěte. Mohli bychom tedy přesněji mluvit 
o resilienční situaci nebo konstelaci.

Ochranné faktory (resilienční faktory)
Personální zdroje (dítě)

Pozitivní vlastnosti temperamentu, které vyvolávají pozornost, náklonnost a so-• 
ciální podporu u pečující osoby (otevřené, komunikativní, aktivní dítě)
Pocit bezpečí a z toho plynoucí radost ze zkoumání• 
Schopnost řešit problémy• 
Získávání vlastních zkušeností a přesvědčení• 
Pozitivní sebekoncept, vysoký stupeň sebehodnocení• 
Zkušenosti z odpovědnosti• 
Aktivní chování se snahou něčeho dosáhnout (např. mobilizovat sociální pod-• 
poru)

Sociální zdroje (uvnitř a vně rodiny)
Stabilní emocionální vztah k jedné ze spolehlivých, podporujících důvěru a au-• 
tonomii pečujících osob v rodině
Emocionálně pozitivní, podporující a strukturované klima výchovy• 
Rodinná soudržnost (i přes podstatnou zátěž narozením dítěte s těžkým postiže-• 
ním)
Modely pozitivního zvládání dané situace• 
Kompetentní a starostliví dospělí mimo úzký okruh rodiny, kteří podporují důvě-• 
ru a rodinnou příslušnost (prarodiče a další příbuzní, sousedé, známí, pracovnice 
v rané péči, vychovatelky a učitelky)
Pozitivní zkušenosti s mateřskou školou a školou• 

Na tyto personální a sociální ochranné faktory se nelze dívat jako na neměnné 
nebo na sobě nezávislé, ale spíše jako na faktory, které se nacházejí v dynamickém vzá-
jemném vztahu a mají podobně jako rizikové faktory, charakter pravděpodobnosti. Do 
té míry je pak resilience opakem pravděpodobnosti negativního průběhu vývoje. Lze 
říct, že platí: čím  existuje u dítěte více rizikových faktorů a čím větší je jeho zranitelnost 
(omezení), tím jsou pro resilienční procesy potřebnější ochranné faktory, tedy protek-
tivní zdroje. Význam sociálních zdrojů ve výzkumu resilience ukazuje, že vzdělávací 
teorie a resilience jsou ve vzájemném souladu (Leyendecker, Ch. 2010). 

Resilience musí být podporována na třech úrovních:
u samotného dítěte1. 
v jeho bezprostředním prostředí (rodina)2. 
v jeho širším sociálním prostředí (sousedé, jesle, mateřská škola, škola, městská 3. 
čtvrť)
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Z toho plyne, že podpůrné přístupy, které jsou zaměřeny jen na jednu úroveň, 
nemohou být dostatečně účinné a následně ani úspěšné.

Děti s rizikovým vývojem v rané podpoře
Děti, které potřebují ranou podporu, lze rozdělit do dvou skupin:

Děti s biologickým rizikem,•  se zdravotním postižením, jsou zranitelnější a potře-
bují mnohem intenzivnější a delší kompetentní, podpůrnou, chránící a doprová-
zející interakci s dospělými, než děti intaktní.
Děti s psychosociálním rizikem•  (bída, zanedbání, rodiče s psychickým onemoc-
něním apod.), kdy bída je stupňujícím se rizikovým faktorem především tehdy, 
pokud je vyjádřena komplexně a zasahuje do oblasti péče o dítě a jeho edukace. 
V tom případě je naše jednání, kontakty a kooperace s rodinou podstatně ome-
zená.

Koncept resilience ve vývoji dítěte v raném věku spočívá v tom, abychom měli 
při edukaci dítěte s vývojovým postižením přiměřený optimismus, který by zabránil 
přílišnému pesimistickému hodnocení životních perspektiv dítěte. Resilience jako opak 
proti pravděpodobnosti negativního průběhu vývoje dítěte dává podnět a šance vidět 
také v obtížných situacích dítěte zdroje pro zlepšení jeho situace a umět tyto zdroje 
využít a podpořit.

Plasticita centrálního nervového systému
Plasticita centrálního nervového systému (CNS) má významné důsledky pro te-

rapeutická a pedagogická opatření ve smyslu prevence rozvinutí poruchy nebo posti-
žení. Pojem plasticita budí celou řadu asociací: ve vztahu k mozku myslíme například 
na možnost tento orgán formovat a měnit, jeho funkce modifi kovat nebo adaptovat ve 
prospěch určitých potřeb. Mozek řídí naše chování pomocí různých funkčních systémů. 
Jejich činnost je částečně podchycena už před narozením, např. ultrazvukem. Po naro-
zení dítěte jsou dále podrobně analyzovány pomocí polygrafi ckých šetření a na základě 
pozorování chování matka-dítě. Diferencovaná souhra genetických faktorů a vlivů pro-
středí, které působí jako epigenetické komponenty, představují základní předpoklady 
pro všechny vývojové procesy.

Plasticita je základní vlastností nervového systému. Závisí ovšem na určitých 
předpokladech a má svoje hranice. Plasticita je významná pro možnost kompenzovat 
funkce centrálního nervového systému po zranění nebo jejich poškození. Poznatky 
o plasticitě nám mají pomoci při plánování a realizaci určitých pedagogických a tera-
peutických opatření. Terapie a podpora má zohlednit specifi cké potřeby jednotlivého 
dítěte, stejně jako jeho okolí (Korsten, S., Wansing, G. 2000). 

Předpokladem pro účinnou speciálněpedagogickou podporu je mít k dispozici 
pokud možno dobrý obraz o každém jednotlivém dítěti se zřetelem na jeho silné a slabé 
stránky, abychom správně pochopili rozvoj jeho osobnosti a možnosti interakce (Vít-
ková, M. 2006). Terapie a podpora má zohledňovat specifi cké potřeby každého dítěte, 
musí se ale také vyhýbat přetěžování a nadměrnému působení podnětů a je třeba do 
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podpory zapojit prostředí dítěte, proto je nutná určitá plasticita také na straně terapeutů 
a pedagogů, teprve potom jsou plně vyčerpány možnosti změny dané na různých úrov-
ních nejen v oblasti vytvoření neuronálních propojení nebo funkčních systémů, ale také 
při sociální integraci u dítěte se zdravotním postižením.

Raná péče
Malé děti s těžkým postižením pobývají nejčastěji v rodině. Rodina je v tom-

to případě určitým druhem instituce a její rámec péče je považován za zvlášť vhodný 
a kompetentní z hlediska podpory vývoje dítěte. O tom, jaký zásah způsobí integrace dítě-
te s těžkým postižením do života rodiny, je napsáno hodně článků a odborných publikací. 
Jako problém se ukazuje např. „nepřetržité rodičovství“, neboť dítě s těžkým postižením 
se nestane nikdy dospělým člověkem ve smyslu jeho socializace a mladší sourozenci ho 
ve vývoji předběhnou. Existuje hodně pozitivních příkladů v odborné literatuře, z kterých 
vyplývá, že rodina se učí mistrně zvládat obtížné situace, osvojuje si odborné znalosti, 
vybírá podpůrné a terapeutické nabídky, aplikuje je a prosazuje svoje práva (srov. Matěj-
ček, Z. 1986, Langmeier. J., Krejčířová, D. 1998, Vágnerová, M. 1991). Péče a výchova 
v rodině bývá doplňována speciálními nabídkami v rodině i mimo ni. 

Na základě zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů) se zřizuje institut rané péče. Raná péče je terénní, popř. ambulantní službou 
a je poskytovaná dítěti a rodičům dítěte se zdravotním postižením nebo jehož vývoj je 
ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace, a to ve věku od narození do 7 let. Soci-
ální služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho 
specifi cké potřeby. Na základě školského zákona (č. 561/2004 Sb.) a následné vyhlášky 
(č. 72/2005 Sb. o poradenských službách) jsou poskytovány rodičům s dítěte se zdravot-
ním postižením pedagogicko-psychologické poradenské služby, konkrétně ve speciálně 
pedagogických centrech (srov. Vítková, M. 2006, Hanák, P. 2005). Děti předškolního 
věku se zdravotním postižením mohou navštěvovat běžnou mateřskou školu, speciální 
třídu mateřské školy, speciální mateřskou školu, přípravný stupeň základní školy spe-
ciální nebo nejrůznější typ stacionářů, zejména rehabilitačních. Je třeba poznamenat,
 i když je podpora rodině s dítětem s těžkým postižením dobře koordinovaná a v rodině 
panuje otevřená atmosféra, dítě s těžkým postižením a jeho rodina se stále pohybuje 
mezi domovem, školou a institucemi medicínského a terapeutického charakteru.

Zásadním momentem pro optimální vývoj dítěte kromě bezproblémového těho-
tenství je porod a následná poporodní péče. Průběh porodu značně ovlivňuje další vývoj 
dítěte a mezi závažné rizikové faktory během porodu patří akutní či chronická hypoxie 
(nedostatek kyslíku) nebo infekce plodu a novorozence. U řady novorozenců vedou tyto 
komplikace po porodu k závažnému ohrožení zdravotního stavu a významně snižují 
kvalitu jejich dalšího vývoje vznikem dětské mozkové obrny, centrálních i periferních 
poruch zraku, sluchu apod. V souvislosti s předporodní, porodní a poporodní péčí byl 
v letech 2000 a 2003 proveden výzkum formou dotazníkového šetření v českých porod-
nicích. Výzkum realizovalo občanské sdružení Aperio – Společnost pro zdravé rodičov-
ství, samotné šetření provedla agentura STEM ve 114 porodnicích. Šetření mělo za úkol 
zjistit, jaké přístupy, služby a pomůcky naše porodnice nabízejí, jak porodnickou péči 
hodnotí těhotné ženy a matky a jaké postoje zaujímají zdravotníci i rodičky k alternativ-
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ním možnostem vedení porodu. Souběžně s tímto průzkumem byla realizována anketa 
občanským sdružením Aperio na téma „Jak se rodí v porodnicích v ČR“. Včasná dia-
gnostika nesrovnalostí vývoje novorozenců během prvních tří měsíců života a včasné 
zahájení příslušných intervenčních programů jsou zásadními předpoklady, jak úspěšně 
kompenzovat a předcházet závažným následkům rizikových porodů. Důležitou otáz-
kou je, jakým způsobem jsou rodiče informováni o zdravotním stavu dítěte v porodnici 
a o následném možném vývoji dítěte. Sdělení skutečnosti o těžkém zdravotním postiže-
ní dítěte jeho rodičům je vždy traumatizující. Informace by měl podávat rodičům ošet-
řující lékař v porodnici či pediatr, informace by měly být úplné, pravdivé a hlavně pro 
srozumitelné, aby se mohli se na jejich skladě rozhodnout o budoucnosti svého dítěte. 

Příklad: Raná péče – rozhovor s matkami s těžce 
postiženým dítětem

Gabriela Feistová (2009) se zaměřila ve své diplomové práci, která vznikla pod 
vedením prof. PhDr. Marie Vítkové, CSc., na zjišťování názorů, postojů a zkušeností 
matek dětí s těžkým postižením v raném a předškolním věku až po období školní do-
cházky, kdy moment povinného začlenění dítěte do školy je často rozhodující pro změ-
nu životního stylu rodiny, neboť ve většině případů se jedná o první „osamostatnění“ 
dítěte od rodiny. Pro zpracování výzkumného projektu diplomantka využila výsledky 
dotazníkového šetření pro porovnání zjištěných údajů, a to zejména informace týkají-
cích se odborné pomoci matce po jejím návratu z porodnice. 

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jakým způsobem matka vnímá každo-
denní péči o své dítě s těžkým postižením, zjistit zkušenosti matek se vzděláváním dětí 
s těžkým postižením, poznat názory na vzdělávání těchto dětí, zjistit, jakým způsobem 
vnímají podporu ze stran odborníků a organizací, která se věnují dětem s těžkým posti-
žením. Pro získání pokud možno nejúplnějších dat použila diplomantka techniku ana-
lýzy dokumentace, pozorování, rozhovor a analýzu osobních materiálů. Ke spolupráci 
na vybraném tématu získala diplomantka čtrnáct informantek, preferovány byly matky, 
které pečují o dítě s těžkým postižením v různém věkovém období. Při zpracování vý-
zkumného projektu využila diplomantka techniku nestandardizovaného hloubkového 
rozhovoru. Před návštěvami rodin si vytyčila cíle pozorování: sledovat atmosféru pro-
středí v rodině včetně uspořádání s ohledem na bezbariérovost, aktivity rodiny během 
dne a přístup matky a ostatních členů rodiny k dítěti s těžkým postižením. 

Z výzkumného šetření vyplynulo, že matky stále vnímají nedostatek psycholo-
gické podpory v období po porodu. Z výpovědí vyplynulo, že nejčastěji zmiňovaným 
problémem byl nedostatek informací právě v nejranějším věku dítěte. Informantky ve 
výpovědích potvrdily nespokojenost s nepropojeností postupů jednotlivých institucí 
(porodnice, ordinace pediatra, ordinace odborného lékaře, speciálně pedagogického 
centra, základní školy), která se většinou projevovala ve zdlouhavém řešení zdravotní-
ho stavu dítěte.

Zajímavé bylo zjištění, že pro matky není podstatné, zda dítě chodí do školy, 
ale za důležitější považují vyplnění denního programu pro své dítě. Školu vnímají jako 
místo pobytu svých dětí v dopoledních hodinách, ale neberou ji jako „startovní čáru“ 
pro samostatný život dětí v budoucnu. Často hledají pro své dítě takové zařízení, ve 



166

kterém je možnost spojení služeb školských a sociálních institucí. V případě dětí s těž-
kým postižením se ještě jedná o služby zdravotnických institucí (potřeba fyzioterapie). 
Matky považují za důležité najít takovou instituci, která bude poskytovat jejich dítěti 
komplexní služby v delším časovém úseku. Matky sdělují, že sice mají možnost využí-
vat různé služby, ale v denním programu je pro ně velmi náročné tyto služby skloubit 
a pravidelně je využívat. Zmiňují se i o jejich fi nanční náročnosti, která jim omezuje 
možnost využívání služeb. Jako nejdůležitější se jeví potřeba podpůrných služeb, aby 
nedocházelo k sociální izolaci rodin, které pečují o dítě s těžkým postižením. Nemělo 
by se zapomínat na podporu partnerských vztahů, aby rodina byla funkční a poskyto-
vala potřebné zázemí všem členům rodiny. Z výpovědí matek bylo patrné, že je velmi 
náročné skloubit služby školského, sociálního a zdravotnického systému, které jsou pro 
rozvoj dětí s těžkým postižením důležité a rovnocenné. Za nejdůležitější považují infor-
mantky dlouhotrvající a plnohodnotnou péči o dítě v průběhu dne. Škola je podle matek 
jen jednou z částí ucelené péče. 

Z výzkumného šetření vyplývá, že systém edukace dětí s těžkým postižením je 
u nás sice nastaven a legislativně zajištěn, ale v praxi nejsou vždy připraveny potřebné 
podmínky. Z výpovědí informantek vyplynulo, že ani ony samy nejsou dostatečně in-
formovány o povinnosti školní docházky pro dítě s těžkým postižením. Často uvádějí, 
že v případě dítěte s těžkým postižením nepovažovaly povinnou školní docházku za po-
třebnou. Z výzkumu vyplynula potřeba větší provázanosti služeb jednotlivých institucí 
(sociálních, školských a zdravotnických) a rezortů státní správy (ministerstev) a větší 
informovanost veřejnosti. 
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RESILIENCE IN CHILDREN AND ITS IMPORTANCE FOR 
EARLY INTERVENTION

Abstract: The chapter focuses on questions of early support and early interven-
tion to children with developmental disability and its family. Within the context of early 
support, the term resilience has been explained. Resilience occurs when unfavourable 
and specifi c conditions of a child co-occur and interact with environment. We focus on 
possibilities offered by great plasticity of CNS in the early age. We defi ne early inter-
vention in accordance with the Act on Social Sevices. In the end of the chapter we pre-
sent a research analysing experience of mothers of children with profound disabilities 
with external support in early and pre-school age. 

Key words: resilience in children, early age, health disability, plasticity of CNS, 
early intervention
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdravotní gramotnosti

PORTFOLIO ASPEKTŮ DOPRAVNÍ VÝCHOVY 
VE ŠKOLE A V RODINĚ S AFINITOU 

K DOPRAVNÍ PEDAGOGICE

Mojmír STOJAN

Abstrakt: Při analytickém pohledu na celostní problematiku dopravní výchovy 
dětí a mládeže školního věku, včetně věku středoškolského, lze determinovat v jednotli-
vých pilířových oblastech celou řadu detailních či fragmentárních aspektů, které spolu 
tvoří logicky provázané portfólio. Zkoumání obsahu těchto aspektů i jejich vzájemných 
vztahů je nezbytnou součástí úsilí o hledání efektivního didaktického modelu realizace 
obsahu této dílčí pedagogické disciplíny. Rozvoj v teoretické oblasti se orientuje na 
zkoumání charakteristických znaků a požadavků dopravní výchovy a na zkoumání pod-
mínek, v nichž se realizuje.

Klíčová slova: dopravní výchova, základní škola, rodina, dopravní pedagogika

Potřeba dopravní výchovy jako fenomén historické 
nutnosti

Účast dětí a školní mládeže na dopravních nehodách a na jejich zdravotních 
následcích se stala tragickým fenoménem tzv. mobilní společnosti, tedy společnosti 
s rozvinutou dopravou. Doprava v současných dimenzích nás na jedné straně v  soukro-
mém i profesním životě vybavuje možnostmi bez ní nemyslitelnými, ať již jde o pocit 
osobní volnosti a svobody, atraktivní sportovní vyžití a usnadnění transportních potřeb, 
nebo o operativnost v komunikaci, řízení, rozhodování, jednání, či v úspěšnosti objemu 
splnitelných úkolů. Zároveň si však často uvědomujeme, že nás také omezuje, stresuje 
a možná až  šikanuje v dimenzích nevyhnutné koexistence.

Odvrácenou tváří přívětivé dopravy jsou tedy dopravní nehody, jejichž původ 
spočívá většinou v selhání některého z prvků dopravního systému, tvořeného jeho 
účastníky a dopravním prostředím, v němž se mobilita realizuje. Častým důvodem je ze-
jména nedostatečná připravenost jednotlivých aktérů na vzájemnou bezpečnou dopravní 
interakci. Jediným dosud poznaným nástrojem řešení zmíněných proporcí, disproporcí 
a diskrepancí je tu efektivnější, tu méně úspěšná dopravní výchova. Výchova a výcvik 
dopravních kompetencí, transfer adekvátních  znalostí, trénink kognitivních schopností, 
rozvoj intelektuálních i motorických dovedností a správných návyků chování je tím, co 
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shledáváme nástrojem řešení systémů dopravní výchovy na jednotlivých strukturních 
úrovních.

Klíčová role dopravní výchovy v systému školní výchovy 
a výchovy mimo vyučování 

Analýzou jednotlivých typů, forem, složek a mechanismů dopravní výchovy 
v kritické konfrontaci s regionálními podmínkami je možno hledat vodítko k návrhu 
vlastního efektivního modelu. 

Další oblastí, v praktické dopravní výchově (vedle kognitivních operací při osvo-
jování elementárních dopravních pravidel a významu dopravního značení) často opomí-
jenou, je vedení dětí a mládeže k „zlatému“ dopravnímu pravidlu, a to principiálnímu 
partnerství a vstřícnosti, vzájemné ohleduplnosti, integritě navazující na všeobecné mo-
rální zásady, až po právní vědomí a limity spoluzodpovědnosti při jakékoliv dopravní 
nehodě, ať už jako její viník, aktér, účastník, nebo postižený. Dopravní výchova zúžená 
pouze na racionální poznání a poučení (znalost dopravních předpisů a dopravních zna-
ček) při absenci klíčových výchovných aspektů je nedostatečnou prevencí a je schopna 
zabránit jen minimu nehod, které pramení z triviálních důvodů a příčin.

Nejčastějšími a nejdůležitějšími průvodci dětí z hlediska dopravní výchovy, pře-
devším v předškolním věku, ale s nezastupitelnou rolí i během školních let a dorůstání, 
jsou rodiče. Kde je však příležitost systému se s těmito výchovnými partnery sejít, na 
jaké platformě s nimi spolupracovat a jak je samotné učinit k takové spolupráci kom-
petentní? V zásadě zůstává jediným řešením neopomenout v přípravě pedagogů na tuto 
profesionální roli nalézt prostor pro kooperaci učitelů a rodičů na klíčových výchovně-
vzdělávacích problémech.

Cílená, kompetentní a koordinovaná dopravní výchova by mohla a měla v tomto 
směru výrazně pomoci, ať už vedená v systému výchovy ve škole, při volnočasových 
aktivitách, nebo v rámci výchovy rodinné.

Koordinace forem školní a rodinné dopravní výchovy
Děti a mládež školního věku patří k nejohroženějším účastníkům dopravy, ať už 

jako chodci, nebo uživatelé jakýchkoliv nemotorových vozidel či sportovních prostřed-
ků. V převážné míře nemají ani dispozice ani reálné vědomosti, jak se v dopravních 
situacích správně chovat a jak na vyhrocené situace bleskově adekvátně reagovat.

Dopravní výchova se jeví jako použitelný nástroj prevence dopravní nehodovosti. 
Jejími dvěma nejvýznamnějšími částmi by měla být jednak specifi cká forma ro-

dinné výchovy pěstovaná od nejútlejšího věku, jednak institucionální forma, s níž se 
populace setká v mladším a starším věku školním, pubertálním  a adolescenčním, reali-
zovaná především v nejrůznějších školských zařízeních. 

Co by měli pedagogové a rodiče při přípravě na svoji profesionální nebo rodičovskou 
roli zvládnout, aby vedení dopravní výchovy bylo komplexní, kvalifi kované a efektivní?

V první řadě v této problematice fi guruje klasifi kace dopravních situací, v nichž 
dochází k potencionálnímu nebo reálnému nebezpečí úrazu nebo usmrcení dítěte z dů-
vodu podceňování či včasného neodhalení situací jako nebezpečných. Neřadí-li je ani 
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pedagog, ani rodič  do systému poučení a tréninku dětí, jak takové situace správně řešit, 
tím méně je jako rizikové vnímají děti a mládež a v rolích účastníka a nemobilizují své 
schopnosti  reakce k preventivnímu chování. To se týká širokého spektra potenciálních 
situací v místě bydliště i při běžné mobilitě,  pohybu dětí jako chodců  při hrách a sportu, 
v kontaktu s dopravou při cestách do a ze školy, za sportem a za zábavou, ale u starší 
mládeže i při místní či turistické cyklistice a mnohých dalších.

Jinou širokou oblastí potřebné osvěty v rámci dopravní výchovy je cestování 
dítěte jako spolujezdce v dopravních prostředcích – v automobilech, vozidlech MHD 
apod. Od běžné, dennodenní několikaminutové stereotypní rutinní cesty až po výjimeč-
nou, náročnou celo- či vícedenní přepravu např. s rodiči na vzdálenou dovolenou, jde 
vždy o kontakt s megamnožinou náhodných dopravních spontaneit, jež by měli sami 
dospělí průvodci - rodiče nebo pedagogové vnímat a ve správných interpretacích o nich 
děti soustavně poučovat. Na různorodost nejrozmanitějších, v zárodku skrytých, ale klí-
čících nebezpečí je nutno děti nejen upozorňovat, ale i učit  o nich kreativně přemýšlet, 
a v souladu s fantazijním a imaginativním myšlením zkvalitňovat algoritmus pozorného 
vnímání dopravního prostředí, jeho pozitivního a negativního vyhodnocování a mo-
bilizovat vhodné reagování na všechny varianty možného vývoje,  tedy adekvátního 
preventivní chování.

Oblasti mimořádné pozornosti k aspektům dopravní vý-
chovy

Problematika dopravy z hlediska všech rizik spojených s ohrožením zdraví nebo 
života dětí a mládeže, pokud se omezíme jen na tuto věkovou skupinu, je rozvrstvena 
do celé řady dimenzí, na které musí dopravní výchova reagovat. Šetřením v  terénu pro-
střednictvím účastníků předmětu „Dopravní výchova“ v kombinovaném studiu učitelství 
1. stupně ZŠ a šetřením provedeným v rámci předmětu „Doprava a systémy dopravní 
výchovy“ pro studující učitelství praktického vyučování, v souvislosti s výzkumným 
projektem Škola a zdraví 21 jsme od účastníků věkového rozpětí 7-19 let, uvádějících 
své zážitky, zkušenosti a názory, vzniklé při kontaktu s dopravou, obdrželi nepřeberné 
náměty pro analytické studie, jimiž by se dopravní pedagogika měla zabývat, které po 
zpracování do tématicky příbuzných grup vystihuje ve zjednodušení následující pře-
hled.

 
a) Chování a výchova. Osobnostní aspekty bezpečné dopravy

Obtížnou otázkou pro pedagogy zabývající se dopravní výchovou je úvaha, 
zda je vůbec možné přizpůsobit člověka v mobilní společnosti koexistenci s dopravou, 
vypěstováním tzv. šestého smyslu – dopravního smyslu.  Tato otázka se rozpadá při 
analytickém pohledu na řadu podotázek typu: „kdy má  člověk kompetence na úrovni 
stávající dopravy“, „v čem spočívá smysl bezpečného dopravního chování, zatímco jiné 
chování představuje nebezpečí“, „kdy a čím nastane, že chování člověka je adekvátní 
požadavkům dopravního ruchu“.

Významným faktorem bezpečnosti dopravního provozu jsou nejen potřebné vě-
domosti o bezpečném chování v dopravě, ale i citové projevy a neovládané emoce. Je 
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znám jejich vliv na myšlení a jednání. Výchova k citovému prožívání může mít tedy 
v rámci dopravní výchovy velký význam.  S emocionálními reakcemi se v dopravě člo-
věk setkává jak v úloze motorizovaného účastníka, tak také jako cyklista či pěší. Nezříd-
ka jsou emoce tak vybouřeny, že vedou až k agresivnímu chování.  Poučení a výchova 
ve směru citového ovládání je tedy velmi významná a měla by provázet školní i rodin-
nou výchovu odmalička.  Cvičením je možno v inscenovaných situacích potláčet hněv, 
černé vidění partnera, explozi hněvu, útočnost, ztrátu sebeovládání, pocit omezování 
atd. Děti, pěší i motorizovaní účastníci dopravy mají mnoho špatných osobních zážitků, 
k nimž vedla většinou anonymita agresora a nedovolání se práva. 

Velmi významným pedagogickým tématem dopravní výchovy je otázka, kdy je 
docházka žáků do školy dostatečně bezpečná. Evidence účasti dětí v dopravních ne-
hodách při cestách do školy mají sice v posledních letech mírně klesající tendenci, ale 
není jednoznačně zřejmé, zda jsou příčinou pozitivního vývoje dosud učiněná opatření 
v rámci akcí „Bezpečná cesta do školy“, nebo třeba pouze přechodně se snižující počty 
žáků. Nebezpečí číhá i na tzv. bezpečné cestě např. v tom, že chování žáků ve znač-
né míře refl ektuje soustavnou dopravní výchovou pěstované automatismy chování, ale 
není zároveň dostatečně ostražité. Setkáváme se zde s paradoxem, že na jedné straně 
jsou nacvičené refl exy a automatismy žádoucí, a na straně druhé se na ně nelze absolut-
ně spoléhat. Na to je třeba žáky stále důrazně upozorňovat.

Jedním z oblíbených způsobů praktické dopravní výchovy jsou projekty a pro-
jektové dny na školách. Tyto aktivity jsou velmi významnou a prospěšnou formou, po-
kud jsou ve všech směrech racionální a efektivní a jejich obsah nepředstavuje pouze 
formální stránku „akce“. Konání projektových dnů a dopravněprojektových aktivit má 
praktický význam, jsou-li součástí systému dopravní výchovy včetně teoretické přípra-
vy a jejího cyklického osnování . Doprava je komplexní fenomén, pro jehož zvládnutí 
nestačí ani pouze teoretická poučení a jejich porozumění, ani holá empirie, tedy kom-
plex vlastních zkušeností, ani zúžení výchovy na cvičení chování v  inscenovaných 
rolích. Proto v projektech dopravní výchovy musí být přiměřeně zastoupeny všechny 
stránky. 

Dopravní výchova je tím atraktivnější, a pro žáky, učitele, rodiče a veřejnost 
tím efektivnější, čím dokonalejší a pedagogicky vyváženější obsah projektů se poda-
ří vytvořit. Nezbytnou součástí projektu dopravní výchovy je pěstování odpovědnosti, 
partnerství, sociálního chování a dopravní kompetentnosti, často nazývané zmíněný do-
pravní smysl.  

Pedagogicky nejtěžší chybou by bylo chápat projektové dny nebo realizaci 
dopravních projektů pouze jako atraktivní relaxaci mimo vyučování a únik ze školní 
všednosti. Specifi ckou stránkou projektových dnů může být prezentace praktické části 
školní dopravní výchovy rodičovské veřejnosti. Využití tohoto faktu totiž může zúročit 
podporu dopravní výchovy rodinou či vhodnými sponzory nebo institucemi. Není na 
škodu využít takových akcí k popularizaci místním tiskem nebo jinými médii a ovlivnit 
veřejné mínění o škole pozitivním směrem. Problematiku z hlediska pedagogických 
kategorií lze strukturovat do témat:

Je vůbec možné vypěstovat výchovou smysl pro bezpečné chování v dopravě?• 
Implikace dopravní výchovy již do vzdělávacích programů pro 1.–5. ročník ZŠ• 
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Implementace dopravní výchovy do vzdělávacích programů pro 2. stupeň ZŠ• 
Implementace dopravní výchovy do vzdělávacích programů pro SŠ, SOŠ • 
a SOU 
Specifi kum pozice dětí v dopravním ruchu• 
Didaktická analýza učiva předmětů 1. st. ZŠ vzhledem k cílům dopravní výchovy• 
Kreativita pedagoga při hledání forem, metod a technologií dopravní výchovy • 
na 1. st. ZŠ
Pozitivní vlastnosti účastníka dopravy a jejich rozvoj • 
Tolerance jako priorita mobility • 
Co je to empatie, ohleduplnost• 
Toužebně vyhlížený průkaz cyklisty a  řidičského oprávnění – velké téma do-• 
pravní výchovy
Chování v krizových situacích• 
Chování v blízkosti přechodu pro chodce, školy, nemocnice• 

b) Psychologické aspekty bezpečné dopravy

Vedle jednotlivých pedagogických kategorií při analýze efektivity dopravní 
výchovy jsou druhou nejvýznamnější oblastí zákonitosti psychologické. Jde jednak 
o nalezení specifi ckých mechanismů vytváření psychických procesů a vlastností pro 
dopravní výchovu dětí a mládeže školního věku, jednak o hledání odpovědi na nejúčin-
nější mechanismy kultivace dopravních kompetencí. Je zřejmé, že důležitou roli hraje 
především psychologie vývojová a psychologie osobnosti. Prostor, který pro dopravní 
výchovu psychologie nabízí, je vymezen obecnou charakteristikou psychologie v silnič-
ní dopravě, zkoumání systému vztahů subjektů dopravy a jejich vzájemné komunikace, 
psychologickými aspekty výchovy a výcviku všech účastníků silniční dopravy, sociál-
ně-psychologickými aspekty, psychologickým pohledem na příčiny a následky neho-
dovosti a úrazovosti, pojmem tzv. „nehodáře“ a v neposlední řadě psychodiagnostikou 
dopravního chování. 

Na úrovni dopravní výchovy dětí a mládeže se tedy věnujeme těmto otázkám:
Psychické determinanty dopravní výchovy dětí a mládeže• 
Temperament jako osobnostní faktor chování v dopravě• 
Bezpečí v dopravě závisí na správném vnímání a správném reagování• 
Psychologická hranice mezi chodcem a řidičem dopravního prostředku• 
Emoce v dopravě a jejich důsledky• 
Agrese v chování účastníků dopravy• 
Bezpečné umístění přechodů pro chodce, zastávek MHD• 
Instalace varovných informací a jejich soulad s dopravní psychologií • 
Zatížení psychiky člověka dopravními informacemi• 

c) Fyziologické aspekty bezpečné dopravy – hranice fyziologických funkcí

Bezpečné chování v dopravě je bez  správného zrakového vnímání a adekvát-
ního reagování věc nemožná. 90 % všech orientačních důležitých informací v dopravě 
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přijímá člověk ve vizuální formě a na základě jejich zpracování reaguje. Problém se zde 
rozkládá na několik otázek: Stačí dvě oči člověka k tomu, abychom se mohli na základě 
jejich informace dopravy bezpečně zúčastnit? Může náš lidský mozek držet ještě krok 
s technologickým vývojem a pokrokem, jehož výsledkem je čím dál větší nárok na rych-
lost vjemu a jeho zpracování až po reagování? Anebo jsou hranice lidských intelektuál-
ních schopností již dosaženy? Tyto otázky jsou oprávněné vzhledem ke skutečnosti, že 
zřejmě chybný vjem a z něho vyplývající chybné chování patří již dlouho k nejčastějším 
a hlavním důvodům dopravních nehod. Experti dopravní výchovy, oční lékaři a optici 
již dlouho bijí na poplach a stále výrazněji prosazují význam intaktních zrakových po-
můcek, prostředků tzv. nočního vidění a enormnímu významu včasného zpozorování 
nebezpečí, zejména u obou extrémních věkových kategorií: u malých dětí a naopak, 
u lidí vyššího věku. Opomíjet v této souvislosti nelze ani psychické retardace a jejich 
vliv na zrakový vjem, reakce ovlivňované alkoholem, drogami a medikamenty. 

Také sluch jako druhý nejvýznamnější smysl je pro dopravní výchovu významné 
téma. Z lékařských zpráv vyplývá, že velká část populace trpí jeho poruchami násled-
kem nadměrného hluku, jehož původcem je právě doprava. Kolem 10 % starších dětí 
a mládeže  v průzkumech provedených tímto směrem uvedlo, že vnímají, jak nadměrný 
hluk omezuje schopnosti jejich jednání.  Lékařské vyšetření skutečně potvrdilo přibliž-
ně u  každého pátého poruchu vnitřního ucha.
Pro dopravní výchovu jsou odtud odvozována témata:

Zrak a viditelnost – klíčové aspekty bezpečné dopravy• 
Fyziologické hranice a zrádnost smyslových informací (zraku a sluchu) v do-• 
pravě
Význam sluchu pro účastníka dopravy• 
Kde jsou hranice škodlivého působení hluku na člověka?• 

d) Fyzikální a klimatické aspekty bezpečné dopravy

V souvislosti s touto problematikou se zkoumají fyzikální zákonitosti dynamiky 
a kinematiky pohybu dopravních prostředků, prodlevy mechanismů mezi akcí subjektu 
a reakcí stroje, reakce účastníků dopravy na nepříznivé klimatické faktory ovlivňující 
stav vozovky, chybné dopravně-technické předpoklady a konstrukční či dynamické ne-
dostatky dopravních prostředků. Fyzikální vlastnosti vozovky, její změny, způsobené 
klimatickými  rozdíly, vizuální prostupnost atmosféry, ovlivněná mlhou, deštěm, sněže-
ním, případně jejich kombinacemi atd., zvyšují potenciální nebezpečí nehod z důvodu 
často chybného vyhodnocení  rizik. Dopravní bezpečí je tedy závislé vždy také na fyzi-
kálních zákonitostech.

Při detailní analýze bezpečného chování v dopravě v závislosti na fyzikálních 
vlastnostech dopravního prostředí nalézáme obzvláště důležité aspekty v problematice 
optické. Jde o  vjemy zkreslované odrazem a lomem světla, ostrostí zraku, zrakovými 
klamy, nedostatkem světla, např. nečistotou na oknech vozidel nebo na přilbách, oslňo-
váním neseřízenými refl ektory a zpětnými zrcátky, nedostatečnou barevností, zřetelnos-
tí či retrorefl exivitou oblečení.

Témata odvozená od těchto problémů bývají v dopravní výchově defi nována 
jako:
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Přírodní (fyzikální) zákony stanoví hranice možného v dopravě • 
Jednoduchý lineární pohyb obsahující faktory jako čas, místo, funkce, rychlost, • 
zrychlení
Vidět a být viděn – zlaté pravidlo bezpečnosti v dopravě• 
Umíme se adaptovat na proměnlivé klimatické podmínky dopravy?• 
Jízda přiměřenou rychlostí• 
Zrakové pole - pohyblivost zraku vzhledem k omezenému pohybu hlavy• 
Odstředivé síly při zatáčení a otáčení vozidla.• 
Rotační energie, aktivní a pasivní bezpečnost vozidel.• 

e) Sociální  aspekty bezpečné dopravy – mobilita, dopravní politika

Je celosvětovou tendencí, že lidé získávají k motorovým dopravním prostřed-
kům přístup ve stále mladším věku. Donedávna dogmatická hranice 18 let pro získání 
řidičského oprávnění je z mnoha stran zpochybňována, ať již argumentací rychlejšího 
vyspívání dnešní mladé generace, anebo všeobecnou charakteristikou přechodu k mo-
bilní společnosti. Výjimkou dnes nejsou návrhy pro snížení věkové hranice k získání 
řidičského oprávnění na 16 nebo 17 let.  Zákonodárci často ignorují názory expertů na 
dopady takové změny v praktické dopravě, aniž by respektovali především hlasy do-
pravních psychologů namítajících emocionální nevyzrálost, postojovou labilitu, sklon 
k ochutnání alkoholu nebo drog a další hrozící nebezpečí

Diskusi o zachování uvedené věkové hranice či o její změně přispívá fakt, že 
většina dospívajících neočekává nic toužebněji než možnost stát se získáním řidičského 
oprávnění tzv. dospělým, nezávislým a mobilním. Sen o vlastnictví mopedu nebo skútru 
by se mohl realizovat. V nejrozvinutějších zemích skutečně používá stále více žáků na 
cestu  do školy některý z těchto prostředků. Mladší žáci, kteří ze zákonných důvodů 
smějí používat pouze jízdní kolo, své motorizované starší spolužáky obdivují. Není tedy 
divu, že se je snaží i na svém pouhém jízdním kole ve všem napodobovat, a to nejen 
ve snaze vyrovnat se jim na silnici v rychlosti, ale i v dalším nežádoucím dopravním 
chování.

Z pozice sociálních aspektů bezpečné dopravy je v dopravní výchově nutné 
vést žáky k tomu, aby poznali, pochopili a přijali závazné normy společenského soužití 
a vnímali člověka v humánně-sociálních souvislostech. Partnerství a přizpůsobivé cho-
vání vůči ostatním účastníkům provozu by mělo být těžištěm dopravní výchovy.
Čemu se tedy věnovat: 

Dopravní výchova v rámci rodiny a její kompatibilita s ostatními společenskými • 
formami
Jednota výchovy v rodině - škole - společnosti• 
Dopravní výchova  ve školní družině a v mimoškolních aktivitách dětí a mládeže• 
Mobilita a zodpovědnost jednotlivých účastníků• 
Společnost a doprava, dopravní politika• 
Politické a ideologické aspekty dopravy • 
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f) Sociologické aspekty bezpečné dopravy

Do dopravy se promítají všechny neřesti, s nimiž se lidé potýkají i v jiných spo-
lečenských oblastech. Průkazně se v ní potvrzuje starý princip, po prvé prý vyjádřený již  
před sto lety Henry Fordem,  že na silnici se chová každý tak, jak obecně žije. Jde tedy 
především o společenské klima. 

Citlivým problémem současnosti jsou pro dopravu také alkohol a drogy, moc 
špatní spolucestující. Nebezpečí nehod způsobených drogami dosáhlo již téměř stejné 
úrovně jako nebezpečí nehod způsobených alkoholem. 

Téma pro dopravu zhoubných návykových látek, alkoholu a drog, je významnou 
příležitostí dopravní výchovy  v řadě vyučovacích předmětů, v nichž je možno sou-
stavně upozorňovat žáky na právní a ekonomické následky dopravních i jiných nehod 
způsobených pod vlivem alkoholu, ať už jde o výuku v občanské výchově, nebo v ji-
ných sociálně orientovaných předmětech. Stranou nesmí zůstat společenské odsouzení, 
poučení o sankcích a dalších následcích. Na překážku není probírat tato témata i s dětmi 
na 1. stupni základní školy, kdy ještě žádné dopravní oprávnění nevlastní, ale kdy již 
jsou schopny závažnost situace pochopit a nabývat protialkoholních a protidrogových 
osobních postojů. U mládeže na školách 3. stupně by měli pedagogové vnímat vzniká-
ní tzv. drogových part a zkusit jim předcházet využitím věkově přiměřených námětů 
z oblasti umění, hudby, sportu a podobných pozitivních zájmových orientací

Jaká témata k analyzování problematiky se zde nabízejí:. • 
Prostor pro formy osvěty v dopravní výchově• 
Alkohol, léky, drogy – ožehavé věci, o nichž mnozí neradi hovoří• 
Alkohol a drogy jsou špatným spolujezdcem• 
Koexistence člověka a soudobé dopravy• 
Význam veřejnoprávních médií pro bezpečnou dopravu, výchovně orientované • 
pořady

g) Legislativní aspekty bezpečné dopravy – zákony, jejich kvalita a respektování

Téměř každý se dennodenně setkává  s fatálním rozporem mezi literou doprav-
ního zákona, předpisy a pravidly upravujícími dopravu a skutečnou realitou. Nejméně 
konfl iktní situace nastávají snad ještě na chodnících a stezkách pro pěší, kde je agrese 
nejméně. Snesitelná se jeví také situace na komunikacích s vyloučením motorizovaných 
forem dopravy. Na hranici únosnosti je však dlouhodobě realita na komunikacích pro 
smíšenou dopravu. Z hlediska dětí školního věku souvisí s touto problematikou nejcitli-
věji také cestování do školy či za potřebnými mimoškolními aktivitami, chování dětí na 
zastávkách hromadné dopravy nebo všude tam, kde čekající a spěchající žáci podléhají 
stresům či nervozitě. Kapitolou samo pro sebe je chování při nastupování, během jízdy 
a vystupování z dopravního prostředku, velké téma pro dopravní výchovu. 

Pro většinu případů jsou nejlepším řešením pro bezpečnost dětí na cestování do 
školy zřídka používané vyhrazené školní autobusy, žhavým problémem poslední doby 
je individuální doprava dětí do školy automobilem s rodiči.
Do dopravní výchovy by měla z tohoto ohledu patřit témata:

Aplikace vybraných elementárních předpisů paragrafovaného znění Zákona • 
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361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích pro potřeby dětí jako chod-
ců a cyklistů
Respekt k dopravnímu zákonu, předpisům a dopravním orgánům• 
Chodníky, stezky a vozovky. Kdo kam patří?• 
Dny dopravních tréninků podle školních projektů dopravní výchovy• 
Pojem partnerství v dopravní společnosti• 
Bezpečí dětí jako spolucestujících. Zádržné systémy, sedačky• 
Nebezpečí vedlejších činností při jízdě• 
Jedu ukázněně, nebo na silnici řádím?• 

h) Technické aspekty bezpečné dopravy – vozidlo, dopravní značení, komu-
nikace

Nelze přesně stanovit, jak velký podíl na vzniku kritické situace nebo dopravní 
nehody má selhání lidského faktoru a jak velkou část z dopravních nehod zaviní technic-
ká závada na vozidle, špatně upevněný přepravovaný náklad, zavádějící a psychologicky 
špatně řešená výstraha či nedostatečné dopravní značení, nebo zcela neoznačená a ne-
očekávatelná závada na komunikaci, tzv. past. V dopravní výchově je vhodné adekvát-
ní formou pro různé věkové dispozice účastníků všechny podobné aspekty analyzovat 
a na základě poučení řešit. S pomocí hry, simulace, nebo vhodné inscenace dopravních 
situací i účastí v kontrolovaném reálném provozu soustavně trénovat, jak se správně 
chovat, jak nejrůznější nebezpečí předvídat, jak vývoj situací vyhodnocovat a tím neho-
dám předcházet. Cvičením pěstované správné automatismy chování a sebezáchovných 
refl exů jsou alfou a omegou bezpečné dopravy s vymýcením dopravních úrazů a úmrtí.
Zmíněná problematika může být trénována např. pomocí témat:

Bezpečná cesta do školy a ze školy• 
Kdy je cesta do školy tzv. bezpečná• 
Nebezpečí reklamy: Informace nebo zavádějící manipulace?• 
Jízdní kolo jako dopravní prostředek. • 
Příprava cyklisty – principy stanovení správného poučení a tréninku• 
Doprava do školy veřejnou dopravou. Výhody tzv. „školních autobusů“• 
Zastávky veřejné dopravy: je jejich umístění v souladu s dopravní psychologií?• 
Dopravní nehoda jako důsledek špatného odhadu reakční doby řidiče a brzdo-• 
vého systému
Prvky aktivní a pasivní bezpečnosti vozidla• 

i) Zdravotní aspekty dopravy

Každodenně řada lidí utrpí v souvislosti s dopravou zranění, nebo dokonce ze-
mře. Podle lékařských poznatků by  5-10 % zraněných mohlo přežít, kdyby jim poskyt-
nuta včas kvalifi kovaná první pomoc. V čem spočívá problém? Zdravotníci by se měli 
sjednotit na názoru, která laicky poskytnutá pomoc je adekvátní a zraněnému prospívá 
a zaměřit na ni  tu část dopravní výchovy, která potřebnou kompetenci nejlépe a bez 
vedlejších rizik zajistí. Zákonem stanovený limit dosáhnout místo nehody se zraněním 
lékařem přivolaným nehodovým hlášením může být nedostatečný, pokud v mezičase 
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není zraněnému poskytnuta ani základní pomoc, kterou mohou zvládnout i děti školního 
věku. Zdravotní osvěta je tedy rovněž jedním z témat dopravní výchovy. 
Odtud odvozujeme:

Zdravotní aspekty dopravních rizik a zásady nejjednodušších výkonů laické prv-• 
ní pomoci při dopravní nehodě
Poskytnout pomoc při úrazu – složitý problém. Co a jak nacvičovat?• 
Parametry dobrého sytému první pomoci (záchranného systému)• 

j) Environmentální aspekty dopravy

Z hlediska souvislosti mezi dopravou, resp. dopravní výchovou, a životním 
prostředím na věkové úrovni žáků a mládeže je problém možno spatřovat  většinou 
v bezpečném pěstování sportovních aktivit, které jsou provozovány v exteriéru s těsným 
kontaktem na dopravní komunikace.

Nehledě na oblíbené zimní sporty, jako je lyžování a sáňkování, které s touto 
problematikou také často hraničí, některé druhy sportů přímo svádějí k provozování na 
veřejných komunikacích. Mezi nejčastější z nich patří jízda na kolečkových bruslích 
a skateboardech. Problematika provozování těchto sportů na bezpečných místech sluči-
telných s dopravou, ať už pěší anebo dopravními prostředky, by neměla být v dopravní 
výchově opomenuta. Vnímání těchto aktivit mládeže jen jako sportu je velmi krátko-
zraké. Dotazníkové studie v mezinárodním měřítku zjistily překvapující skutečnost, 
kdy akrobatické prvky na skateboardech patří u 12-19letých hochů mezi nejoblíbenější 
sporty. Stále častěji vidíme mládež na skateboardech na otevřených dopravních plo-
chách, aniž by si uvědomovali, kromě ohrožení svého zdraví,  že se chovají v rozporu 
se zákonem. Nejde o problematiku podružnou, neboť rychlosti, jichž se dá dosáhnout 
na kolečkových bruslích a skateboardech, jsou srovnatelné s rychlostí na jízdním kole. 
Bruslení a skateboardování na chodnících, a v pěších zónách jsou možné za podmínky, 
že sportovci nevytvářejí kolize s ostatním provozem. Nejvyšší povolená rychlost na 
těchto veřejných prostranstvích je 7 km za hodinu. Překročením této přiměřené rych-
lostní hranice se sportovci vystavují nebezpečí právního postihu v případě způsobení 
zranění ostatním osobám.  Probírání této problematiky není omezeno pouze na předmět 
tělesná výchova, ale mnoho prostoru má také v občanské výchově, ekonomických před-
mětech, právu, etice, fyzice, biologii, a v učivu o životním prostředí.
Navazující témata lze defi novat jako: 

Ochrana životního prostředí – udržitelná mobilita• 
Cyklistika jako sport • 
Kam na skateboardech – kdy je tento sport bezpečný• 

Potřeba dopravní pedagogiky jako vědeckého a teoretic-
kého základu dopravní výchovy 

Dopravní pedagogika se stává specifi ckou dílčí pedagogickou disciplínou z po-
třeby teoretického, tedy vědeckého přístupu k základním výchovným potřebám rea-
gujícím na vznik tzv. mobilní společnosti, tedy společnosti závislé na intenzívním do-
pravním ruchu. Existence člověka s dopravními prostředky je od počátku provázena 
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dopravními nehodami, ústícími do úrazů a smrtelných zranění, jimž je třeba účinným 
systémem bránit. První, pouze spontánní požadavky tohoto směru se datují již po-
čátkem  20. století, kdy vznikající motorizovaná pozemní doprava počala houstnout, 
a s ní přišly první dopravní nehody. Od adekvátní reakce na tuto situaci a vzniku prvních 
dopravních pravidel a předpisů uplynulo již neuvěřitelných sto roků. Praxe ukázala, že 
nařízení a regule pro řešení problému průniku dvou světů - člověka a dopravy - nestačí. 
Je potřeba daleko víc, je potřeba nalézt efektivní a účinný systém tzv. dopravní výchovy. 
To je nesporný pragmatický závěr. Stačí však sama praxe a z ní pramenící empirický 
přístup k řešení bezpečné dopravy skutečně k dosažení žádoucího cíle?  Stejně jako je 
tomu i v ostatních oblastech potřeby specifi ckých osobnostních kvalit člověka, ani tady 
nestačí. Uvedeme-li v této souvislosti jen několik nejběžnějších příkladů, vidíme, že 
na rejstřík nových jevů ve společnosti reaguje systém vytvořením specifi ckých dílčích 
pedagogických disciplín, jakou je dnes již status sociální pedagogiky, speciální peda-
gogiky, zážitkové pedagogiky, mediální pedagogiky, inženýrské pedagogiky, sexuální 
pedagogiky, muzeopedagogiky, pedagogiky zdravého životního stylu či environmentál-
ní pedagogiky, aniž bychom zdaleka vyjmenovali všechny existující s již jasně determi-
novaným obsahem. A paradoxně dosud nebyla analogicky všeobecně přijata obdobně 
komplexní pedagogická teorie, která by reagovala na potřebu hledat, nacházet a dávat 
odpověď na formu, metody a další pedagogické kategorie účinné výchovné kultivace  
osobnosti člověka pro jeho život v podmínkách mobilní společnosti.

Dopravní pedagogika jako součást všeobecné pedagogiky má interdisciplinární 
charakter a na hranicích svého vymezení se kontaktuje s obdobnými hraničními disci-
plínami, jako dopravní psychologií, dopravní medicínou, právními vědami dopravního 
směru atd. Jako odborně orientovaná disciplína má dopravní pedagogika jednak roli vě-
decko-metodologickou, orientovanou na svůj vlastní rozvoj, jednak roli pragmatickou, 
orientovanou na praxi. 

Rozvoj v teoretické oblasti se orientuje na zkoumání charakteristických znaků 
a požadavků dopravní výchovy a na zkoumání podmínek, v nichž se realizuje. Výzkum-
né úsilí by mělo být namířeno za prvé na odhalování determinovaných znaků dopravy, 
za druhé na defi nování adekvátních dispozic člověka a jeho role v dopravě a za třetí na 
důsledky průniku obou těchto multi-dimenzionálních subjektů. Za praktické vyústění 
dopravní pedagogiky lze považovat návod vhodných prováděcích strategií zaměřených 
na různé cílové skupiny a jejich promítnutí do vlastních pracovních materiálů, např. 
závazných výchovně-vzdělávacích  osnov. Současné učební plány dopravní výchovy 
jsou pouze intuitivního a empirického charakteru. Využitím dopravní pedagogiky, která 
by měla zřetelně  defi novat jednotlivé pedagogické kategorie podle specifi k svého před-
mětu, je možné nově a jinak, přesněji vzhledem k účelu artikulovat kurikulum dopravní 
výchovy na vědeckém základu, tedy  na teoretickém poznání zahrnujícím nová hledis-
ka sociální, politická, zdravotní, environmentální aj., v nichž se principiálně řeší pro-
blematika koordinace systémových subjektů a objektů dopravy, výchovy osobnostních 
vlastností člověka odvozených z pojmu partnerství a vciťování, bezpečné a humánní 
dopravy, problematika rozvíjení empatických dovedností, schopností předvídání, roz-
hodovacích potřeb,  refl exů existence ve světě mobility, kompenzačních aktivit zdravot-
ních negativ mobility atd. 
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A konečně - celý složitý pedagogicko-psychosociální komplex problematiky 
pragmaticky pro všechny formy a úrovně dopravní výchovy  modulovat podle role 
jednotlivých účastníků dopravy - chodců, cyklistů, řidičů motorizovaných dopravních 
prostředků, specifi k individuální a hromadné dopravy, věkových kategorií a úrovní  pro-
fesních nároků.

 

Literatura
Traffi c Safety Education at the Secondary School Level in the EU Countries. European 

Study. Brussels: European Road Safety Federation ERSF, 1996.
HEBENSTREIT, B. Indirekte Verkehrssinnbildung an weiterfűhrenden Schulen. Ein 

Verkehrswachts-Kompendium mit Hilfen für Lehrer und Schüler. Műn-
chen: TŰV-Akademie, 1997.

Keeping Children Safe in Traffi c: Executive Summary. Paris: OECD Publishing, 2004.
World Report on Road Traffi c Injury Prevention: Summary. Geneva: World Health Or-

ganisation, 2004. ISBN 9241591315.
STOJAN, M.; PECINA, P. Determinanty dopravní výchovy v didaktických technolo-

giích na SOŠ a SOU. In STOJAN, M. a kol. Dopravní výchova dětí a 
mládeže jako jeden z pilířů ochrany zdraví a prevence úrazů. Brno: MSD 
Brno, 2008. ISBN  978-80-7392-078-4.

STOJAN, M. Analýza kategorií mediálních pramenů pro dopravní výchovu. Brno : Ma-
sarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-5108-9.

STOJAN, M., PECHÁNEK, V. Explication of Basic Characteristics of Traffi c Education 
in EU Countries for Comparative Analysis of the Contact State in CR. In 
General Issues in Health Education. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 
ISBN 978-80-210-4929-1.

www.teuto.com.br/?i=en&pg=imprensa&id_noticia=649
www.schoolway.net/docs/CONNECT_fi nalfactsheet.pdf
www.sustenergy.org/doc/CATALOGUE_of_PARTNERS_2009_3.pdf

PORTFOLIO ASPECTS OF TRAFFIC SAFETY EDUCATION 
IN SCHOOL AND FAMILY WITH AFINITY TO TRAFFIC 
PEDAGOGY

Abstract: The analytical view of the holistic issues of traffi c education for school 
age children and youth, including secondary school students may determine, in the spe-
cifi c crucial areas, a number of detailed and fragmented aspects forming together a logi-
cally coherent portfolio. Examining the content of these aspects and their interaction is 
a vital part of the efforts to fi nd an effective didactic model of implementing the content 
of this pedagogical sub-discipline.The development of the theoretical area focuses on 
examining characteristic features and requirements of traffi c education and examining 
conditions under which it is executed.

Key words: traffi c education, elementary school, family, traffi c pedagogy
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdravotní gramotnosti

PROCES UVĚDOMOVÁNÍ JAKO PREVENCE 
RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ V DOPRAVĚ: 

PRÁCE S PŘÍBĚHEM V DOPRAVNÍ VÝCHOVĚ

Jitka HEINRICHOVÁ, Milan TĚLUPIL

Abstrakt: Uvědomování je předpokladem ke kvalitnímu kontaktu s prostředím. 
Pokud je dítěti umožněno být plně a uvědomovaně v kontaktu s tím, co v dané chvíli 
prožívá, naučí se vnímat své potřeby, hodnoty, city a emoce. Sebepoznání je pro dítě 
důležitým činitelem při rozhodování se, jak se zachová v rizikové nebo stresové situa-
ci v dopravním prostředí. Zodpovědná a kvalitní dopravní výchova, která využívá při 
práci s příběhem prvky Gestalt přístupu, vede žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí. 
Příběhy pomáhají žákům prostřednictvím projekce plně prožívat sebe samé v různých 
konfl iktních situacích. Navozená situace sice není autentický zážitek, ale proces uvědo-
mování již autentický je. 

Klíčová slova: rizikové chování, dopravní výchova, kontakt s dopravním prostře-
dím, pedagogické využití příběhu

1.  Úvod – Projekt „Inovace výuky na příkladu dopravní 
výchovy“

Didaktická metoda, která využívá proces uvědomování a práci s příběhem, je za-
měřená na výchovu žáků k zodpovědnějšímu přístupu k životu. Metoda byla navržena 
v projektu ESF v Libereckém kraji. Projekt „Inovace výuky na příkladu dopravní výcho-
vy“ je zaměřen na zvýšení profesních kompetencí pedagogů základních a středních škol 
Libereckého kraje v oblasti implementace ICT do výuky, používání alternativních výuko-
vých metod a projektových a modulových systémů. Na příkladu dopravní výchovy (DV) 
je ukázána možnost, jak lze vybrané téma začlenit do vzdělávacích oblastí RVP, vzájemně 
propojit a vytvořit projekt s mezipředmětovou vazbou. Téma DV je implementováno do 
všech části RVP – klíčových kompetencí, očekávaných výstupů a učiva vybraných vzdě-
lávacích oborů. Stěžejním pilířem materiálu je didaktická metoda, která rozvíjí osobnostní 
a sociální kompetence žáků. Didaktická metoda vychází z principů Gestalt psychoterapie. 
Nejedná se však o aplikaci psychoterapie do školní praxe, ale využití základních principů 
Gestalt přístupu (GP), které u žáka rozvíjí prostřednictvím procesu uvědomování sebe-
podporu v rozhodovacím procesu a zodpovědnost za svůj život. 
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2.  Klíčové kompetence dle RVP a jejich vazba na kompe-
tence dopravní výchovy

Základním klíčem při výchově žáka k zodpovědnému chování je rozvíjení feno-
menologického vnímání a podpora procesu uvědomování si souvislostí. Významným 
prvkem při výuce žáků je implementace učiva DV do vzdělávacích oborů a provázanost 
učiva. Výsledkem je pochopení fyzikálních i sociálních jevů v dopravním prostředí. 
Uvědomění si souvislostí mezi jednotlivými jevy a uvědomění si časové linie, tj. pocho-
pení vztahů mezi dějem „před“, „tady a teď“ a „po“, vnímání sebe v tomto ději a vlivu 
„Já“ na okolí. 

Všechny kompetence dle RVP [RVP ZV, 2007] mají vazbu na kompetence do-
pravní výchovy. Uvádíme jen příklady: 

KOMPETENCE K UČENÍ 
• „vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, 

plánuje, organizuje a řídí vlastní učení“ 
 DV – plánuje self-management, time-management, osobní portfolio, strategii 

sebevýchovy 
• „… posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, na-

plánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí 
výsledky svého učení …“

 DV – chápe smysl ochrany zdraví a života, plánuje svůj systém zkvalitňování 
a zlepšování se, plánuje a organizuje svůj přepravní plán – plán cesty, časový 
rozvrh trasy 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
• „vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a po-

chopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí
a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku
a zkušeností“ 

 DV – rozpozná a pochopí problém, rizika a nebezpečí, přemýšlí, jak lze rizi-
kům předejít a jaké jsou jejich reálné následky

• „kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí“ 

 DV – rozumí vztahu mezi svým rozhodnutím a vlivem rozhodnutí na okolí, 
odvozuje možné následky svých rozhodnutí 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
• „naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, 

účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje“ 
 DV – i při neshodě názorů (při řešení dopravních a bezpečnostních témat) 

umí obhájit svůj názor vhodnou argumentací, respektuje práva při komunika-
ci, jedná ohleduplně 

• „využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných
k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi“ 
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 DV – uvědomuje si význam komunikace pro vytváření kvalitních vztahů; 
spolupracuje s ostatními lidmi v dopravním prostředí a vnímá je jako své 
partnery v dopravě 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
• „účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření 

pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní 
činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce“ 

 DV – vnímá potřeby skupiny a jedince a respektuje je; je tolerantní k hodno-
tám druhých; respektuje všechny účastníky silničního provozu a respektuje 
jejich práva

• „vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebe-
důvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby 
dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty“ 

 DV – vytváří si pozitivní vztah ke svému životu a ke svým hodnotám; při 
nátlaku okolí a ataku jeho hodnot jedná asertivně

KOMPETENCE OBČANSKÉ
• „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“

 DV – vnímá agresivitu za volantem jako společensky nepřijatelnou a nebez-
pečnou

• „rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností 
účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích 
ohrožujících život a zdraví člověka“ 

 DV – v dopravním prostředí se chová zodpovědně; neohrožuje svým chová-
ním ostatní účastníky silničního provozu; dle svých možností poskytne po-
moc nebo dle svých znalostí předá správné informace ostatním účastníkům 
nehody a IZS 

KOMPETENCE PRACOVNÍ
• „přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnos-

ti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého 
zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních
a společenských hodnot“ 

 DV – uvědomuje si následky špatné, nekvalitní, zanedbávající péče o dopravní 
prostředky, přistupuje k péči zodpovědně a je si vědom rizika zanedbání péče 
– rizika vzniku nehody, úrazu, vlivu na ostatní účastníky silničního provozu

• „orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatel-
ského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, roz-
víjí své podnikatelské myšlení“

 DV – orientuje se ve struktuře místních úřadů a organizací zodpovědných 
za bezpečné uspořádání dopravního prostředí; ví, kam se obrátit při řešení 
rizikové situace v dopravním prostředí 
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3.  Implementace témat dopravní výchovy do vzdělávacích 
programů

V projektu „ Inovace výuky na příkladu dopravní výchovy“ byla témata dopravní 
výchovy podrobně začleněna do vzdělávacích oblastí: 

Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Informační a komunikační technologie, Člo-
věk a jeho svět, Výchova k občanství, Fyzika, Výchova ke zdraví, Tělesná výchovy, 
Další cizí jazyk a Dramatický výchova. 

Jako příklad zde uvádíme ukázky ze vzdělávací oblasti Dramatická výchova. 
Metody dramatické výchovy je možné využít i v jiných vzdělávacích oblastech, při 
práci s Tematickými listy i při nahodilých, konfl iktních situacích. 

Příklad implementace prvků dopravní výchovy do vzdělávací oblasti Dramatic-
ká výchova:

CÍLOVÉ ZAMĚŘENÍ DV VE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 
Vzdělávání v oblasti vede žáka např. k: 

• poznávání a pochopení motivů, postojů a vztahů prostřednictvím vnitřního pro-
žívání

• hledání a poznávání vlastních i cizích postojů v herních situacích a přenášení 
těchto zkušeností do reálného života

• vytváření a charakterizování typových postav v jednoduchých i konfl iktních si-
tuacích

• dodržování pravidel při hře v roli
• ovládání emocí a pochopení vlastních emocí
• rozvíjení smyslového vnímání
• procvičování pozornosti a soustředění
• rozvíjení psychické sebekontroly
• poznávání sebe sama, objevování vlastní identity a vlastních schopností
• orientování se v prostoru a rozvíjení prostorového vnímání

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP – 1. OBDOBÍ
např.

• „Rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá pravidla hry; vstupuje do jednodu-
chých rolí a přirozeně v nich jedná“

 DV – pozná a pochopí rozdíl mezi reálnou a hranou situací; zkušenosti s emoce-
mi z herní situace aplikuje v reálném životě; poznává základní emoce dle hlasu
a pohybu účastníků silničního provozu; respektuje pravidla hry a uznává nutnost 
a funkci pravidel v reálném životě

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP – 2. OBDOBÍ
např.

• „Propojuje somatické dovednosti a kombinuje je za účelem vyjádřeních vnitř-
ních stavů a emocí vlastních i určité postavy“

 DV – dokáže hlasem i pohybem vyjadřovat základní emoce a rozpoznává je 
v chování druhých lidí v různých situacích v dopravním prostředí 
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• „Rozpoznává témata a konfl ikty v situacích a příbězích; nahlíží na ně z pozic 
různých postav; zabývá se důsledky jednání postav“

 DV – orientuje se v konfl iktních situacích a vnímá postoje různých účastníků 
konfl iktu; zabývá se příčinou a následkem jednání všech účastníků konfl iktní 
situace; vyvozuje poučení z inscenačních konfl iktů a jejich řešení do reálných 
situací

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY – 2. STUPEŇ
např.

• „Rozvíjí, variuje a opakuje herní situace (samostatně, s partnerem, ve skupině), 
přijímá herní pravidla a tvořivě je rozvíjí“ 

 DV – respektuje a přijímá daná herní pravidla; chápe význam dodržování pravi-
del skupiny; respektuje pravidla, která chrání bezpečí ostatních

• „Přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě jako ke společnému tvůrčímu pro-
cesu, ve kterém přijímá a plní své úkoly, přijímá zodpovědnost za společnou tvor-
bu a prezentaci jejího výsledku“ 

 DV – spolupracuje s ostatními aktéry; přijímá zodpovědnost a uvědomuje si svůj 
podíl na společném výsledku; uvědomuje si svůj vliv na průběh děje a případné 
následky; respektuje názory a individualitu druhých

Základní předpoklady dramatického jednání

Učivo [RVP ZV, 2007] Náměty

Psychosomatické dovednosti – 
práce s dechem, správné tvoření 
hlasu, držení těla, verbální
a neverbální komunikace 

Ovládání dechu a hlasu ve stresové situaci• 
 Vyjádření nálady tónem hlasu – stejné slovo vyslovit vždy jinak, jiná • 
intenzita, barva, intonace a nasazení hlasu (vyjádření názoru, prosby, 
naléhavosti ve scénkách s tematikou z dopravního prostředí)
 Vyjadřování postoje verbálními i neverbálními prostředky – • 
rozehrání postojů v roli (dle typu postavy, charakteru, rizikové 
charakterové rysy v dopravním prostředí)

Herní dovednosti – 
vstup do role, jevištní postava

 Respektování druhých v roli, upevňování mezilidské vztahů, • 
udržování dobrých vztahů při společné práci, vnímání každého 
spoluhráče jako partnera v roli stejně jako všechny účastníky 
v dopravním prostředí vnímat jako své partnery

Sociálně komunikační 
dovednosti – 
spolupráce, komunikace
v běžných životních situacích,
v herních situacích a v situacích 
skupinové inscenační tvorby a 
její prezentace, refl exe
a hodnocení

Ovládání emocí• 
 Využívání emočně náročných situací (divadelní představení; výstup • 
před spolužáky; časový stres; nečekané komplikace) ke zvládání 
náročných situací v dopravním prostředí a k následnému hledání 
řešení, k posilování psychohygieny – zdravého a vyrovnaného 
sebepojetí, (uvědomování si reakcí, postojů, chování – moje tělo 
a moje psychika)

 Zvládání situace při • 
improvizované situaci 

 Hledání řešení při vzniku náhlé a nečekané situace. Navození • 
nečekaného konfl iktu v příběhu z dopravního prostředí – do předem 
nachystaného scénáře vložit nečekaný prvek, který vyžaduje 
okamžité řešení
Rozlišování herní a reálné situace• 
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Proces dramatické a inscenační tvorby

Učivo [RVP ZV, 2007] Náměty

Náměty a témata v dramatických 
situacích – 
jejich nalézání a vyjadřování 

 Využít prostředků dramatického umění ke ztvárnění zážitku • 
z dopravního prostředí, návrhy her, pohádek a osvětových programů 
určených k výchově kamarádů, rodičů apod.
 Zpracování témat z vlastních zážitků z dopravního prostředí, • 
zdůvodnění a obhájení důležitosti zvoleného tématu

Dramatická situace, příběh – 
řazení situací v časové 
následnosti

Řazení zážitků v časové ose • 
 Práce s příčinou a následky situací – pochopení významu příčin ve • 
vazbě na následky
 Návrh scénáře podle časové osy skutečného nebo smyšleného • 
zážitku 
 Varianty k situaci „tady a teď“ - „tady a dřív“, „jinde a dřív“, „tady • 
a potom“ a „jinde a potom“ – dějové souvislosti (co předcházelo, co 
se děje, co bude následovat)

Recepce a refl exe dramatického umění

Učivo [RVP ZV, 2007] Náměty

Základní stavební prvky 
dramatu – situace, postava, 
konfl ikt, téma, vrchol, gradace 

 Konfl ikt – jak vzniká v reálném prostředí, na silnici, ulici atd., • 
scénky jak konfl ikt vyřešit nebo mu předejít
 Rozbor příběhu z Tematických listů dle základních stavebních • 
prvků dramatu – popis a rozehrání situace, jaké postavy vystupují 
v příběhu, jaké postavy jsou pravděpodobně na místě příběhu, ale 
v příběhu se o nich nepíše; charakteristiky postav; popis a analýza 
dějové linky konfl iktu…

Základní dramatické žánry – 
komedie, tragedie, drama 

 Rozehrání komických, tragických nebo dramatických situací • 
z prostředí silnice a ulice
 Úprava jednoho tématu do různých dramatických žánrů – rozdělení • 
žáků na skupiny, každá skupina zpracuje stejné téma, ale každá 
v jiném žánru

4. Proces uvědomování – využití Gestalt přístupu ve výuce
„Gestalt terapie klade důraz na uvědomování a dialogický vztah. Člověk roste 

tím, že přijímá to, co ho rozvíjí, ale odmítá to, co mu škodí. Hranice mezi já a prostředím 
musí být propustná (otevřená), ale i pevná (autonomie). Uvědomování omezují obrany 
(splynutí, izolace, retrofl exe, introspekce, introjekce, projekce, refl exe). V dialogickém 
vztahu musí mít klient prostor pro rozlišování uvědomování (kontakt) vlastního prožívá-
ní, pro přebírání odpovědnosti za svoje prožívání a experimentování s ním.“ [Timuľák, 
L., 2006]

Předpokladem pro snížení nehod v dopravním prostředí je vychovat z žáků se-
bepodpořené, zodpovědné osobnosti, které si budou plně uvědomovat význam a hod-
notu života. Sebepodpora je významným aspektem v rozhodovacím procesu. Zahrnuje 
sebepoznání a sebepřijetí. Zahrnuje postoj, který se dá vyjádřit slovy „jsem takový, 
jaký jsem a je to tak v pořádku, mohu se i změnit, pokud budu chtít a vynaložím na to 
energii“. 
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„Sebepodpora je vše, čím dokážeme podepřít sami sebe – patří sem všechny as-
pekty já, které jsou nám v podstatě dány, a o ktrerých nemusíme přemýšlet…. Mezi důle-
žité navyklé metody sebepodpory patří způsoby, jimiž o sobě lidé smýšlejí a vedou vnitřní 
dialog; způsoby, kterými se prosazují a brání; způsoby, jimiž o sebe duševně a tělesně pe-
čují; způsoby, jimiž sami sebe chlácholí v náročných situacích; způsoby, jimiž organizují 
své pole a způsoby, jimiž navazují vztah k přírodnímu prostředí.“ [Mackewn, 2004]

Pedagog, který využívá ve své pedagogické praxi Gestalt přístup, rozvíjí u žáka 
sebeuvědomování a nechá žáka prožívat sebe samé i okolní prostředí. Pedagog inspiro-
vaný GP ve své práci používá následující techniky:

Rozvíjí uvědomování1.  – Schopnost uvědomovat si to, co je – co se aktuálně děje 
v člověku samotném i jeho okolí je základním předpokladem pro růst a rozvoj 
člověka. Žák se učí uvědomovat si své kvality, vlastní emoce, myšlenkové po-
chody a potřeby. Uvědomění mu umožňuje řídit svoji současnost a tvořit vlastní 
budoucnost.
Učí spíše zprostředkováním zážitku než předáváním informací2.  – Prožitek 
umožňuje žákovi vyvodit ze zkušenosti závěr, který je významný pro jeho další 
život. 
Rozvíjí kontaktové funkce3.  – Kontaktové funkce jsou ty, kterými se člověk dostá-
vá do kontaktu se svým prostředím, kterými člověk přijímá okolí a vyjadřuje se. 
Respektuje a podporuje individualitu žáků4.  – Každý jinak vnímá a prožívá 
svět, přisuzuje význam jednotlivým událostem. Podporou individuality vlastně 
sdělujeme žákům, že je sousta možností, jak se uplatnit ve světě a že i jejich 
způsob má hodnotu a je možný.
V dialogu si je roven se svými žáky5.  – Učitel nevystupuje jako majitel pravdy, 
ale jako partner v komunikaci. Hodnota jeho názoru je stejná jako hodnota názo-
ru jeho žáků, a učitel žákům tento postoj předává svým jednáním.
Podporuje žáky v tom, aby vyjadřovali svůj názor, aby se projevili6.  – Oceňuje 
vyjádření názoru nebo provedení nějakého úkolu, i když nejsou zcela správné 
(může pak ocenit odvahu nebo snahu s jakou byl názor vyjádřen nebo úkol vy-
pracován). Každý postoj a názor, i když nesprávný je vhodným podnětem pro 
diskusi. 
Učí žáky komunikovat navzájem7.  – Zdůrazňuje, že každý může mít svůj názor 
a že názory se mohou také lišit. Důležité je umět se o rozdílných názorech bavit, 
není tak důležité soupeřit o to, čí pravda je nejplatnější.
Učí žáky vidět hodnotu v odlišnostech8.  – Pomáhá žákům poznat, že většina pro-
blémů má více řešení, a často je to i tak, že je velmi obtížné posoudit, které řešení 
je lepší a které horší. Učí žáky, že různí lidé mají různý přístup ke stejné situaci, 
mohou se chovat odlišně. Tato odlišnost ale má svou hodnotu.
Dodává žákům nové perspektivy, úhly pohledu 9. – V debatách o nejrůznějších 
tématech dodává učitel další pohledy na probíranou problematiku, které žáky 
samotné nenapadly.
Je sám za sebe, říká své názory10.  – „Neschovává“ se za svou roli učitele, ale 
je osobní. Svá sdělení říká jako názory, stojí si za nimi, ale ví, že nemusí mít 
pravdu. Umí říct „Nevím“, umí připustit chybu, omluvit se, umí si sám ze sebe 
udělat legraci. 
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Je přítomný11.  – Popisuje, co se děje teď, co vidí, slyší, eventuálně zažívá, místo 
toho, aby hodnotil a interpretoval. Přijímá a oceňuje děti takové, jaké jsou teď. 
Ne až za budoucí výkon a výsledek, ale už za současnou motivaci, snahu nebo 
odvahu. 
Posiluje zastoupení dialogu jako setkání v rámci výuky12.  – Dialog jako setkání 
zahrnuje úctu a respekt k sobě (mám právo a mohu sdělit to, co sdělit chci) i ke 
komunikačnímu partnerovi (ten má stejná práva).
Aktivně pomáhá tomu, aby si každý žák našel místo ve skupině13.  – Pomáhá 
objevit silné stránky každého žáka, které by žák mohl uplatňovat ve skupině tak, 
aby sám měl zážitek úspěchu a aby to bylo současně ostatními přijímáno jako 
důležitý příspěvek pro fungování třídy
Podněcuje motivaci žáků a snaží se je zapojit do výuky14.  – Výuka v jeho po-
dání je více o dialogu, společné práci učitele a žáků a méně o přednáškách. Dále 
k tomu využívá zážitkovou výuku, která žáky většinou více baví. Používá expe-
rimenty.
Podporuje samostatnost a iniciativu15.  – Nechává žáky tak, jak je to možné
a bezpečné, objevovat svá vlastní řešení, shromažďovat vlastní nápady, dělat 
vlastní volby a nést za tyto volby důsledky. Rozvíjí samostatnost a iniciativu 
žáků i tím, že svou pomoc a podporu dávkuje. Pomáhá jen do té míry, jak je to 
nutné, a tak málo, jak je to možné.
Podporuje tvořivost žáků16.  – Učitel dává dostatek prostoru pro spontaneitu. Ne-
chává prostor žákům, aby sami hledali, jakým způsobem chtějí uchopovat svět 
(např. probírané téma – zda si to podstatné chtějí nakreslit, přehrát nebo zapsat), 
jakým způsobem se chtějí k tématu vyjádřit (obdobné).
Ve výuce využívá experimenty17.  – Experiment je zde míněn v širokém slova 
smyslu jako jakákoliv pokusná situace, která napodobuje skutečnou situaci nebo 
nějaké její aspekty a ve které si žák může uvědomit něco nového o sobě nebo 
něco nového o situaci. Smyslem experimentování je prohloubit uvědomování
a (nebo) připravit se na akci (v reálném životě). 
Rozvíjí odpovědnost žáků za své chování 18. – Celý Gestalt přístup směřuje 
k tomu, aby si žáci uvědomovali, že vlastní svět, své chování a prožívání nejvíce 
ovlivňují oni sami, a aby díky tomuto uvědomění byli schopni přijmout odpo-
vědnost za své emoce, rozhodování i výsledné jednání.
Vede žáky k environmentálnímu vnímání a jednání19.  – Učitel podporuje žáky 
v jejich samostatnosti a iniciativě, vede je k tomu, aby byli schopni si uvědomo-
vat své potřeby, zformulovali je a snažili se je prosadit. Nejde však o výchovu 
k egocentrismu, je zdůrazňováno také to, že svoboda a iniciativa každého končí 
tam, kde začíná svoboda druhého člověka. Jde také o rozvoj empatie a výchovu 
k zodpovědnosti – za sebe, bezprostřední i vzdálenější okolí, sociální i životní 
prostředí.
Určuje hranice20.  – Výchova a výuka inspirovaná Gestalt přístupem je založena na 
respektu vůči osobnosti žáků, na partnerském přístupu v dialogu s nimi. Zároveň 
učitel vyžaduje to samé od svých žáků. Učitel určuje hranice chování, ve kterých 
se žáci mohou pohybovat. 
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Gestalt přístup v pedagogické praxi využívá všechny základní principy Gestalt 
terapie. Jedná se o principy: tady a teď (prožívání v přítomném okamžiku), existen-
ciální princip (být autentický a odpovědný sám za sebe), fenomenologický princip 
(oproštění se od jediné pravdy, být otevřený a respektující, vnímat souvislosti), teorie 
pole (uvědomování si fi gury v poli a koexistence fi gury se všemi prvky v poli, vnímá-
ní sítě vztahů) a princip jednoty protikladů (uvědomování si všech stránek vlastní 
osobnosti). Všechny principy lze shrnout do stejné charakteristiky – jedná se o princip 
sebepoznání. Žák prostřednictvím GP poznává vlastní mechanizmy prožívání, své pre-
ferované hodnoty, vlastní vnímání sebe a okolí v poli, porovnává svůj názor s ostatními, 
ostatní vnímá jako rovnocenné partnery (já jsem „já“ a ty jsi „ty“, přesto spolu můžeme 
existovat), uvědomuje si svoji hodnotu, učí se být se všemi stránkami své osobnosti a učí 
se s nimi zacházet. Sebepoznáním, uvědoměním si vlastního „já“ dochází u žáka k tzv. 
„paradoxní teorii změny“. Tím, že žák poznává jednotlivé stránky své osobnosti, že je 
pochopí, akceptuje je a integruje, posílí si vztah k sobě samému, naučí se orientovat se 
v sobě, tím paradoxně dochází ke změně vzorců jednání a k rozvoji zodpovědnosti za 
svůj život – tím se paradoxně mění.

5. Práce s Tematickými listy
V projektu „Inovace výuky na příkladu dopravní výchovy“ jsou pedagogům jako 

didaktická opora nabídnuty tzv. Tematické listy. Jedná se o materiál, který obsahuje 
vždy jedno závažné dilema, v němž jsou rozpracovány jednotlivé doporučené kroky, jak 
s příběhem pracovat dle principů Gestalt přístupu. Každý tematický list nabízí i další 
využití příběhu v různých vzdělávacích oblastech.

Hlavním cílem práce s Tematickými listy je zprostředkovat žákům zážitek, při 
kterém si uvědomí vlastní mechanizmy jednání, své priority, hodnoty a své emoce. Vy-
cházíme ze zkušenosti, že zážitek je spolehlivější než interpretace. To, co je vnímáno
a pociťováno přímo, je spolehlivější než vysvětlování a interpretace. 

„Jedinec se reguluje buď návykem (regulace pod prahem Uvědomování), nebo 
vědomou volbou: uvědomování je prostředkem, kterým může jedinec sám sebe regulovat 
volbou.“ [Yontef, 2009]

V Tematických listech jsou žákům předloženy nedokončené příběhy. Příběh je 
ukončen v okamžiku, kdy hlavní aktér příběhu musí řešit složitou, dilematickou situaci. 
Žák se vžije do pozice aktéra a řeší situaci tak, jak podle jeho domněnek, ji bude řešit 
hrdina příběhu. Žák většinou projektuje své názory a svůj přístup k řešení problému. 
Postupnými kroky, kterými ho pedagog provází, si uvědomuje své vzorce chování. Uvě-
domuje si, jak v podobných situacích obvykle jedná sám, jaké prožívá emoce a jaké jsou 
jeho názory na rizika spojená s konkrétním řešením. 

PŘÍBĚH – PES MAX
„Brzdi, Maxi, nežeň tak!“ pokárám svýho labradora, který přede mnou uhání, 

jak kdybychom na kolečkový brusle nevyrazili pět let. A přitom to psisko beru každej ví-
kend se proběhnout. Ještě aby ne, když tu v parku potkávám toho hezkýho kluka se svou 
fenkou, jak cvičí na soutěž. Jenže dneska tu jezdím už hodinu a on nikde. Dokonce jsem 
to vzala stezkou po okraji parku, hned vedle silnice, abych ho náhodou někde neminula. 
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Neměla bych tu jezdit, Max je skoro ještě štěně a pořád mě někam tahá. Na malou chvíli 
jsem mu přestala věnovat pozornost, protože tu byl On. Byl přímo naproti, na druhé 
straně silnice a čekal, až mu blikne zelená, aby s Eliškou, jak se jeho fenka jmenuje, 
mohl přejít. Zamával mi hned, jak mě uviděl. V tom ale ucítím v ruce silný cuknutí a Max 
se okamžitě rozběhl za kamarádkou, div mi vodítko nevytrhl z ruky. 

„Maxi, počkej!“ zakřičím na něj, ale to psisko neposlouchá, žene se přímo do-
prostřed silnice a mě přímo s ním.

„Maxi, ne!“ Najednou uslyším troubení autobusu. Je blízko…
Práce s příběhem má pět fází rozdělených do tří vyučovacích hodin. První fáze 

– analýza strategie (podle čeho se dívka rozhodla), druhá fáze – analýza rizika, třetí 
fáze – analýza emocí, čtvrtá fáze – rizika a emoce ostatních účastníků, pátá fáze – 
identifi kace.

Žáci pracují s příběhem, hledají různé varianty řešení, sdělují si navzájem názory 
na různé varianty a obhajují, proč dívka zvolila konkrétní strategii, komunikují pocity, 
které pravděpodobně prožívala a komunikují své vlastní pocity a emoce (Příklady otá-
zek k diskuzi: Co vedlo dívku k tomuto řešení? Co ji připadalo nejdůležitější? Čemu 
chtěla předejít? Čeho chtěla dosáhnout? Uvědomovala si rizika? Jaké nebezpečí jí hro-
zilo? Jak se cítila? Měla z něčeho radost? Obávala se něčeho? Atd.) 

Žáci postupně vypisují všechny účastníky, které může každé rozhodnutí při řešení 
situace ovlivnit a bude mít vliv na jejich další život. Nejedná se jen o přímé účastníky pří-
běhu, ale i o lidi, kteří mají k účastníkům nějaký vztah (kamarády, rodiče, kolegy v práci 
apod.) Uvědomují si, že každé rozhodnutí může ovlivnit i životy dalších lidí (Příklady 
otázek k diskuzi: Jaké nebezpečí hrozilo ostatním účastníkům příběhu? Co účastníci pro-
žívali? Jak se asi cítili? Co prožívali prarodiče/spolužáci/kamarádi v tvé verzi příběhu?) 

Postupnými kroky dochází k identifi kaci. Žák si uvědomuje vlastní reakce ve 
stresu a vlastní rozhodovací schéma (Příklady otázek k diskuzi: Jak se domníváš, že 
by ses ve stejné situaci zachoval ty? Stalo se ti někdy něco podobného? Jak ses cítil? 
Z čeho jsi měl strach nebo radost? Byl si z něčeho smutný nebo nazlobený? Rozhodl by 
ses dnes jinak? Proč? Jak se teď cítíš? Apod.)

V Tematických listech je příběh využit i pro práci ve vzdělávacích oblastech 
RVP. Např.:
Jazyk a jazyková komunikace

Komunikační a slohová výchova – úprava textu do různých literárních forem

Matematika a její aplikace
Číslo a početní operace – statistický průzkum dopravního zatížení v místě prav-

děpodobného děje

Informační a komunikační technologie
Základy práce s počítačem – úprava textu; vyhledávání synonym a nahrazování 

slov s pomocí funkce Tezaurus

Člověk a jeho svět
Místo, kde žijeme – najít (a popsat, nakreslit, vyfotit, apod.) ve své obci místo, 

kde by se podobný příběh mohl odehrávat.
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Umění a kultura
Hudební výchova

Vokální činnosti – melodizace příběhu „Maxi, počkej!“ zakřičím na něj, ale to 
psisko neposlouchá, žene se přímo doprostřed silnice a mě přímo s ním.
Výtvarná výchova

Rozvíjení smyslové citlivosti – rozvržení prvků v ploše, vzájemné vztahy (pes – 
autobus, chlapec – dívka, silnice – park, …) 

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – nácvik rychlé reakce a za-
stavení na kolečkových bruslích, zvládání základních technik pohybu na bruslích

Dramatická výchova
Recepce a refl exe dramatického umění – vytvoření základních stavebních prvků 

dramatu (situace, postavy, konfl ikt, vyvrcholení dramatu, gradace, …) 

Etická výchova
Základní komunikační dovednosti – komunikace citů (identifi kace s pocity – 

smutek, strach, radost)

6. Závěr 
Vazba klíčových kompetencí na kompetence dopravní výchovy a propojení 

s Gestalt přístupem podporuje proces uvědomování a rozvíjí vnímání a pochopení 
souvislostí. Organizmus má přirozenou tendenci se sebeaktualizovat. Žák organizuje 
své jednání dle hierarchie svých aktuálních potřeb a mnohdy jen dle primárních im-
pulzů. Využitím principů Gestalt přístupu dochází u žáka prostřednictvím introspekce 
k identifi kování se se svými potřebami, k uvědomování si vlastních vzorců jednání a 
k reorganizaci svého chování v problémové a rizikové situaci. Žák se naučí realisticky 
vnímat sebe v rizikové situaci, své schopnosti, vyhodnocovat své šance, vyhodnocovat 
situaci odpovědněji. Jednání „měl bych“, které je vedeno vnějšími podněty, nahradí 
jednáním „ne/chci“, které vede s podporou svého vědomého „já“. Žák se přesouvá 
z oblasti bezmocnosti, ovládané vnějšími názory, do oblasti tvořivého utváření vlast-
ního života. 

„Uvědomování je doprovázeno pocitem vlastnění, tj. procesem poznávání vlastní 
kontroly nad svým chováním a pocity, volby vlastního chování a pocitů a zodpovědnosti 
za ně“. [Yontef, 2009]
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THE PROCESS OF SELF AWARENESS AS A PREVENTION 
OF CHILDREN RISK BEHAVIOURS IN ROAD TRAFFIC: 
USING A A STORY IN THE ROAD SAFETY EDUCATION

Abstract: Self-awareness is a precondition for a quality contact with the envi-
ronment. If a child is enabled to be fully and consciously in contact with what they are 
experiencing at the given moment, they will learn to become aware of their needs, va-
lues, feelings and emotions. Self-knowledge is an important factor while a child makes
a decision about how to behave in a risky or stressful situation in the traffi c environment. 
Responsible and quality traffi c education which makes use of elements of the Gestalt 
approach, leads pupils to taking responsibility for their decisions. Stories help pupils to 
fully live through themselves, by means of projection, in different confl ict situations. 
Though the created situation is not an authentic experience, the process of developing 
(self) awareness already is. 

Key words: risk behaviour, traffi c education, contact with traffi c environment, 
educational use of a story 
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdravotní gramotnosti

DOPRAVNÍ PEDAGOGIKA JAKO ZÁKLADNÍ 
NÁSTROJ PREVENCE NEHOD

Ota KONSBUL

Abstrakt: Příspěvek analyzuje úroveň a podmínky výchovy všech účastníků ke 
způsobilé účasti v dopravním prostředí v rámci celoživotního vzdělávání. Centrem 
problematiky je systémová analýza zdravého (ve smyslu beznehodového)  dopravního 
prostředí a koexistence všech subjektů, kteří se na něm podílejí. Příspěvek zdůrazňuje 
nutnost odborné způsobilosti všech zúčastněných v dopravním prostředí, také se zabý-
vá možnostmi edukace osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Řešením se jeví 
vytvoření teoretického zázemí  dopravní výchovy, která by pramenila namísto empirie 
a intuice, ze specifi cké pedagogické disciplíny – dopravní pedagogiky. 

Klíčová slova: dopravní prostředí, účastníci silničního provozu, způsobilost, do-
pravní edukátoři, speciální vzdělávací potřeby, vzdělávací systém, autoedukace

Úvod
Výchova a vzdělávání jsou nezbytným předpokladem prosperity jednotlivců 

a celé společnosti. Avšak konzumní způsob života a civilizační choroby tyto procesy 
narušují. Novodobý životní styl přes veškeré úsilí pedagogiky nerefl ektuje v dostatečné 
míře základní předpoklad života na Zemi - symbiózu člověka s přírodou. Následkem 
jsou kolize nejrůznější povahy a významu, ve kterých zákonitě vždy vítězí příroda, byť 
se značnou újmou. Je otázkou, proč se lidem nedaří v potřebné míře poučit ze svých 
chyb a stále mají tendenci snažit se přírodu nějakým způsobem přelstít, obejít či igno-
rovat.

Uvedené postoje jsou typické pro naše novodobé dopravní prostředí, které je 
významně ovlivňováno národohospodářskými zájmy, politikou a jí podřízenou legisla-
tivou. Přes veškeré ofi ciální proklamace je odborné dopravní vzdělávání odsunuto do 
ústraní a nedostává se mu reálných pravomocí nebo odpovědnosti nejen ve strategic-
kých záměrech, systémových opatřeních, ale ani při rutinních činnostech. Výsledkem 
tohoto trendu je vysoká míra nehodovosti, která je ovlivněna honbou za penězi a po-
žitky, nevhodným chováním a v neposlední řadě nedostatečnou odbornou způsobilostí 
všech účastníků silničního provozu, zejména pak řidičů osobních automobilů. Opatření 
ke snížení dopravní nehodovosti byla a doposud jsou realizována především silovými 
technickými prostředky (zákonodárná a výkonná moc, kontrolní činnost, technicko-or-
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ganizační opatření), což se prokázalo jako nedostatečné. Dopravní výchova je margina-
lizována nedostatečnou fi nanční a legislativní podporou, neadekvátní dopravně-peda-
gogickou odborností systemizátorů a realizátorů a v neposlední řadě zdeformovanými 
postoji majoritní společnosti.

Dopravní prostředí a dopravní vzdělávání
Veškeré děje a události se odehrávají v prostoru a čase. V principu jsou děje 

a události ovlivňovány přírodou a člověkem. Výsledek jejich spolupůsobení můžeme 
zjednodušeně označit za náš každodenní život ve všech jeho podobách a souvislostech. 

Vymezíme-li tuto nepřebernou množinu dějů a událostí pro dopravní prostředí, 
získáme elementární faktory, které jej ovlivňují:

Obrázek 1 Elementární faktory ovlivňující dopravní prostředí (modifi kováno, viz 
Konsbul, O.; 2009).

Dopravní prostředí nelze vymezovat pouze pohybem motorových vozidel na sil-
nicích a chodců na přilehlých chodnících. Přemísťování se uskutečňuje také pomocí 
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pojízdného křesla, jízdního kola, skateboardu, lyží apod. Stále častěji se setkáváme se 
sněžnými a vodními skútry a čtyřkolkami ve volné přírodě. Za dopravní prostředí je 
tedy potřebné považovat nejen silniční komunikace, ale např. vodní, travnaté, lesní, 
zasněžené nebo stavební plochy.

Je nezbytné si uvědomit, že kromě člověka a neživého nákladu se také přemís-
ťuje zvěř, a to nejen ve svém přirozeném prostředí. Řídí se přírodními zákony, nemá 
možnost akceptovat lidská pravidla a často doplácí na bezohlednost.

K přemísťování dochází také proti vůli člověka. Jedná se o nežádoucí působení 
přírodních jevů, které je třeba mít neustále na zřeteli a proti kterým je člověk bezmocný: 
sněhové závěje, převrácená vozidla v důsledku poryvu větru, klouzající lidé a vozidla 
na ledovce, kamení a větve na vozovce, tsunami apod.

Nárůstu počtu účastníků a rychlosti jejich přemísťování, odpovídá míra orga-
nizovanosti a vývoj společenských zákonů, které musí ctít zákony přírodní. Narušení 
přírodního nebo společenského řádu přináší chaos a zmar. Bez výchovně vzdělávacích 
procesů nelze zajistit bezproblémovou účast v dopravním prostředí.

Je nezbytné mít trvale na zřeteli, že přírodní zákony mají platnost v celém vesmí-
ru a také na Zemi předurčují a limitují veškeré děje. Lidské poznání umožňuje do jisté 
míry využít potencionál přírody, včetně potencionálu samotného Homo sapiens. Přírod-
ní zákony jsou neovlivnitelné, což člověk mnohdy nerespektuje při tvorbě společen-
ských norem a zákonů. Přírodní zákony jsou indiferentní jakémukoli lidskému osudu 
(padni komu padni), což neplatí vždy v rámci dodržování a vymahatelnosti práva. 

Účastníky dopravního prostředí členíme do tří základních sociálních rolí - kate-
gorií: chodec, řidič a cestující. Každá z těchto kategorií má mnoho podkategorií, resp. 
podob s širokou paletou odlišností. Schopnosti a chování daného jedince ovlivňují pře-
devším vrozené a získané fyzické dispozice, vč. duševních, které jsou ovlivňovány pro-
středím, ve kterém se vzdělává, žije a pracuje. Širokou škálu různorodosti účastníků do-
pravního prostředí a sestavení jejich orientačního profi lu nastiňuje následující obrázek:

Obrázek 2 Rámcové schéma k sestavení orientačního profi lu účastníka (zdroj autor).

▼ SOCIÁLNÍ ROLE chodec řidič cestující 
▼ VĚK dítě dospělý senior 
▼ PSYCHICKÝ STAV zdravý indisponovaný postižený 
▼ TĚLESNÝ STAV zdravý indisponovaný postižený 
▼ MOTORICKÁ ZDATNOST vysoká střední nízká 
▼ KOGNITIVNÍ ZDATNOST vysoká střední nízká 
▼ DOPRAVNÍ VZDĚLÁNÍ vysoké střední nízké 
▼ OSOBNÍ ZKUŠENOSTI vysoké střední nízké 
▼ SPOLEČENSKÉ POSTAVENÍ vysoké střední nízké 
▼ SCHOPNOST KONFORMITY vysoká střední nízká 
►  AKTUÁLNÍ PROFIL ÚČASTNÍKA 
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Přestože posuzované faktory tvoří jen základní hodnotící prvky, je zřejmé, že se 
v dopravním prostředí setkáváme s různorodou škálou osobností. Na základě dostup-
nosti a zřetelnosti znaků, které účastníci prvotně vykazují, očekáváme jejich odbornou 
způsobilost a přiměřené chování. Tato očekávání mohou být v rozporu s realitou, což 
mnohdy vede ke konfl iktům a dopravním nehodám. 

Proto je nezbytné celoživotní vzdělávání všech účastníků v takovém rozsahu 
a kvalitě, aby neohrožovali sami sebe a ostatní v dynamicky proměnném prostředí.

Obrázek 3 Účast člověka v dopravním prostředí v průběhu života (Konsbul, O., 2010).

V posledních letech se uskutečňují kurzy defenzívního stylu jízdy. Termín defen-
zívní asociuje pojem obranného chování, což je samo o sobě pro bezpečnou účast v do-
pravním prostředí nepostačující. Vhodnější je kooperativní koncepce, protože obsahuje 
humánní, environmentální a hospodárné pojetí. V tomto duchu by se měla uskutečňovat 
edukace všech účastníků, nejen řidičů.

Jako příklad lze uvést nesprávné chování cestujících v prostředcích hromadné 
dopravy. Přestože zde působí stejné fyzikální zákony jako při jízdě osobním automobi-
lem, nejenže se cestující nepoutají, ale necítí ani potřebu se za jízdy držet. Z uvedeného 
příkladu je patrné, že donucování k poslušnosti silovými metodami je vysoce nákladné 
a málo účinné. 

Historie opakovaně prokazuje, že donucování k poslušnosti má jen malou a krát-
kodobou účinnost. Jak zdůrazňuje STŘELEC (in Střelec, S., ed. 2004), skutečného 
úspěchu lze dosáhnout pouze odbornou, komplexní a každodenní výchovou k uvědo-
mělé kázni. 

Zkvalitnění systému dopravní prostředí je podmíněno efektivním fungováním 
klíčového subsystému edukace, jehož kvalita je ovlivněna smysluplnými a reálnými 
cíly. Za povšimnutí stojí metody vytyčování cílů, jak je uvádí FILOVÁ (Švec, V., et al., 
2003, s. 22 – 31). Správnost cílů a funkčnost edukace směřující k dosažení těchto cílů 
je ověřována evaluačními procesy. Ke zkvalitnění subsystému edukace je nezbytná také 
supervize samotné evaluace, jak znázorňuje obr. 4. 
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Obrázek 4 Organizace subsystému Edukace (zdroj autor).

Pojem edukace má dvě základní pojetí: odborná a laická. Odborná edukace (cílená, 
sofi stikovaná a institucionalizovaná) má svá pevná pravidla a podmínky. Je ale nezbytné 
mít na zřeteli účinek neodborné edukace, která významnou měrou ovlivňuje nejen samotné 
účastníky dopravního prostředí, ale také ostatní faktory dopravních podmínek. Jedná se 
o nevhodné působení sociálních, ekonomických, kulturních, politických a jiných vlivů. 

Nežádoucí edukace může obsahovat nejen prvky neodbornosti a neuvědomělos-
ti, ale také záměrnou patologii. Je charakteristická tím, že vůbec neakceptuje nebo jen 
částečně akceptuje didaktické principy. Edukaci je tedy třeba akceptovat jako fenomén 
charakteru trvalého „všelidského“ působení v čase a prostoru.

Lze tedy konstatovat, že edukační procesy probíhají v průběhu celého života 
jedince, a to na úrovni odborné, laické, ale i formou autoedukace. Specifi ckou zále-
žitostí je reedukace realizovaná pomocí speciálně pedagogických metod u dětí, žáků 
a studentů, kteří mají speciální vzdělávací potřeby nebo jsou mimořádně nadaní. 

Odborná edukace již při svém koncipování vychází z didaktických principů, které 
musí být učitelem naplňovány v průběhu celého výchovně vzdělávacího procesu a součas-
ně musí být vytvořeny veškeré podmínky k dosažení jasně defi novaných cílů. Jak nesnad-
ný je to úkol i pro zaběhlou školskou praxi, upozorňuje například ŠIMONÍK (2005a).

Přestože dopravní výchově na školách byla vždy věnována dostatečná pozor-
nost, nikdy nebyla vyučována jako samostatný předmět. Toto téma bylo implemento-
váno do ostatních vyučovacích předmětů (matematika, fyzika, český jazyk apod.), při-
čemž tradiční výukové metody byly inovovány a modifi kovány pro využití moderních 
informačních technologií. 

Přes veškerou snahu a odbornost pedagogů je takto pojatá výuka málo účinná ze 
dvou hlavních důvodů: 

vyučující i žáci jsou zaměřeni na cíle a výsledky daného předmětu, nikoli na • 
porozumění souvislostí aplikovaného tématu; 
sebedokonalejší projev učitele při využití nejmodernější didaktické techniky • 
v bezpečném prostředí třídy zůstává pouhou virtuální realitou, která u žáka ne-
dostatečně rozvíjí pocit ohrožení a spoluodpovědnosti. 

SUPERVIZE 

Cíle Edukace 

Evaluace 

 



198

Názorným důkazem těchto tvrzení je např. neschopnost většinové populace apli-
kovat v reálném životě znalosti o pohybových zákonech a reakčních prodlevách. K do-
sažení vytčeného cíle je nezbytné navazující činnostní – prožitkové učení v reálném 
dopravním prostředí. Je známou skutečností, že vlastní zkušenost /prožitek/ nejúčinněji 
a dlouhodobě ovlivňuje daného jedince. 

Mezi stěžejní úkoly pedagoga patří žákovo vyvážené posilování sebedůvěry 
a rozhodnosti za současné akceptace možného vlastního selhání nebo selhání jiného 
účastníka silničního provozu. To vede primárně k vypěstování všudypřítomné obezřet-
nosti, která v další etapě vývoje jedince usnadňuje výchovu k partnerskému, resp. ko-
operativnímu stylu jízdy (Štikar, J.; Hoskovec, J.; Šmolíková, J. 2006; Konsbul, O., 
2009).

Jak upozorňuje STOJAN (2007), ani v budoucnosti nemusí být dopravní výcho-
va uskutečňována v potřebném rozsahu a kvalitě v souvislosti s realizací rámcových, 
resp. školních vzdělávacích programů. 

Faktory (subsystémy) působící na dopravní prostředí (systém) mají nepřeberné 
množství variant, které se vzájemně kombinují. Výsledná kombinace interakce variant 
faktorů vytváří dopravní podmínky, které odpovídají aktuální době a místu jejich půso-
bení (tady a teď). Na působení dopravních podmínek musí být všichni účastníci, zejmé-
na pak řidiči, trvale připraveni. Kvalita připravenosti je úměrná dispozicím a edukaci 
účastníků, náročnosti evaluačních procesů a ostatním opatřením zajišťující bezpečnost 
silničního provozu. 

Lze konstatovat, že elementární příčinou dopravních nehod je neznalost, nepo-
chopení nebo nerespektování souvislostí, a to na úrovni účastníků a ostatních přímých 
a nepřímých působitelů.

Zvláštní skupinu účastníků dopravního prostředí představují osoby se speciální-
mi vzdělávacími potřebami. Jak uvádí POKORNÁ (2001, s. 73) je zcela nezvratné, že 
existuje fenomén specifi ckých poruch učení, který někdy výrazně nepříznivě ovlivňuje 
vzdělávací i osobnostní rozvoj dětí, takže má vliv i na jejich celoživotní orientaci a 
adaptaci ve společnosti. Má rozličnou etiologii mimointelektového charakteru, která 
však negativně ovlivňuje i rozvoj kognitivních a intelektových funkcí jedince.

Se specifi ckými poruchami učení úzce souvisejí také specifi cké poruchy chování 
(hyperkinetické poruchy). POKORNÁ (2001, s. 129 – 131) uvádí, že příčinou není ne-
správné vedení dítěte ze strany vychovatelů, ale poruchy v oblasti emoční, motoricko-
percepční a v nedostatečném rozvoji kognitivních funkcí.

Ve své poslední monografi i poukazuje POKORNÁ (2010, s. 11) mj. na skuteč-
nost, že v posledních letech se i v našem českém prostředí prosazuje myšlenka, že je 
nutné pracovat s dospívajícími a dospělými osobami s vývojovými poruchami uče-
ní. Dříve sice měly určité možnosti, kam se mohly obrátit o radu – byli a jsou někteří 
odborníci, kteří se jim snažili a snaží pomoci. Doposud však není zaveden systém insti-
tucí, které by uměly připravit nápravný psychoedukační program tak, aby byl dostupný 
všem potenciálním uchazečům, a někteří pracovníci v oboru nemají dost odvahy věno-
vat se dospělým klientům, protože se necítí k této práci dostatečně kompetentní.

Dosavadní praxe příliš neřeší začleňování osob se specifi ckými poruchami učení 
do intaktní populace v dospělosti. Poruchami učení trpí přibližně 9 % české dospělé 
populace, což představuje více než tři čtvrtě milionu lidí (Pokorná, V., 2010, s. 32). 
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Péče, která jim byla poskytována v předškolním a školním věku, náhle ustává, přičemž 
jejich defi city a tedy i potřeby ve většině případů (až 80%) přetrvávají po zbytek jejich 
života. 

Tato skutečnost představuje významný problém z hlediska zajišťování bezpeč-
nosti silničního provozu v důsledku absence odborné pedagogické přípravy učitelů 
autoškol, zkušebních komisařů, lektorů kurzů pro zdokonalování odborné způsobilosti 
řidičů a učitelů dopravní výchovy na všech stupních škol.  

Učitelé autoškol a lektoři zdokonalovacích kurzů pro řidiče vzdělávají hetero-
genní skupinu osob z hlediska biologických, psychologických a sociálních aspektů kaž-
dého jedince. Ve své praxi se setkávají také s jedinci, kteří spadají do početné skupiny 
osob (22,8 %) v pásmu podprůměrné inteligence a hraniční inferiority, jak naznačuje 
tabulka 1. Je to způsobeno tím, že psychologickému vyšetření ke zjištění předpokladů 
způsobilosti k řízení motorových vozidel se musí ze zákona podrobovat pouze minoritní 
skupina řidičů nákladních vozidel a autobusů. 

Tabulka 1 Úrovně inteligence podle Wechslera (in Zelinková, O., 2007).
IQ klasifi kace procento populace

130 a více značně nadprůměrná 2,2

120 - 129 nadprůměrná 6,7

110 - 119 mírně nadprůměrná 16,1

90 - 109 průměrná 50

80 - 89 podprůměrná 16,1

70 - 79 hraniční inferiorita 6,7

69 a níže mentální retardace 2,2

V této souvislosti je potřebné uvést také problematiku hyperkinetických poruch 
chování. Jak uvádí POKORNÁ (2010), v posledních pracích (1997) se R. A. BARKLEY 
odklání od termínu ADHD, který se ujal i u nás, protože Češi si v komunistické minulosti 
zvykli na zkratky natolik, že se zdá, že je přímo přitahují. (Jde o prohřešek na mateřském 
jazyce, protože čeština se zkratkám brání. Od odborné veřejnosti je to také projev nedo-
statečného taktu vůči laické veřejnosti, která odborným zkratkám nerozumí.)

Barkley však kritizuje termín ADHD z věcného důvodu. Domnívá se totiž, že 
primárně v syndromu hyperkinetických poruch nejde o poruchu pozornosti, ale o defi cit 
sebekontroly (self-regulation) a výkonných funkcí. Porucha pozornosti, která se může, 
ale nemusí v jednotlivém obraze postižení objevit, je jen jedním z faktorů. Podstatná 
pro hyperkinetickou poruchu je nedostatečná schopnost útlumu (inhibice) chování. 
Proto Barkley již od devadesátých let minulého století navrhuje, aby byl termín hyper-
kinetická porucha nahrazen termínem „behavior inhibition disorder“. To bychom mohli 
volně přeložit jako porucha útlumu v chování, přičemž pojem útlum je převzat z neuro-
psychologie. Tento poznatek má zásadní význam pro terapii. Zatímco mnozí pedago-
gové i psychologové doporučují, aby se jedinci s hyperkinetickou poruchou umožnilo 
co nejvíce pohybu, v Barkleyově pojetí by se pozornost terapeuta měla zaměřit na jeho 
zklidnění. Samozřejmě to se stejnou naléhavostí platí i pro terapii adolescentů a dospě-
lých osob. 
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Specifi cké poruchy učení přestavují mnohotvárné a rozmanité obtíže, takže před-
stava, že jde jen o nedostatečné školní výkony, se považuje za mýtus. Obtížně se zdů-
vodňuje, co je příčinou a co následkem. Například se často zdůrazňuje, že dospělí jedinci 
s poruchou učení se nedokonale soustředí. Víme, že schopnost koncentrace pozornosti je 
základním předpokladem pro každou mentální činnost. Podstatou a předpokladem této 
schopnosti je zaměřit pozornost na důležité podněty, které s úkolem souvisejí, a potlačit 
podněty, které s ním nesouvisejí. Odborně se tomu říká selekce neboli výběr podnětů. 
S tím se mohli dospělí potýkat již v dětství a defi cit této kognitivní funkce může přetrvá-
vat. Protože však žijí v neustálé nejistotě, zda jejich výkony budou správné, a tato jejich 
nejistota budí stres, může být neschopnost se soustředit důsledkem chronického stresu. 
Uvědomme si, že soustředit se na úkol, jehož splnění je spojeno s obavami, vyžaduje 
volní úsilí a větší míru pozornosti. Proto stále musíme sledovat a mít na paměti nejen 
výkony dospělých v akademické oblasti, ale i proces, kterým se k těmto výkonům do-
stávají. V oblasti nápravy se pak můžeme věnovat i otázkám, jakým způsobem podpořit 
a rozšířit jejich schopnost soustředění. V současné odborné literatuře dochází ke kon-
senzu, že příčinou poruch učení jsou snížené dovednosti fonologického zpracování řeči, 
krátkodobá paměť, dovednost vnímat pořadí, posloupnost a koordinace ruky a oka.

Životní styl se neustále zrychluje a stratifi kuje, což je zvláště patrné v oblasti 
dopravy. Dynamický vývoj společnosti přináší potřebu kvalifi kované edukace ve všech 
vědeckých oborech a disciplínách, a také v dopravní pedagogice. Ve své přednášce tref-
ně kritizuje Sir Ken Robinson1 potlačování tvořivosti ve vzdělávání a upozorňuje také 
na paradox: pro společnost je akademické vzdělání synonymem odborné a společenské 
prestiže. Avšak samotní pedagogové a jejich věda jsou akceptováni již méně. 

Uvedenou skutečnost potvrzuje dosavadní praxe ve výchově a vzdělávání, při 
které má prioritu právo, kterému se musí pedagogika přizpůsobovat. Takový přístup, 
který je pro současnost charakteristický, nemůže nikdy naplnit očekávané cíle ani v ob-
lasti bezpečnosti silničního provozu. Pro tuto oblast neexistuje společenská poptávka 
po celostně vybavených pedagogických specialistech v rámci biodromální edukace, na 
rozdíl od jiných oborů, které v mnoha případech nemají takovou společenskou naléha-
vost. Vzniklé diskrepance jsou výsledkem především neodbornosti a uplatňování par-
tikulárních zájmů politické a zákonodárné reprezentace, která se nepřetržitě obměňuje 
a je z právního hlediska nepostižitelná. 

Právní předpisy, které upravují vzdělávání žadatelů a zdokonalování odborné 
způsobilosti držitelů řidičských oprávnění, nerespektují didaktické principy a v dobře 
míněném protekcionismu eliminují zmiňovanou kreativitu vzdělávacích procesů. Tvůr-
čí, individuální a náročnější výuce brání šablonovitě vymezené předpisy, což je ak-
ceptováno samotnými edukanty k jejich vlastní škodě. Tento stav paradoxně umožňuje 
nekalé praktiky některých učitelů autoškol, zkušebních komisařů a lektorů dopravního 
vzdělávání. Nabízí se otázka, proč je tento stav dlouhodobě „zakonzervován“ a ochrana 
spotřebitelských práv edukantů je neúčinně suplována státními úředníky, přestože se 
jedná o svéprávné osoby, které si dokážou svá práva uplatnit sami. To, co klientům 
chybí, jsou hodnotící kriteria a dostupnost informací, jako je tomu u poskytování jiných 
služeb spotřebitelské veřejnosti. 
1 [cit. 6. března 2011]. Dostupné z WWW <http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_cre-
ativity.html>
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Potřeba trvalého vzdělávání od útlého věku až po stáři je determinována celoži-
votní účastí všech jedinců v dynamicky se vyvíjejícím dopravním prostředí. Zajištění 
tak rozsáhlé a důležité společenské potřeby, vyžaduje komplementární řešení a systémo-
vý přístup vycházející z pedagogiky. Je otázkou, proč doposud neexistují akreditované 
studijní programy a odpovídající didaktické opory pro celostní vzdělávání dopravních 
pedagogů. 

Současné nároky na specializovanou pedagogickou vybavenost učitelů a lektorů 
v oboru dopravního vzdělávání se nepřibližují ani standardům učitelů praktických (dří-
ve pomocných) škol. Výchovu a vzdělávání budoucích řidičů a zdokonalování amatér-
ských a profesionálních řidičů mohou provádět osoby bez odborně zaměřeného pedago-
gického vzdělání, často s nevhodnými návyky a postoji.

Několik příkladů:
řidiče autobusové nebo mezinárodní kamionové dopravy může podle stávajících • 
předpisů odborně vzdělávat např. absolvent DAMU provozující taxislužbu;
praktický výcvik v řízení veškerých silničních motorových vozidel může prová-• 
dět učitel bez maturity a pedagogického minima;
mnozí učitelé autoškol využívají výjimku z povinnosti být při jízdě připoutáni, • 
čímž bezprostředně ohrožují nejen svoje zdraví. Tuto výjimku lze interpretovat 
jako zákaz fyzikálním zákonům působit na učitele a na vedle sedícího žáka ni-
koli. Kromě toho, že je absurdní, má z pedagogicko-psychologického hlediska 
antivýchovný účinek zejména z těchto hledisek: 

člověk musí přírodní zákony znát a ctít – nikoli je ignorovat nebo obcházet;  ◦
negativní komunikace činem (Nelešovská, A., s. 60) zpochybňuje opod- ◦
statnění jiných předpisů a narušuje hodnotovou výchovu; 
prosazení této výjimky sdružením autoškol s odůvodněním potřeby učitele  ◦
zasahovat během výcviku do řízení, svědčí o zanedbání primární fáze na 
autocvičišti a nedodržování didaktických principů, přičemž učitelé výcvi-
ku řidičů nákladních vozidel ani nemohou tuto výjimku využívat s ohle-
dem na rozměry vozidla; 
výjimka z poutání udělená učiteli autoškoly svědčí v kontextu s fi nančně  ◦
nákladnou kampaní „Nemyslíš – zaplatíš“ o nesystémovém dopravním 
vzdělávání;

dopravní výchovu na všech stupních škol vykonávají učitelé sice s řádným peda-• 
gogickým vzděláním, ovšem na laické úrovni, protože neexistuje příslušná apro-
bace a jejich znalosti a dovednosti jsou ovlivněny nekvalitní výukou autoškol 
a patologickým dopravním prostředím.

Uvedené skutečnosti samy o sobě nepredikují nízkou odbornou úroveň všech 
dopravních edukátorů, avšak jsou v rozporu s nároky na učitele v jiných oborech, kteří 
zajišťují kompetentnost a bezpečnost občanů. 

Současná koncepce zlepšování bezpečnosti silničního provozu na straně jedné 
akcentuje:

zdokonalování právních předpisů – nepřetržitě a často kontraproduktivně; • 
zkvalitňování vymahatelnosti práva – bez efektu u některých skupin občanů;• 
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zdokonalování technických a organizačních opatření – mnohdy redundantně a za • 
nepřiměřené náklady;
publicistiku – často diskutabilní z pedagogicko-psychologického hlediska;• 
ekonomické úspory za každou cenu.• 

Na straně druhé neusiluje o:
celoživotní vzdělávání účastníků silničního provozu, s výjimkou řidičů náklad-• 
ních vozidel a autobusů;
akreditovaný vysokoškolský studijní program pro učitele autoškol, lektory speci-• 
álních kurzů, zkušební komisaře a pracovníky státní správy pro dopravu;
tvorbu didaktických opor;• 
depistáž, diagnostiku a intervenci u řidičů se speciálními vzdělávacími potřebami;• 

Stávající právní úprava a většina učitelů autoškol nedoceňuje význam počáteční 
fáze praktického výcviku na autocvičištích a nauky smyslového vnímání. Základní prv-
ky ovládání vozidla, jako jsou rozjezd, směrování, brzdění, řazení převodových stupňů 
a parkování, představují z pedagogicko-psychologického hlediska náročné komplexní 
úkoly. Proto je tolik důležitá dovednost učitele rozložit úkol, popř. tematický celek, na 
menší, snáze zvládnutelné úseky, které jsou jednou z podmínek individuálního přístupu. 
Při dílčích krocích si pedagog uvědomuje též psychické charakteristiky, které zvládnutí 
úkonu předpokládá (Zelinková, O., 2007, s. 43).

Předpokladem úspěšnosti nejen samotného výcviku, ale také souvisejícího teo-
retického, sociálního a psychomotorického rozvoje jedince je zvládnutí primární fáze 
v nerušeném a bezpečném prostředí autocvičiště. Tento pilíř bezproblémového rozvoje 
řidičských schopností musí zvládnout žák i učitel v atmosféře vzájemné důvěry, taktu 
a součinnosti. 

Optimální průběh:
výklad a pochopení principu;1. 
nácvik percepce modalit (stupně jistoty nějakého soudu):2. 

sluchová (fi gura – pozadí)• 
zraková (fi gura – pozadí)• 
taktilní (hmatová, nahrazující v tomto případě nežádoucí koordinaci oko-ruka)• 
kinestetická (pohybové pocity)• 
vestibulární (držení těla, rovnováha, prostorová představa a orientace)• 

nácvik integrace smyslových modalit3. 
upevnění (fi xace)4. 
automatizace5. 
interiorizace (zvnitřnění)6. 
podmíněný refl ex.7. 
Body 1 – 4 probíhají v rámci odborné edukace a jsou výsledkem vyučovacího 

procesu, na rozdíl od procesů v bodech 5–7, které probíhají v rámci autoedukace. Vý-
znamným problémem při autoedukaci je náchylnost jedince přizpůsobovat se vnější-
mu vlivu prostředí, tedy tzv. „zkušeným“ řidičům s nesprávnými dovednostmi a vzorci 
chování. 
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ZELINKOVÁ (2007, s. 68) k problematice diagnostiky úrovně vnímání uvádí: 
„Percepce patří mezi poznávací procesy. Zprostředkovává informace o vnějším i vnitř-
ním prostředí. Primární vnímání zpracovává informace, které do mozku dospěly z čidel 
(oko, ucho). Příslušné senzorické korové oblasti lze v mozku poměrně přesně vymezit. 
Další zpracování probíhá v širších asociačních korových oblastech, ale stále na úrov-
ni jedné smyslové modality. Další krok zpracování smyslových informací probíhá na 
úrovni spojení smyslových modalit. Následuje limbický systém, který dává smyslovým 
informacím citový přízvuk (citový život, motivace, dlouhodobá paměť). … Podstata 
vnímání spočívá ve smyslových datech jedné kvality a následně v jejich integraci. Je-li 
porušena integrace smyslových vjemů, je vnímání nepřesné, i když jednotlivé kvality 
nevykazují defi cit ve vývoji. Jak bylo výše uvedeno, je kvalita vnímání ovlivněna též 
citovým přízvukem, pamětí, motivací, stavem organismu jako celku (více též kapitola 
Celostní vnímání in Pokorná, 1997)“.

Nauka smyslového vnímání, senzomotorická koordinace a s tím spojené kogni-
tivní procesy přímo ovlivňují kvalitu podmíněných refl exů, které souvisejí s výkonem 
řidiče zejména v těchto oblastech:

vnímání tělového schématu a pohybu vozidla• 
ovládání a směrování vozidla• 
orientace v prostoru a dopravní situaci• 
distribuce pozornosti a určování priorit• 
časová posloupnost – odhad budoucího vývoje• 
reakční prodleva• 
účinnost brzdění• 

Uvedené klíčové schopnosti musí řidiči trénovat v každém věku a na každém 
druhu vozidla - od malého řidiče jízdního kola přes řidiče nákladního automobilu až po 
pilota závodního automobilu. 

Zvládnutí základní smyslové nauky usnadňuje a akceleruje další průběh výcviku 
a vytváří důležitý předpoklad správného budoucího vývoje návyků a postojů. Zanedbaná 
nauka smyslového vnímání vede k fi xaci nežádoucí techniky ovládání vozidla a nevhod-
ným stanoviskům k dané problematice, které se při následné intervenci obtížně napravují. 
V tomto kontextu je třeba upozornit také na skutečnost, že řidičské trenažéry vždy posky-
tují virtuální smyslové podněty, které ani při nejvyšší kvalitě nemohou nahradit skutečné 
podmínky a prožitek. Z tohoto důvodu by se neměl přeceňovat význam a užívání řidič-
ských trenažérů.

Získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel za-
jišťuje komplexně Ministerstvo dopravy ČR. Odbornou úroveň v ostatních oborech za-
jišťuje Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV), který je organizací přímo řízenou 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a společně s ním zpracovává koncepce 
pro další rozvoj odborného vzdělávání. 

Tato dichotomie vzdělávacích koncepcí na mezirezortní úrovni vede k význam-
ným diskrepancím, např.:

učitelé autoškol a zkušební komisaři nejsou pedagogičtí pracovníci dle zákona • 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, přestože vykonávají vysoce od-
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bornou a společensky významnou výchovně vzdělávací činnost, navíc v nebez-
pečných podmínkách;
zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových • 
vozidel (Bušta, J; Kněžínek, J., 2008) představuje sice zevrubný materiál, avšak 
bez řádného pedagogického vzdělání neposkytuje skutečnou didaktickou oporu 
edukantům, edukátorům ani evaluátorům;
učebnice pro autoškoly a ostatní pomůcky jsou zaměřeny na žáky, resp. výchov-• 
ně-vzdělávací cíle, avšak nejsou zpracovány didaktické materiály a odborná me-
todika pro učitele autoškol, jak těchto cílů dosahovat;
odbornou přípravu budoucích učitelů autoškol může provádět kterýkoli učitel • 
autoškoly, jenž je tři roky držitelem profesního průkazu k provádění odborné 
výuky a/nebo výcviku žadatelů o řidičské oprávnění. Tento edukátor bez peda-
gogického vzdělání a praxe provádí úřední vzdělávání dalších budoucích učitelů 
autoškoly a tito učitelé bez pedagogického vzdělání opět připravují další učitele 
autoškol pro výkon povolání v souladu s předpisy Ministerstva dopravy ČR;
skutečnost, že se mnozí žadatelé a držitelé řidičských oprávnění soustředí pou-• 
ze na správné „zakřížkování“ správných odpovědí bez porozumění souvislostí, 
svědčí o nedostatcích ve výuce a naplňování zásad objektivity, reliability a vali-
dity teoretických testů a praktického přezkušování;
z komparace údajů NÚOV, který kromě jiného zajišťuje srovnatelnou úroveň od-• 
borného vzdělávání a potřeby trhu, je patrné podhodnocení přípravy na povolání 
profesionálních řidičů z hlediska délky a propracovanosti systému vzdělávání, 
odborné úrovně edukátorů, evaluátorů a společenského ohodnocení (Konsbul, 
O., 2009, s. 45n).

Problematika nemožnosti depistáže (včasného vyhledávání) jedinců se zjevný-
mi vzdělávacími defi city již v autoškolách je spojena s podnikatelskou etikou a odpo-
vědností, nedostatečnou způsobilostí učitelů autoškol a neexistující organizačně-právní 
úpravou. Pokud by však tento nástroj včasné prevence fungoval, významně by přispíval 
ke snížení nehodovosti. 

Navracení řidičských průkazů
Významným a z pedagogického hlediska neodborně řešeným problémem je na-

vracení řidičských průkazů po jejich zadržení. Jedinou podmínkou navrácení je krátká 
příprava v autoškole a přezkoušení zkušebním komisařem. Je třeba otevřeně říci, že se 
jedná v drtivé většině o neefektivní formalitu především z těchto hledisek:

u řidičů osobních vozidel je výjimečně prováděno psychologické vyšetření • 
a EEG, což je standard u profesionálních řidičů;
učitel autoškoly obvykle nezaměřuje výuku a výcvik na odstranění nedostatků, • 
pro které byl dané osobě zadržen řidičský průkaz. Případná učitelova snaha tak 
učinit nemůže být dostatečně efektivní, protože nedisponuje specializovanými 
pedagogicko-psychologickými znalostmi a dovednostmi. Nemá je kde získat a 
také nemá možnost spolupracovat s dopravním psychologem.
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Kurzy bezpečné jízdy a kurzy na odpočet bodů
„Zkušenost dělá lidi opatrnými.“  (Walther von der Vegelweide)

Uvedený citát přibližně vystihuje přínos kurzů bezpečné jízdy a kurzů pro od-
počet bodů z registru řidiče. Jedná se o účinnou formu prožitkového (zkušenostního) 
učení, ale je diskutabilní, v jaké míře při něm dochází ke skutečnému zkvalitnění vě-
domostí a dovedností, přičemž nelze vyloučit také kontraproduktivní efekt. Koncepce 
těchto kurzů nedává dostatečný prostor k vytváření zdravého sebepojetí, korekce stra-
chu, anxiozity (úzkosti) nebo přeceňování vlastních schopností účastníků. Výjimkou 
jsou fi remní periodické kurzy uspořádané do vzdělávacích modulů.

Jednodenní (!) jednorázové kurzy pro odpočet bodů z registru řidiče mají charak-
ter reedukace, tedy dosažení nápravy u řidičů s nevhodným chováním nebo se vzdělá-
vacími či dovednost ními defi city při použití speciálních výchovně vzdělávacích metod. 
Avšak současnou koncepci a realizaci kurzů nelze považovat za intervenci vedoucí ke 
skutečné nápravě, protože nejsou splněny nezbytné podmínky: 

naplňování didaktických principů, zejména: výchovnosti, soustavnosti, posloup-• 
nosti, uvědomělosti, zpětné vazby a individuálního přístupu;
speciální pedagogicko-psychologická vybavenost učitelů–lektorů;• 
psychologické a EEG vyšetření účastníka (s výjimkou profesionálních řidičů);• 
úvodní kauzální a systémová diagnostika;• 
vytyčení výchovně-vzdělávacích cílů;• 
sestavení a realizace individualizovaného vzdělávacího plánu;    • 
závěrečná diagnostika a evaluace.• 

Také při těchto kurzech se neuskutečňují fáze nácviku modalit a jejich diagnosti-
ka, jak je uvedeno v předchozím textu. V této souvislosti je nezbytné zdůraznit, že před-
cházení smyku umožňují zraková percepce a kognitivní procesy. Pro první fázi řešení 
smyku je klíčová percepce taktilní, kinestetická a vestibulární. Sluchová percepce má 
v průběhu smyku již jen doplňující význam a umocňuje emoce.

S uvedenou problematikou souvisí také vnímání tělového schématu, jak jej po-
pisuje ZELINKOVÁ (2007, s. 61–62): „Pojem tělové schéma (TS) se v zahraniční li-
teratuře objevuje mnohem častěji než u nás, obvykle v souvislosti s poruchami učení, 
poruchami motoriky, dyspraxií. … Pojem tělové schéma není jednotně chápán a defi -
nován. Souhrnně lze říci, že je to soubor vnitřních představ, které zahrnují informace 
o částech těla, vzájemných vztazích mezi částmi těla a možnostech aktivity, patří sem 
rovněž orientace na vlastním těle, ve stavbě těla. 

KOTASOVÁ (tamtéž) chápe pod pojmem tělové schéma integraci fyziologické 
úrovně realizace pohybů se subjektivní emocionálně-kognitivní zkušeností. Umožňuje 
cítění pohybu, tj. vnímání pohybu celého těla i jeho částí v prostoru i při manipulaci 
s nástroji i předměty. Tělové schéma umožňuje uskutečňování takových pohybových 
nuancí, které nelze postihnout racionálně, jejich provedení nelze metodicky vysvětlit, 
ale je třeba je „vycítit“.“

Uvedené skutečnosti podtrhují potřebu změny v koncepci a realizaci kurzů pro 
zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a žadatelů o řidičské oprávnění. Význam-
ným problémem je také evaluace těchto kurzů, protože neexistují hodnotitelé se speci-
álně-pedagogickou praxí a aprobací dopravní pedagogika.
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Autoedukace, kondiční jízdy a genderový stereotyp
Autoedukace se může uskutečňovat pod odborným dohledem pedagoga nebo 

metodou „pokus – omyl“. Samovzdělávání bez odborné opory a kontroly může uškodit 
ve smyslu demotivace z vlastní nedokonalosti nebo může vést k nesprávným výsled-
kům.

S fenoménem autoedukace se běžně kalkuluje u řidičů motorových vozidel po 
absolutoriu autoškoly, kde žadatelé získávají pouze minimální znalosti, dovednosti, ná-
vyky a zkušenosti. Očekává se, že je budou následně rozvíjet, avšak jen podle vlastního 
uvážení. Praxe je obvykle taková, že ti nadanější spoléhají pouze na své schopnosti, od-
bornou podporu již nevyhledávají a kopírují počínání tzv. „zkušenějších“ řidičů, kteří se 
zdokonalovali obdobným způsobem. Důsledkem je trvalý pokles standardu řidičských 
schopností a chování.

Méně nadaní absolventi autoškol, nebo jedinci se speciálně vzdělávacími po-
třebami mají k dispozici jen tři možnosti, jak své základy vzdělání řidiče dále rozvíjet: 
(a) kondičními jízdami v autoškole, (b) autoedukací, (c) edukací osobou blízkou.

Kondiční jízdy v autoškole se často míjí účinkem, protože učitelé autoškol 
nemají (z důvodu neexistence studijního programu) speciálně zaměřené pedagogické 
vzdělání a často jim chybí i všeobecné pedagogické vzdělání. Úskalí autoedukace je 
popsáno v předchozím odstavci, přičemž jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami 
se bez odborné intervence neobejdou. 

Edukace osobou blízkou nemusí mít vždy optimální průběh. Často se uskutečňu-
je v rámci partnerského, resp. rodinného soužití. Partnerská edukace má svá úskalí s 
ohledem na nevhodnou kombinaci sociálních rolí partner – partnerka a učitel – žák. Tak-
to vzniklá pedagogická situace bývá narušována neprofesionálními emočními projevy 
a neobjektivními postoji obou účastníků. Z těchto důvodů funguje partnerská edukace 
spíše jen výjimečně a bývá spojena s neodbornou amatérskou edukací, která přispí-
vá k nesprávnému rozvíjení řidičských schopností. Vzniká tak začarovaný kruh, který 
vede nejen k demotivaci, ale také k rizikovým situacím. Typickým příkladem jsou tzv. 
„sváteční“ řidiči, resp. řidičky, kterým muži neochotně svěřují řízení vozidla, případně 
je nevhodně komentují.

Tato fakta by měli zvážit dopravní experti, kteří připravují novelizaci zákona o 
získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel s využitím 
výše uvedených metod.

Při této příležitosti je vhodné zmínit přetrvávající přezíravý postoj mnoha mužů 
k výkonům žen–řidiček z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Rozdíly ve stylu 
jízdy mezi mužem a ženou vycházejí z genetických dispozic a rolí. Muži, lovci – bo-
jovníci, mají tendenci k exhibování a riskování. Ženy, matky – pečovatelky, inklinují až 
přílišné opatrnosti a nerozhodnosti. Současná ekonomická soběstačnost a emancipace 
žen genderový stereotyp omezují, nikoli eliminují. Ženy mají sice více příležitostí řídit 
nebo vlastnit vozidlo, avšak potřebují kvalitnější péči v rozvíjení odhadu, zručnosti a 
orientace. Při odborné intervenci dosahují srovnatelných dovedností a za těchto předpo-
kladů řídí ženy bezpečněji než muži. To platí také při řízení velkých a těžkých vozidel, 
protože současné technologie eliminují potřebu větší fyzické síly a odolnosti. 
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Efektivita dopravně – psychologického vyšetření
Dopravně-psychologická vyšetření sehrávají významnou úlohu při snižování do-

pravní nehodovosti. Nezbytná úroveň kognitivních a duševních dispozic jedince před-
stavuje klíčový předpoklad k získání způsobilosti ovládat vozidlo a zvládat psychickou 
zátěž. 

Současné právní předpisy nařizují provádět preventivní dopravně-psychologické 
vyšetření pouze u minoritní skupiny řidičů nákladních vozidel a autobusů. Fakticky 
nedotčena zůstává majoritní skupina řidičů motocyklů a osobních vozidel, která se na 
celkové nehodovosti podílí nejvyšším počtem dopravních nehod. Lze tedy konstatovat, 
že využívání dopravně-psychologického vyšetření jako preventivního nástroje ke sní-
žení dopravní nehodovosti je nedostatečné. 

Složitější situace panuje v rámci nápravných opatření, která mají neúspěšnému 
řidiči navrátit způsobilost k řízení motorových vozidel. Po absolutoriu psychologické-
ho vyšetření se řidič obvykle nedozví, na které oblasti je potřebné zaměřit intervenci 
z hlediska dílčích defi citů a jakým způsobem dosáhnout nápravy, jak je to běžné ve 
speciální pedagogice. Klíčovou informaci se nedozví ani učitel autoškoly nebo lektor 
zdokonalovacího kurzu, který jako součást nápravné procedury provede pouze běžný 
výcvik, ev. teoretickou výuku. Je otázkou, proč takto psychologové postupují. Jednou 
z možností je, že zkoumaný jedinec i jeho edukátor by nedokázali takové informace 
účelně zhodnotit. Tím je úloha dopravního psychologa v nápravném procesu vyčerpána, 
protože není kompetentní k dokončení nápravné procedury z hlediska odborné způso-
bilosti. Dochází k začarovanému kruhu, kdy je inkriminovaný jedinec sankcionován a 
částečně diagnostikován, avšak následná intervence na amatérské úrovni je neefektivní 
a má jen formální charakter. 

V optimálním případě by měl v kontextu s dopravně-psychologickým vyšetře-
ním další péči poskytovat celostně vybavený dopravní pedagog v krocích: 

anamnéza, • 
kauzální a systémová analýza, • 
sestavení a realizace individuálního vzdělávacího plánu. • 

Do systémové analýzy, která zkoumá a odhaluje související příčiny, je třeba za-
hrnout řadu prvků vycházejících z celostního přístupu (viz Obrázek 5 Environmentálně 
systémový model diagnostiky neúspěšného řidiče).
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Obrázek 5 Environmentálně – systémový model diagnostiky neúspěšného řidiče (zdroj 
autor, modifi kováno podle Huschke-Rheina. In Pokorná, V., 2001, s. 39).

Celostní pojetí analýzy a realizace nápravy neúspěšného řidiče předpokládá také 
celostní vybavenost dopravního pedagoga, zejména v těchto klíčových kompetencích:

 Obrázek 6 Klíčové kompetence dopravního pedagoga (zdroj autor)
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Sepětí teorie s praxí
Tak jako se student medicíny nestane dobrým chirurgem pouhým teoretizováním 

bez náročné edukace a evaluace na operačním sále, tak ani budoucí řidič nezíská před-
poklady k bezpečné účasti v silničním provozu pouze splněním nenáročného teoretické-
ho a praktického přezkoušení jedenkrát v životě. 

Elementárním předpokladem úspěšnosti je celková vybavenost pedagoga, která 
spočívá především v jeho vědomostech, efektivní diagnostice, praktických dovednos-
tech, osobnostních kvalitách a umění navodit tvůrčí atmosféru vedoucí k maximálnímu 
zhodnocení skutečného potencionálu žáka. 

Bez celostně vybavených dopravních pedagogů nemohou být výchovně-vzdělá-
vací cíle v oblasti bezpečnosti silničního provozu naplňovány pouhým užíváním moder-
ních didaktických prostředků, učebních pomůcek a vyučovacích metod. 

Systémy získávání a udržování odborné způsobilosti 
účastníků silničního provozu a řidičů

Školní vzdělávání
Jak již bylo uvedeno, dopravní edukace účastníků silničního provozu neprobíhá 

v uceleném systému celoživotního vzdělávání. Předškolní a školní vzdělávání zajišťuje 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím pedagogů bez odbor-
né specializace pro daný obor. Ti v rámci nesystémově koncipované výuky užívají dílčí 
didaktické prostředky a učební pomůcky, jako jsou dopravní hřiště, výukové materiály 
a počítačové programy pro I. a II. stupeň základních škol. Pro děti, žáky a studenty se 
speciálními vzdělávacími potřebami a jejich učitele neexistuje žádná didaktická opora. 
Ačkoli způsobilost neohrožovat sebe ani jiné při každodenní účasti v dopravním pro-
středí představuje jednu z klíčových kompetencí každého člověka, doposud je toto téma 
řešeno spíše teoretizováním a neúčinnými administrativními opatřeními. 

Mimoškolní vzdělávání 
Obdobná situace panuje také v oblasti mimoškolní dopravní edukace, tedy v ob-

lasti dopravní výchovy a vzdělávání adolescentů a dospělých, kterou zajišťuje Minis-
terstvo dopravy. Zde upíráme pozornost na doporučení právníků, dopravních policistů, 
zdravotníků, dopravních psychologů a ostatních dopravních expertů, avšak dosavadní 
snahy o účinnou nápravu bez zapojení pedagogiky jsou málo účinné.

Právě v tomto ohledu je příkladná speciální pedagogika, která sofi stikovanými 
metodami a prostředky efektivně a v celostním pojetí naplňuje potřeby minoritní popu-
lace, s výjimkou jejich vzdělávání pro bezpečnou účast v dopravním prostředí.

Shrnutí nedostatků v systému vzdělávání účastníků silničního provozu
dichotomická a nekoncepční edukace účastníků silničního provozu, kterou reali-• 
zují MŠMT, MD a různé nepedagogické organizace (Konsbul, O. 2009);
zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových • 
vozidel a související předpisy upravující odbornou způsobilosti edukátorů 
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a evaluátorů nerefl ektují pedagogiku a didaktické zásady (Bušta, P.; Kněžínek, 
J., 2008);
nenáročná diagnostika a evaluace budoucích řidičů;• 
absence účinné speciálně-pedagogické podpory při vzdělávání účastníků silnič-• 
ního provozu a neúspěšných řidičů se speciálními vzdělávacími potřebami;
neexistující společenská poptávka po vysokoškolském studijním programu • do-
pravní pedagog s aprobací pro celoživotní vzdělávání;
spotřebitelská nenáročnost na efektivní zhodnocování fi nančních prostředků • 
a času při dopravním vzdělávání.

Bezpečnost silničního provozu, resp. způsobilá účast v dopravním prostředí, je 
dlouhodobý problém, který se naší společnosti nedaří uspokojivě řešit. Je s podivem, že 
v rámci dosavadních snah nebyla tato výchovně vzdělávací disciplína řešena účinným 
a kompetentním nástrojem - pedagogikou. Vysvětlení se nabízí ve dvou základních ro-
vinách:

neexistující pedagogická subdisciplína a pedagogičtí odborníci s příslušnými • 
pravomocemi a zodpovědností,
celospolečenské nedocenění významu odborné dopravní edukace a způsobilosti • 
řidičů.

V tomto ohledu svůj nemalý význam sehrává skutečnost, že drtivá většina oby-
vatel se od malička účastní dopravního prostředí a v dospělém věku vlastní řidičský 
průkaz. Tím nabývají dojmu způsobilosti a odbornosti na danou problematiku. Obdobně 
lze tento přístup shledat také u učitelů autoškol, kteří představují významný element 
ovlivňující tvorbu postojů svých žáků a dění na našich silnicích. 

Je známou skutečností, že umět řídit neznamená samo sebou umět učit a vycho-
vávat řidiče. Zvláště v celém spektru souvislostí, které se tento příspěvek snaží naznačit, 
a které jsou pro pochopení šíře a komplexnosti daného oboru nezbytné. Proto lze do 
jisté míry označit dosavadní výchovně vzdělávací procesy a na jejich základě získané 
odbornosti za kvazi odborné. Alespoň ve srovnání s jinými vzdělávacími obory a jejich 
systémy získávání odborné způsobilosti. 

Pro současnou vědeckou elitu je těžko přijatelná představa, že by vyučující od-
borník v pedagogické hodnosti docent pravidelně absolvoval odborné stáže např. za 
volantem kamionu. Důležitou roli sehrávají nejen teoretické vědomosti, ale i praxe 
v ovládání všech druhů vozidel, tedy i velkých a speciálních, což je spojeno s dispozi-
cemi jedince, časovou náročností a významnou mírou rizika. Bez osobních zkušeností 
a znalostí daného prostředí zůstáváme pouze v rovině teoretizování na základě převza-
tých (a tudíž i v jisté míře zkreslených a neúplných) informací od řidičů těchto vozidel. 
Uvedený příklad by v současnosti byl pravděpodobně vnímán jako ponížení společen-
ské prestiže těchto osobností, přestože je naprosto přirozené, že např. pedagogičtí od-
borníci na stavebních fakultách musejí důvěrně znát prostředí stokových sítí. Obdobnou 
paralelu lze shledat např. při edukaci patologů nebo speciálních pedagogů. 

Významný podíl na deformování postojů a hodnotových měřítek sehrávají mas-
media. V této branži převládají muži, jejichž pojetí dané problematiky je významně 
ovlivňováno emocemi akcentujícími rychlost a půvab. Na racionální přístupy je sice 
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apelováno, avšak v celkové bilanci minimálně a většinou emotivní formou. Pedagogic-
ké pojetí, pokud vůbec existuje, má zkratkovitý charakter, což je v rozporu s potřebou 
dlouhodobého systematického formování žádoucího kognitivního a osobnostního roz-
voje jedince. 

Názor, že neexistuje skutečná vůle ke zlepšení klesajících schopností řidičů 
z důvodu rigidního postoje autoškol a lobbismu fi rem profi tujících z nehodovosti, lze 
považovat za neadekvátní spekulaci.

Specifi ckou otázkou, kterou by bylo vhodné zkoumat, jsou působitelé ovlivňující 
autodiagnostiku a seberefl exi řidičů. S tím souvisí i spotřebitelská nenáročnost na kva-
litu dopravního vzdělávání. 

Kvalitu současného autoškolství a kvalitu autoškolství předlistopadového obdo-
bí lze jednoduše srovnat schopnostmi a chováním řidičů. Zatímco v předlistopadovém 
období jsme patřili mezi evropskou špičku, naši současní řidiči a prostředí na našich 
silnicích je terčem oprávněné kritiky vyspělých států. 

Do tohoto časového kontextu je třeba přiřadit i otázku nárůstu osob se speciálními 
vzdělávacími potřebami, kterým je věnována zasloužená a kvalitní péče v předškolním 
a školním období. Přesto, že jejich vzdělávací obtíže přetrvávají většinou i v dospělém 
věku, jsou v tomto období odkázáni pouze na toleranci zainteresovaných. 

Hovoříme-li o současné nedostatečné úrovni výchovy a vzdělávání budoucích 
a stávajících intaktních řidičů, je zjevné, že osobám se speciálními vzdělávacími po-
třebami nemůže být poskytovaná potřebná péče. Tento předpoklad vede k domněnce, 
že pravděpodobně nejen u těchto jedinců jsou po čase tolerovány jejich neúspěchy při 
snaze získat nový nebo zadržený řidičský průkaz. Takový postup lze považovat za pseu-
dohumánní a nebezpečný se všemi negativními dopady pro daného jedince a ostatní 
účastníky silničního provozu. 

Je otázkou, proč naše společnost považuje získání řidičského oprávnění za sa-
mozřejmou záležitost a obtíže spojené s jeho získáním za společenskou degradaci. Tak 
jako řada jedinců nemá dispozice k získání způsobilosti pro určitou odbornost (např. 
kominictví, hodinářství, pilotáž apod.) a běžně se s tímto faktem ztotožní, tak řada je-
dinců zcela přirozeně nemůže získat způsobilost řidiče s důvodů různých nežádoucích 
predispozic a nedokonalostí. 

Poznání, kdy je ještě možné speciální intervencí získat potřebné schopnosti, spa-
dá do součinnosti dopravního psychologa a dopravního pedagoga. A také naopak, do 
jejich kompetence by mělo spadat i nedoporučení k řízení motorových vozidel. Dosa-
vadní praxe zákazu řízení motorových vozidel na základě pouhého psychologického 
vyšetření bez možnosti intervence dopravního pedagoga může být také neopodstatněná, 
protože nemusí být vyčerpány veškeré možnosti vedoucí k nápravě nebo rozvinutí sku-
tečných možností jedince. 

Problematika speciálních vzdělávacích potřeb žadatelů o řidičské oprávnění 
představuje významný problém, který je nezbytné neprodleně řešit. Prozatím nedochází 
k efektivní pomoci těmto jedincům, odborná intervence je suplována klasickým forma-
mi doučování nebo tolerancí. Rovněž neexistuje možnost depistáže, jako je tomu ve 
speciální pedagogice. Speciální pedagogika, zvláště disciplína specifi cké poruchy učení 
a chování, disponuje potencionálem pro efektivní spoluúčast na pregraduální a postgra-
duální přípravě dopravních pedagogů. 
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Závěr
Dopravní prostředí, ve kterém se každodenně setkáváme, představuje rozsáhlý 

systém. K jeho optimální funkčnosti je nezbytná komplementarita a harmonie jednotli-
vých složek. Za jeden z klíčových subsystémů lze bezesporu považovat edukaci. 

Bezpečná celoživotní účast v dopravním prostředí je podmíněna odbornou způ-
sobilostí všech, kteří se v něm potkávají a jsou na sobě v tomto smyslu vzájemně závislí. 
Odbornou způsobilost účastníků nelze do budoucna zajišťovat dosavadními metodami 
a opatřeními, která nevycházejí z pedagogiky. Prokázala se jako málo účinná a jsou 
v mnoha případech ekonomicky neefektivní.

Mezi významné činitele, kteří přispívají k bezpečné účasti v dopravním prostře-
dí, patří učitelé autoškol, lektoři kurzů pro řidiče a zkušební komisaři. Většina z nich 
nedisponuje řádným pedagogickým vzděláním, což přispívá k nízké účinnosti výchov-
ně-vzdělávacích procesů, které představují klíčový faktor při zajišťování bezpečnosti 
silničního provozu. Je tedy otázkou, zdali tato skutečnost nepředstavuje stěžejní příčinu 
neutěšené situace na našich silnicích. 

Zvláštní problematiku představují osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, 
u nichž se projevují symptomy specifi ckých poruch učení a/nebo chování, kterým není 
zajištěna odborná edukace k celoživotní bezpečné účasti v dopravním prostředí. Proto 
představují potencionální nebezpečí nejen pro sebe, ale i ostatní účastníky. 

Ve smyslu uvedených skutečností jsou doporučena tato rámcová opatření:
Koordinovat vzdělávací systém Ministerstva dopravy se systémem Ministerstva • 
školství, mládeže a tělovýchovy.
Povzbudit a uspokojit poptávku odborného vzdělávání pro celou oblast dopravní • 
edukace konstitucí pedagogické subdisciplíny dopravní pedagogika.
Posílit úroveň pedagogické odbornosti učitelů autoškol a lektorů kurzů pro řidiče • 
formou bakalářského studijního programu.
Vyvolat společenskou poptávku po kvalitní dopravní edukaci a vytvořit systém • 
její odborné evaluace a zveřejňování výsledků.
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TRAFFIC EDUCATION AS A BASIC TOOL FOR PREVENTING 
ACCIDENTS

Abstract: The paper analyses the level and conditions of teaching all road users 
to achieve their competent involvement in the traffi c environment in the framework of 
lifelong learning. The centre of attention is a systemic analysis of healthy traffi c envi-
ronment (i.e. without accidents) and coexistence of all those who participate in it. The 
article emphasizes the need for professional competence of all involved in the traffi c 
environment; it also deals with education possibilities of people with special educational 
needs. The solution seems to be an establishment of a theoretical background of traffi c 
training, which would be based - instead of empiricism and intuition - on a specifi c edu-
cational discipline - Traffi c Pedagogy.

Key words: traffi c environment, road traffi c capacity, traffi c educators, special 
educational needs, the education system, autoeducation
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdravotní gramotnosti

PROPOJENÍ DOPRAVNÍ VÝCHOVY 
S VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA U DĚTÍ 

A MLÁDEŽE

Vladislav JANKOVÝCH 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá možnostmi dopravní výchovy při využití anglic-
kých animovaných písní určených k výuce anglického jazyka u dětí a mládeže. Konkrét-
ně se jedná o rozbor vlivu animovaných písní „Stop! Look! Listen! Think!“ a „Keep 
safe, stay alive!“ na rozvoj povědomí o bezpečném chování v rámci nepřímé dopravní 
výchovy. V animované písni „Stop! Look! Listen! Think!“ je zachycen způsob přecháze-
ní vozovky na místě bez dopravního značení. Animovaná píseň „Keep safe, stay alive!“ 
se zabývá pěti základními pravidly týkajícími se bezpečnosti chodců a osob cestujících 
dopravními prostředky. V příspěvku se věnujeme také možnostem využití obou animova-
ných písní v rámci e-learningových metod výuky.

Klíčová slova: doprava, anglický jazyk, výchova, děti, mládež

Úvodem
V rámci výchovy dětí a mládeže nalézáme stále další prostor pro integraci do-

pravní výchovy do různých vzdělávacích předmětů. Tento prostor nám nabízí i s do-
pravní výchovou zdánlivě nesouvisející předměty typu hudební výchova nebo anglický 
jazyk, i zde však můžeme dopravní výchovu elegantně začlenit. Tato nepřímá dopravní 
výchova má především tu výhodu, že se při ní dítě neučí záměrně, jak řešit dopravní 
situace, ale toto řešení se mu nabízí jaksi mimoděk, okrajově, „na pozadí“. Právě nená-
silnost této dopravní výchovy „na pozadí“ jiného předmětu vede k tomu, že modelové 
situace jsou vnímány jako přirozené, což v budoucnu usnadňuje proces jejich záměrné-
ho učení v konkrétním předmětu nebo kurzu zaměřeném již specifi cky právě na doprav-
ní výchovu či některé její aspekty.

Animismus, antropomorfi smus a artefi cialismus v myšlení dětí
Vágnerová (2000) uvádí, že pro dítě předškolního a mladšího školního věku je 

zřejmě nejsnazší vyrovnat se s tlakem reality, s nedostatky vlastního myšlení a vlastních 
zkušeností pomocí fantazie, která má na dítě relaxační a emocionálně příznivý účinek. 
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Tyto fantazijní tendence, které můžeme nalézat v animismu, antropomorfi smu a artefi -
cialismu, jsou jedním z projevů poznávacího egocentrismu dětí. Takový výklad dětem 
usnadňuje orientaci ve světě, kterému dítě lépe rozumí, když mu může přičítat vlastnosti 
živých bytostí nebo dokonce lidské vlastnosti. Modelem, podle něhož dítě vysvětluje 
různá dění, je jeho vlastní činnost, přičemž si dítě myslí, že fyzikální pohyb a proměny 
rovněž sledují nějaké cíle a jsou nějakým způsobem motivovány.

Animismus v myšlení dětí
Pojem animismus z antropologie do psychologie převzal Jean Piaget. V antro-

pologii je animismus spojován s nejranějšími fázemi náboženství, přičemž se jedná 
o víru v personalizované nadpřirozené bytosti a síly, jejichž projevy lze nalézt ve všech 
předmětech a jevech, které působí na člověka. Piaget (2007) animismem rozumí dět-
ské sklony k propůjčování osobnostních vlastností a k přisuzování záměrnosti jednání 
neživým předmětům. Animismus je projevem vývojového stádia dětského myšlení, ve 
kterém dítě ještě není schopno rozeznávat mezi živými a neživými objekty. Dítě se 
v rámci animistického myšlení domnívá, že mraky se po obloze pohybují proto, že tomu 
tak chce člověk nebo Bůh nebo mraky samy o sobě.

Antropomorfi smus v myšlení dětí
Nevers (1997) k antropomorfi smu uvádí, že je nejzřetelněji pozorovatelný při-

bližně do 11 let věku dítěte, přičemž je patrný v nahlížení na květiny i živočichy. Mno-
ho dětí se zdá být zcela přesvědčenými o tom, že rostliny i živočichové „cítí“ věci 
a mohou trpět i užívat si stejným způsobem jako dítě samo. Věří, že stromy krvácejí 
a listy stromů jsou jako vlasy člověka. Věří, že ulomení větve stromu je jako uříznutí 
lidské paže nebo prstu. Věří, že stromy nechávají své větve svěšené, když jsou nešťast-
né.

Artefi cialismus v myšlení dětí
Podle Lagmeiera (1991) artefi cialistický pohled dítěte vysvětluje vnější svět jed-

noduše tak, že jej nějaký člověk udělal. Dítě se domnívá, že měsíc a hvězdy někdo dal 
na oblohu, že někdo napustil vodu do rybníku, že někdo do rána udělal na rybníce led, 
že někdo zasadil kameny a vyrostly mu tam hory.

Interiorizace získaných poznatků o dopravních situacích
Z hlediska dopravní výchovy není důležité pouze pasivní zhlédnutí různých 

druhů chování v běžných či problematických dopravních situacích. Cílem dopravní 
výchovy je interiorizace neboli zvnitřnění a ztotožnění se s takovým chováním, které 
minimalizuje nebezpečí, která z různých dopravních situací mohou plynout. Podle Na-
konečného (2009) směřuje socializace jedince k vytváření individuálních rolí, z nichž 
některé jedinec bere jako přirozené a jiné jako více či méně vynucené. O interiorizaci lze 
hovořit pouze při identifi kaci s rolí, kterou jedinec považuje za přirozenou.
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Identifi kace dětí a mládeže s osobami chovajícími se v soula-
du s pravidly bezpečného chování v dopravních situacích

V rámci formování příslušné psychické dispozice jedince při procesu interioriza-
ce sociálních norem a různých žádoucích prvků chování, včetně chování dopravního, je 
výhodou, když se daný jedince může identifi kovat s pozitivními vzory ze svého okolí. 
V případě nedostatku reálných situací, ve kterých by mohlo být žádoucí chování prezen-
továno, nebo v případě nedostatku reálných pozitivních vzorů mohou být tyto situace 
a vzory reprezentovány náhradním způsobem.

Slaměník (2008) uvádí dva možné způsoby identifi kace. Prvním je empatická 
identifi kace, která je dána vnímáním podobností žádoucích a nežádoucích vlastností 
u jedince a u identifi kovaného objektu. Druhým způsobem je rolově modelová identi-
fi kace, která se projevuje buďto přáním někomu se podobat (idealistická identifi kace) 
nebo přáním se od někoho co nejvíce odlišit (kontraidentifi kace).

Může docházet i ke konfl iktní identifi kaci, při které se jedinec nachází ve sta-
vu empatické identifi kace a zároveň ve stavu kontraidentifi kace. Takový jedinec pak 
u konfl iktně identifi kovaného objektu vnímá vlastní podobnost s žádoucími i nežádou-
cími vlastnostmi, ale zároveň má přání se od tohoto objektu odlišit.

Identifi kace vyjadřuje ztotožnění se s objektem, k němuž má jedinec vysoce 
pozitivní vztah a chce se mu připodobnit. Při identifi kaci jde o záměrné úsilí jedince 
o převzetí způsobů chování a jednání modelu. Tímto modelem může být osoba ze sociál-
ního prostředí identifi kovaného jedince, ale také historická postava, postava z literatury 
a podobně. Identifi kace jedince je neodmyslitelně spojena s interiorizací motivů a způ-
sobů chování vzoru.

Písně „Stop! Look! Listen! Think!“ a „Keep safe stay alive“
Písně „Stop! Look! Listen! Think!“ a „Keep safe stay alive“ jsou primárně ur-

čeny pro výuku anglického jazyka. Animovanou verzi obou písní vytvořila společnost 
British Council, britská mezinárodní organizace pro kulturní vztahy a vzdělávací příle-
žitosti. Obě písně se nenásilnou formou zabývají dopravní problematikou.

Řešení modelové dopravní situace v písni „Stop! Look! Listen! Think!“
V písni „Stop! Look! Listen! Think!“ vystupují čtyři postavy: chlapec, super-

man, dívka a pes. Chlapec a dívka jsou důležití z hlediska snadné empatické identifi kace 
dítěte. Superman představuje vůdčího jedince, kterého ostatní tři postavy příběhu ná-
sledují, čímž se stává vhodným objektem idealistické identifi kace. Posledním postavou 
je přátelsky vyhlížející pes, ten pomocí využití antropomorfi smu v dětském myšlení 
vytváří relaxovanější atmosféru a zvyšuje přitažlivost sledovaného příběhu. Vzhledem 
k animismu v dětském myšlení se mohou mladší děti idealisticky identifi kovat i s po-
stavou psa, jejíž dopravní chování v příběhu je totožné s ostatními postavami. Prvek 
idealistické identifi kace je potřebný z hlediska vyvolání zájmu jedince o vlastní záměrné 
úsilí o převzetí modelu chování.

Všechny čtyři postavy prezentují modelové jednání a chování, které by mělo 
předcházet a doprovázet přecházení vozovky v oblastech s chybějícím přechodem pro 
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chodce. Sdělení obsahuje několik prvků chování a jednání, které by dítě mělo interiori-
zovat a s kterými by se měla pomocí identifi kace ztotožnit.

Pět pravidel týkajících se dopravních situací v písni „Keep safe stay alive“
Animovaná píseň „Keep safe, stay alive!“ se zabývá pěti základními pravidly tý-

kajícími se bezpečnosti chodců a osob cestujících dopravními prostředky. Při vstřebává-
ní anglických frází jsou žákovi sugestivním způsobem předávány informace o tom, že:

Musí dávat pozor na auta.• 
Měl by se zviditelnit za šera.• 
V místě, kde je chodník, by měl jít po chodníku a ne po vozovce.• 
Při přepravě automobilem by měl používat bezpečnostní pásy.• 
Může sdělovat dospělým ve svém okolí, aby se v dopravních situacích chovali • 
opatrně.

U jednotlivých prezentovaných pravidel lze nalézt spojitost s některými doprav-
něpreventivními akcemi. Lze zde nalézt například podobnost s akcemi prezentovanými 
ze strany rakouského Spolkového ministerstva pro vyučování, umění a kulturu. Stojan 
(2009) z těchto dopravně-preventivních akcí uvádí akci „Zabezpeč se – máš co ztratit!“, 
která podporuje používání bezpečnostních pásů nebo akci „Zviditelni se“, zdůrazňující 
význam používání oděvů a doplňků s refl exními materiály.

Využití v e-learningových a dalších metodách výuky
Výhodou animovaných písní je snadná použitelnost v e-learningových aplika-

cích. Výhodou propojení s výukou anglického jazyka je mimo jiné fakt, že žák je nucen 
zaměřit se na detail, aby textu písně porozuměl. Je-li s výukou např. slovíčka „seat belt“ 
spojeno nejen to, že se jedná o „bezpečností pásy“, ale také vizuální vjem obsahující in-
formaci, že bezpečnostní pásy je potřeba v autě vždy použít, pak se dítě vědomě soustře-
dí na samotné učení cizího slova, zatímco doprovodné situaci nevěnuje pozornost, což 
po opakované expozici vede k tomu, že danou situaci (např. používání bezpečnostních 
pásů) považuje za přirozenou. Další z výhod, které jsou platné pro využití animovaných 
písní ve výuce, uvádí Hlaďo (2011), podle něhož lze v duchu konstruktivistického pojetí 
výuky s pomocí audiovizuálních technologií využívat výukové strategie a postupy ak-
tivizující žákovy poznávací procesy a rozvíjející samostatnost, představivost, fantazii, 
logické myšlení i tvůrčí schopnosti osobnosti.

Závěrem
Kompetence získávané v rámci dopravní výchovy se především díky svému na-

pojení na každodennost lidského života prolínají s kompetencemi získávanými v různých 
školních vyučovacích předmětech žáků základních a středních škol i v hrách předškoláků. 
Této interdisciplinarity dopravní výchovy lze nejlépe využít tehdy, když známe a uvědo-
mujeme si specifi ka myšlení dětí a mládeže a když je dokážeme využít při spolupodílení 
se na procesu zvnitřňování pravidel bezpečného chování v dopravních situacích.
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INTERCONNECTION OF ENGLISH LESSONS AND 
TRAFFIC EDUCATION FOR CHILDREN AND YOUTH

Abstract: The paper deals with the possibilities of traffi c education in the use 
of English animated songs for teaching English to children and youth. Specifi cally, the 
analysis of the impact of animated songs „Stop! Look! Listen! Think!“ and „Keep safe, 
stay alive!“ to develop awareness of safe behaviour in the indirect traffi c education. The 
animated song „Stop! Look! Listen! Think!“ shows method of crossing the road to the 
site in place with no traffi c signs. Animated song „Keep safe, stay alive!“ deals with 
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fi ve basic rules for safety of pedestrians and passengers transport. In this paper, we also 
discussed the possibilities of using both the songs within e-learning teaching methods.

Key words: traffi c, English, education, children, youth
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FYZIOLOGICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ 
MECHANISMY PŮSOBENÍ NA LIDSKÉ TĚLO 

UPLATNĚNÍM METODY BIOREZONANČNÍ 
KOREKCE BARTELA IORKIHO

Maria GONCHARENKO, Bartel IORK, A. M. SAS

Abstrakt: V práci jsou jako metody počítačové diagnostiky zkoumány mecha-
nismy vlivu metody biorezonanční korekce B. Iorkiho na fyzické a psychické vlastnosti 
lidského těla.

Klíčová slova: biorezonanční korekce, fyziologický stav, psychický stav

Na základě vývoje kvantové fyziky, neurobiologie, psychologie, holografi e
a dalších věd je principem bází ve struktuře lidského těla jeho vlnová složka, která vy-
konává funkce informující o energiích a provádí regulaci činnosti fyzického těla.

Energetické tělo člověka (´power thin body´) představuje databanku informací 
o stavu jeho zdraví jako celku. Jakákoli narušení fungování organismu lze zachytit na 
vlnových signálech–vibracích mnohem dřív, než se projeví formou nemoci hmotného 
(molekulárního) těla.

Každý z nás existuje v bioenergetické obalu, má daný potenciál přirozené bi-
oenergie, který v úplnosti zobrazuje elektromagnetické kolísání subsystémů a systémů 
životaschopných těl. Jestliže je v důsledku záznamu údajů na buněčné úrovni tento po-
tenciál porušen, přivodí to negativní změny ve strukturách energetického pole člověka
a vzniká nemoc. Dlouhá praxe aplikování informačně-energetických technologií nás vede 
k pochopení skutečnosti, že nemoc nezačíná až v okamžiku, kdy se objeví patologické 
změny, ale již při zachycení negativních informací a prvních odchylek od parametrů po-
tenciálů polí, které způsobují disharmonii ve strukturách subsystémů a mechanismů říze-
ní a regulace. Badatelé dokázali, že dojde-li k záznamu negativní informace v meridiáno-
vých subsystémech člověka, dochází k posunu (elektrických) nábojů a změně potenciálu. 
Jak je známo, potenciál zdravé buněčné membrány představuje 70-90 мВ. Z důvodu již 
při zablokování jediného silového meridiánu v příslušném těle s ním spojeném dochází
k naprostým porušením membránového potenciálu na buněčné úrovni.

Pokud je organismus nelineární systém existující „ted“, který sám sebe organizu-
je, může provádět, nebo neprovádět neutralizaci těchto negativních informací a vlastní 
regulaci patologických subsystémů těl schopných života.
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Rozvoji těchto schopností sebeadaptace člověka a formování autoregulač-
ních funkcí organismu nepomáhá: intenzivní fyzická a mozková činnost, používání 
východních metod léčení („methods of east improving”) a moderních adaptivních 
systémů samoléčení, aktivních pozitivních a vitálních postojů atd. Jestliže jsou však 
rehabilitační možnosti seberegulačních systémů pro překonání („restoration“) patolo-
gických reakcí organismu nedostatečné, pak je nutné aplikovat externí nástroje mo-
derní interaktivní medicíny.

Na začátku bylo nezbytné vypracovat metodu biorezonanční korekce; tomu 
se věnoval doktor Schneider, který se třicet let zabýval propojením tisícileté zku-
šenosti východní medicíny a výsledků moderní terapie založené na biofyzických 
informacích.

Jeho teoretická práce položila základní princip na tomto poli, na němž pak dále 
stavěl doktor Bartel Iorki, který nalezl další tvůrčí řešení v založení a vývoji nové bio-
fyzické metody informační terapie.

Tato metoda je důmyslně jednoduchá, efektivní, naprosto bezpečná, a co je hlav-
ní – získala si oblibu. Umožňuje provést diagnózu a léčit organismus bez medikamentů, 
eliminovat minimální patologické odchylky, donutí k ústupu i ty nejvážnější nemoci 
tím, že ovlivňuje původní příčinu jejich rozvinutí.

To podstatné však je, že učí procesu seberegulace organismu, kdy organismus 
sám znovu nabývá zdraví. Korekce energetických odchylek je metoda, která umožňuje 
vložit do informačně-energetické struktury organismu významný počet rezonančních 
signálů; pro tento účel využívá minerály, esence, kameny, květiny. Dohled nad vstupy 
užívaných frekvencí lze provádět manuálně i automaticky.

Námi aplikovaná metoda má tu výhodu, že pro příjem informací a příjem ma-
ximální rezonance jsou základem používané informačně energetické systémy člověka: 
meridiány, čarky, aura a aj., a pro přenos informací zvláštní zařízení, které odhaduje a 
diagnostikuje tento vliv v režimu zpětné vazby.

Cílem této studie byla činnost zkoumající působení metody biorezonanční ko-
rekce Bartela Iorkiho na lidské tělo, přičemž principem této metody korekce energetic-
kých fl uktuací struktur informačních a energetických polí člověka.

Především bylo pokládáno za důležité zkoumat fyziologické a psychologické 
mechanismy působení metody doktora Bartela Iorkiho na lidské tělo tak, aby byla urče-
na jejich orientace a úloha při vytváření adaptace na nové podmínky.

Odhady adaptabilních reorganizací organismu jsou uvedeny níže. Působení biore-
zonanční korekce Bartela Iorkiho bylo použito při určování funkční aktivity různých těl
a systémů na přístroji agrárním a průmyslovém komplexu „INTA-com voll”; určení 
duševní kondice a stavů včetně úrovně psychických zátěží a stresujících podmínek pro-
bíhalo měřením na přístroji agrárního a průmyslového komplexu „Accountants doctor”; 
celková fyziologická charakteristika stavu organismu včetně měření dynamiky úrovně 
adaptace, indikátorů vegetativní a centrální regulace, psychologicko-emocionálního sta-
vu a integrovaného indikátoru zdravotního stavu pak byla provedena na přístroji agrár-
ního a průmyslového komplexu „Omega”.

Skupina účastníků studie sestávala ze studentů dobrovolníků, kteří v průběhu 
seznamování se s metodou biorezonanční korekce Bartela Iorkiho sledovali dynamiku 
změny vlastních indikátorů zdraví.
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Proces biorezonanční vlnové korekce Bartela Iorkiho obsahoval následující fáze: 
seznámení s metodou, školení, jak metodu používat, její individuální přizpůsobení a 
zvládnutí techniky sebeobnovování, sebeharmonizace, a také korekce vlnových procesů 
organizmu na přístroji „Matrix“ s použitím tenzorů a nozod.

Při analýze počátečního zdravotního stavu vyšetřované skupiny lze dojít k závěru, 
že homeostatického stavu rovnováhy průměrného organismu lze dosáhnout významným 
rozvojem kompenzačně-adaptivních reakcí, které jsou vyjádřeny autentickým nárůstem 
funkční aktivity tepelného systému, těl gastrointestinálního traktu včetně tenkého a tlustého 
střeva, jater, sleziny, dvanácterníku a urogenitálního systému.

Je možno uvažovat, že hyper-fungování uvedených těl systémů patrně v reakcích 
kompenzace kvality působí na snižování funkční aktivity mozkových hemisfér, systému 
receptorů, endokrinních a imunitních systémů a také žaludku, objevují se žlučové bublinky. 
Celkově může být počáteční stav charakterizován jako disharmonický, působí energetické 
vstupy („power inputs”).

Tabulka 1 – Statistické charakteristiky indikátorů agrárního a průmyslového 
komplexu „INTA-com voll” před přednáškou. Skupina zahrnuje 11 účastníků. Re-
levantnost indikátoru (vypočtena podle párového kritéria Vilkoksona). M – prů-
měrná hodnota, m – průměrná chyba dané položky.

Název indikátoru
Před Poté

p
M ± m M ± m

1. Průtok lymfy z krčních systémů vlevo 71.27 ± 2.137 69.45 ± 2.949 0.75

2. Levá hemisféra mozku 55.0 ± 2.876 51.27 ± 5.295 0.55

3. Ucho, oko, zub na pravé straně 68.09 ± 2.852 58.55 ± 4.418 0.55

4.  Srdce (pravá srdeční předsíň a srdeční komora), pravá plíce, 
jícen, hrudní páteř 88.45 ± 1.317 82.64 ± 2.581 0.07

5. Tenké střevo 91.91 ± 1.246 90.09 ± 1.659 0.51

6.  Urogenitální systém - levá strana, konečník, lumbosakrální oblast 93.36 ± 0.6505 93.45 ± 0.7054 1.00

7. Vzestupná část tlustého střeva, slepé střevo 89.18 ± 1.034 84.91 ± 1.324 0.00

8.  Krční mandle, paranazální dutina vpravo, pravá část štítné 
žlázy, krční páteř 71.64 ± 2.116 70.09 ± 2.83 0.75

9. Oběh krve v pravé části mozku 67.91 ± 2.775 59.09 ± 4.428 0.75

10. Játra 92.18 ± 1.313 90.64 ± 1.497 1.00

11. Ledviny a přívěsek vlevo 88.91 ± 1.232 85.0 ± 1.362 0.02

12. Ucho, oko, zub na levé straně 70.27 ± 1.849 65.73 ± 2.744 0.23

13. Pravá hemisféra 56.18 ± 3.015 51.64 ± 4.86 0.55

14. Průtok lymfy z krčních systémů vpravo 70.27 ± 2.838 65.27 ± 4,708 1.00

15.  Srdce (levá srdeční předsíň a srdeční komora), levá plíce, 
jícen, hrudní páteř 87.82 ± 1.488 83.18 ± 2.062 0.07

16. Sestupná část tlustého střeva, pánevní trakčník 88.64 ± 1.216 85.27 ± 1.244 0.11
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17.  Urogenitální systém - pravá část, konečník, lumbosakrální 
oblast 92.73 ± 0.7757 93.18 ± 0.6003 1.00

18. Dvanácterník 91.73 ± 1.421 89.91 ± 1.734 0.51

19. Oběh krve v lévé části mozku 70.45 ± 1.76 65.73 ± 2.673 0.23

20.  Krční mandle, paranazální dutina vlevo, levá část štítné 
žlázy, krční páteř 69.55 ± 2.778 65.45 ± 4.892 1.00

21. Ledvina, děložní přívěsky 88.64 ± 1.098 85.36 ± 1.038 0.02

22. Slinivka břišní, slezina 90.91 ± 1.289 89.82 ± 1.868 1.00

23. Žlučník 73.0 ± 2.533 72.91 ± 2.41 1.00

24. Žaludek 69.82 ± 2.662 66.55 ± 4.76 1.00

25. Imunitní systém, levá mléčná žláza 73.45 ± 1.734 71.91 ± 2.517 0.75

26. Imunitní systém, pravá mléčná žláza 71.55 ± 2.701 65.55 ± 4.515 1.00

Poté, co byla během experimentu vyvinuta metoda sebeobnovy regulačních 
funkcí organismu Bartela Iorkiho, konkrétně harmonizace činnosti mozkových hemi-
sfér, došlo v organismu zkoumané funkční aktivity různých těl a systémů (Tab. 1), které 
vedou k vytvoření nové úrovně jejich interakce a k souladu nové úrovně homeopatické 
rovnováhy, k nové energetické rovnováze a nové paritě kompenzačně-adaptivních reak-
cí, k výrazným změnám.

Vidíme tedy, že funkční aktivita receptorových systémů (viz Obr. 1) klesá.

Obr. 1. Funkční aktivita systémů receptorů před přednáškou/školením. Na ose souřadnic 
– počáteční indikátory „INTA-com voll”.

levá pravá
před následně
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Autenticky funkční aktivita mozkových hemisfér (viz Obr. 2) klesá.

Obr. 2. Funkční aktivita mozkových hemisfér před přednáškou/školením. Na ose sou-
řadnic — počáteční indikátory „INTA-com voll”.

Podobná orientace je pozorována ve změnách endokrinního systému a průtoku 
lymfy (Tab. 1). Vidíme tedy, že funkční aktivita srdce (viz Obr. 3), ledvin (viz Obr. 4), 
střev (viz Obr. 5) a dalších těl a systémů (Tab. 1) klesá na standardní hodnoty.

Obr. 3. Funkční aktivita srdce (pravé/levé srdeční předsíně a srdeční komory, pravé/levé 
plíce, jícnu, hrudní páteře) před přednáškou. Na ose souřadnic – počáteční indikátory 
„INTA-com voll”.

levá pravá

před následně

levá pravá

před následně
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Obr. 4. Funkční aktivita ledvin a přívěsků před přednáškou. Na ose souřadnic — 
počáteční indikátory „INTA-com voll”

Obr. 5. Funkční aktivita střev (vzestupná část tlustého střeva, slepé střevo) před přednáš-
kou. Na ose souřadnic – počáteční indikátory „INТА-com voll”.

Zpracování získaných výsledků, které se týkají norem fungování zdravého orga-
nismu přijatých ve fyziologii, odhalilo zajímavé závislosti.

Po harmonizaci organismu prostřednictvím metody bioresonanční korekce Bar-
tela Iorkiho je tedy zjištěn pokles funkční aktivity regulačních systémů organismu,
a to nervového, imunitního a endokrinního, tedy aktivit, které již byly v hypofunkčním 
stavu; stejně tak funkční aktivita orgánů, která se v počátečním stavu nacházela v pod-
mínkách kompenzační hyperaktivity, je provázena poklesem; jedná se o srdce, tenkého 
a tlustého střeva, urogenitální systémy a ledvin.

Především lze učinit závěr, že harmonizace funkčního stavu práce mozkových 
hemisfér se projevuje poklesem energetických výdejů organismu nutných k vytvoření 
homeostatické rovnováhy a adaptace na okolní prostor.

levá pravá
před následně

před následně
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Na druhé straně se otevírají možnosti zobrazení ve fyziologii zcela nových,
v oblasti různých úrovní obnovy zdraví v závislosti na „momentu souvisejícím se zlep-
šováním probíhajících dějů” („point of the appendix of improving actions”). Jestliže 
harmonizace prochází energetickým obalem („thin plan”) prostřednictvím rozvoje me-
tody seberegulace jakožto vlnového obrysu, účinnost procesu se zvyšuje a energetické 
vstupy klesají. Jestliže harmonizace (korekce) prochází fyzickou strukturou („physical 
plan”), proces korekce představují energetické vstupy, tento proces tedy podléhá těm 
zákonům, které platí při fungování fyzického těla.

Odtud vychází otázka týkající se změny nebo omezení našeho poznání fyziolo-
gické normy. Jak se jeví ze získaných výsledků, úvodu do procesu zobrazení fyziologic-
kého experimentu EI (ionizace dopadem elektronů), organizace člověka vyžaduje nové 
metodické zpracování nových metod analýzy. Získané výsledky je proto třeba přenést 
do perspektivních budoucích výzkumů, které se zaměří také na odhalení zákonitostí 
interakce vlnových procesů lidského těla jako úplné vlnové struktury, která sjednocuje 
biorytmy fungování jak fyzického, tak energetického (thin) těla člověka. 

Pochopení a zdůvodnění dynamiky změn ve funkční aktivitě různých těl a struk-
tur by byly nemožné, kdyby nebyly provedeny výzkumy úrovně možností adaptace na 
stresové stavy (obrázky 6, 7).

Provedením výzkumu byla získána následující dynamika změny stresového sta-
vu u studentů-účastníků studie.

V počátečním stavu chronický stres odpovídal 9 %; kritický stres dosahoval
18 %; silná a průměrná síla hodnoty 0 % a minimální stres odpovídající 18 %; norma je 
zachycena u 55 % studentů (viz Obr. 6).

Obr. 6. Úroveň stresového stavu u studentů v počátečním stavu.

Biorezonanční harmonizace metodou Bartela Iorkiho podpořila snížení psychic-
kého tlaku a zvýšení adaptivních možností organismu. Maximální tlak a norma se zvý-
šily na 78 %.

Analýza stavu vlnového zobrazení agrárních a průmyslových komplexů prove-
dená na přístroji „Assistant doctor’s” tedy potvrdila, že tato práce využívající techniku 
Bartela Iorkiho zahrnuje mechanismus „seberegulace vlnění” (wave self-control), který 
je charakterizován poklesem stresového stavu, snížením psychických zátěží a změnou 
možností adaptace směrem k normalizaci (obr. 6, 7, 8).

Chronický stav

Kritický stav
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Průměrný stres

Minimální stres
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Při práci s tenzorem se adaptivní možnosti organismu zvýšily, což bylo vyjádře-
no zvýšením normy u 56 % studentů.

Obr. 7. Změna adaptivních možností u studentů v počátečním stavu, po práci s tenzorem 
a při harmonizaci. 

Zkoumání dynamiky tepelného rytmu na komplexním přístroji „Omega” bylo ná-
sledujícím krokem k pochopení mechanismů působení biorezonanční korekce stanove-
ných Bartelem Iorkim na lidské tělo. Získané výsledky jsou uvedeny na obrázcích 9-12. 
Matematická analýza spektra vlnových vlastností tepelného rytmu nám umožnila stanovit, 
že úroveň adaptace organismů se zvýšila z 52 na 63 procenta (Obr. 8).

Obr. 8. Změna adaptivních možností u studentů v počátečním stavu, po práci s tenzorem 
a při harmonizaci. 

Zkoumání dynamiky tepelného rytmu na komplexním přístroji „Omega” bylo ná-
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sledujícím krokem k pochopení mechanismů působení biorezonanční korekce Bartela Ior-
kiho na lidské tělo. Získané výsledky jsou uvedeny na grafech 9–12. Matematická analýza 
spektra vlnových vlastností tepelného rytmu nám umožnila stanovit, že úroveň adaptace 
organismů se zvýšila z 52 na 63 procenta (Obr. 9).

Obr. 9. Změna indikátoru vegetativní regulace po korekci

Indikátor centrální regulace se zvýšil z hodnoty 60 % na 70 %; tím významně 
zlepšil (obr. 10) psychologicko-emoční stav.

Obr. 10. Změna indikátoru vegetativní regulace po korekci

A co je hlavní: působením všech fyziologických a psychologických reorganizací 
se integrovaný indikátor zdravotního stavu zvýšil z hodnoty 58 % na 70 % (Obr. 11).

před následně

před následně
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Obr. 11. Změna integrovaného indikátoru zdravotního stavu po korekci.

Zjištěné změny tedy svědčí o tom, že metoda biorezonanční korekce Bartela Ior-
kiho vede k formování nové, energeticky příznivé úrovně harmonizace. Paralelní zkou-
mání indikátorů fyziologického, energetického a psychického stavu v oblasti interakcí 
organismu a ve výsledku pak zlepšování integrovaného indikátoru zdravotního stavu 
nám umožňuje dojít k závěru, že daná metoda má pozitivní vliv na úroveň interakce 
mezi energetickou a fyzickou strukturou a posiluje jejich vzájemný soulad.

Zejména je nutné zdůraznit, že metoda biorezonanční korekce Bartela Iorkiho 
umožňuje přijímat pozitivní efekt prostřednictvím vývoje techniky seberegulace činnos-
ti vlastního nervového systému člověka, konkrétně mozkových hemisfér, a právě tento 
princip řadí uvedenou metodu k prvním inovačním technologiím v oblasti řízení zdraví 
prostřednictvím harmonizace procesů vlnové energie vlastního organismu jedince.

Povaha zdraví na úrovni celého lidského těla je určována činností automatických 
mechanismů jeho seberegulace, a právě z tohoto základu vycházejí kontury přímé regu-
lační linie a zpětné vazby.

Účinkem aktivní sebeorganizace organismus podporuje jedinečnost, uspořáda-
nost a koordinaci funkčních procesů v čase. Osvojení dovedností ´vedení sebe sama´ 
(self-management) a sebeorganizace představuje perspektivní metody formování
a nápravy zdraví. Metoda Bartela Iorkiho je vynikajícím a efektivním začátkem vývoje 
technologií budoucnosti v oblasti péče o zdraví.

Metoda korekce energetických fl uktuací struktury polí IE člověka (působením 
techniky Dr. Bartela) dává terapeutovi možnost neutralizovat patologické výkyvy, čímž 
dochází k sebe-zotavení organismu za cenu zapojení dalších vnitřních zdrojů na obnovu 
systémů seberegulace, zablokovaných negativními informacemi na buněčné úrovni.

Díky tomu pak mizí alergie, imunitní, endokrinní a nervové systémy jsou uvá-
děny do rovnováhy, efektivně jsou snižována množství toxinů, radionuklidů a těžkých 
kovů. Popsaná technika je uvedena v život typem přístroje „МАТRІХ” (Dr. Bartel),
s využitím sestavy charakteristik frekvencí testovaných informací, které se týkají růz-
ných drahých kamenů a polodrahokamů, minerálů, esencí barev apod.

Podle moderních výzkumů představuje informační energetická bioterapie pod-
sekci kvantové medicíny, kterou lze převést do oblasti nelineární biofyziky. Konečně 

před následně
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bylo prokázáno, že vyšší organismy reagují na oddělená kvanta elektromagnetických 
záření a vstupují, nebo nevstupují do stavu rezonance s určitou frekvencí.
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PHYSIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL MECHANISMS 
OF ACTION ON A HUMAN BODY OF A METHOD OF 
BIORESONANT CORRECTION OF BARTEL IORKI

Abstract: In the given work as methods компьюерной diagnostics are studied 
mechanisms of infl uence of a method of bioresonant correction of B.Iorki on physical 
and psychological properties of a human body. The method of bioresonant correction 
of Bartel Iork allows to receive positive result through development by the subject of 
a technique of self-control of work of own nervous system. Acquisition of skills of 
self-management and self-organizing is perspective methods of formation and health 
correction.

Key words: bioresonant correction, the physiological status, the psychological 
status
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdravotní gramotnosti

PŘEDŠKOLNÍ PŘEDSTAVY DĚTÍ O KŮŽI

Barbara BAJD, Manica VERBOVŠEK BREČKO

Abstrakt: Kůže je největším orgánem v těle a slouží nám mnoha funkcemi.
I když děti nějaké představy o kůži mají, neuvědomují si, jak mnoho důležitých rolí seh-
rává v jejich těle. V našem šetření jsme chtěli zjistit, jaké představy mají a jak vnímají 
kůži pětileté až šestileté děti. Zjistili jsme u nich mnoho mylných představ a potvrdil se 
očekávaný předpoklad, že si ještě nejsou vědomy všech funkcí a významu, které lidská 
kůže má. Výsledky šetření nám napomohou vhodně připravit vyučovací hodinu s tímto 
obsahem.

Klíčová slova: představy dětí, předškolní věk, kůže, tělo

Úvod
Kůže pokrývá celé tělo a dosahuje velikosti 1,2 až 2,2 metru čtverečního

a představuje asi 7 % celkové tělesné hmotnosti u dospělého. Kůže plní mnoho funkcí, 
včetně ochrany, regulace a pocení. Kůže napomáhá procesu hojení ran a z pokožky 
vyrůstají vlasy a nehty. Bez kůže bychom se stali obětí bakterií a zahynuli bychom
z vody a tepelných ztrát.(Marieb, 1999)

Předškolní děti již mají jisté znalosti o svém těle, přirozeně toho více ví o jeho 
viditelných částech než o vnitřních orgánech a soustavách. I malé dítě, které ještě 
nechodí, pozoruje své ruce a nohy a další vnější části těla. Děti již znají bolest, teplo 
a chlad.

Nagy (1953) zkoumal, jak děti ve věku 4–11 let vnímají funkce lidského těla, 
Gellert (1962) podal zprávu o faktu, že děti ví, že z jídla rostou, ale neví, jak jídlo pro-
chází lidským tělem. Její zjištění poukazuje na fakt, že předškolní děti si nebyly vědomy 
biologické proměny jídla ve fungování těla.Většina dětí ví, že by měla jíst, ale už neví, 
co se s jídlem děje v trávicí soustavě, a tak si nepropojují přeměnu jídla s konečným 
produktem, když jdou na záchod.

Přestože existují výzkumy o dětských znalostech o těle, nemáme z poslední doby 
zprávy o představách dětí o kůži. I když víme, že jsou si vědomi existence kůže. Vědí, 
že kůže je orgán, který plní celou řadu důležitých funkcí? Vědí, že povrch těla některých 
zvířat je pokrytý peřím, srstí nebo šupinami?

V našem výzkumu jsme zkoumali představy předškolních dětí ve věku 5–6 let
o kůži. Chtěli jsme zjistit, zda tato témata jsou příliš složitá pro děti daného věku. 
Výsledky nám pomohou připravit výuku zaměřenou na kůži a její funkce.
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Metody a materiály 
V našem výzkumu jsem se dotazovali 78 předškoláků ve věku 5-6 let formou 

individuálního interview. Položili jsme jim 11 otázek týkajících se kůže. Otázky byly 
následující:

 1. Co je kůže?
 2. Proč máme kůži?
 3. Proč se potíme?
 4. Mají všichni lidé stejnou barvu pleti?
 5. Jak se staráš o kůži a jak ji chráníš?
 6. Proč mají některá zvířata pokrytou kůže peřím a některá mají šupiny?
 7. Čím je pokryta kůže ptáků?
 8. Můžeš jmenovat nějaké zvíře, které má na těle šupiny?
 9. Můžeš cítit svojí kůží? Co cítíš?
10. Co se stane s Tvou kůží, když se poškrábeš nebo když se řízneš?
11. Kdo Ti vyprávěl o kůži?

Jednotlivé odpovědi byly rozděleny do kategorií a převedeny do tabulek.

Výsledky
1. CO JE KŮŽE?

Odpovědi %
Urči barvu své pleti 22
Pokrývá kosti 8
Lidské tělo 13
Oblečení, slupka na jablko, ochrana 5
Není 23
Jiné 30

Na tuto první otázku jsme obdrželi různé odpovědi. 23 % dětí nevědělo, co je to 
kůže, 21 % ukázalo na kůži, místo aby se vyjádřilo slovy. Někteří respondenti odpoví-
dali jinak:

„zabraňuje krvi aby vytekla z našeho těla”; „zvířata mají kůži také”; „kůže je 
tlustá.” 

2. PROČ MÁME KŮŽI?

Odpovědi %
Pokrývá kosti 20
Zabraňuje vykrvácení 27
Aby nebylo vidět maso(svaly) 5
Abychom mohli žít 5
Abychom se mohli chránit 5
Aby nám nebylo vidět pod kůži 3

Na otázku, ,,Proč máme kůži?” 20 % dětí řeklo: „pokrývá kosti“ a 27 % odpově-
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dělo: „aby krev nevytekla z těla“. Tři děti (4 %) zmínily, že kůži máme proto, abychom 
se mohli dotýkat. Jiné odpovědi:

• abychom necítili bolest
• abychom mohli jíst
• abychom si mohli hrát na zemi

3. PROČ SE POTÍME?

Odpovědi %
Protože je nám horko 40
Kvůli slunci 9
Protože máme dlouhé rukávy 3
Protože skáčeme, cvičíme 6
Jiné 15
Protože se koupu a sprchuji 4
Nevím 22
Tekutina vyteče z našeho těla 1

V odpovědích na dotaz: ,,Proč se potíme?” 40 % dětí vědělo, že se tak děje, pro-
tože je jim horko. 22 % dětí neznalo odpověď, zatímco ostatní odpovědi byly spojovány 
s teplem a sportem, jako např.:

• kvůli slunci
• když skáčeme
• abychom měli svaly
• protože cvičíme
• protože mám dlouhé rukávy

Jedno dítě zmínilo, že krev se proměňuje ve vodu, která z těla odchází, když je 
unavený.

4. MAJÍ VŠICHNI LIDÉ STEJNOU BARVU KŮŽE?

Odpovědi %
Černoši mají černou barvu pleti, běloši mají bílou 
barvu pleti 69

Ano 22
Ne 4
Jiné 5

Když jsme se zeptali: ,,Mají všichni lidé stejnou barvu kůže?”91 % dětí vědělo, 
že lidé mají různou barvu kůže. 69 % dětí také tvrdilo, že “černoši ” mají černou kůži, “ 
běloši” mají světlou kůži a někteří hnědou. 

5. JAK SE STARÁŠ A CHRÁNÍŠ SVOJI KŮŽI?

Odpovědi %
Natírám se opalovacím krémem 44
Oblečením, čepicí 17
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Umývám se 10
Dobře 4
Snažím se nebýt příliš dlouho na slunci 3
Nevím 6
Dám si pozor, abych se nezranil 4
Nalepím náplast 3
Jiné 10

V odpovědích na otázku. ,, Jak se staráš o kůži a jak ji chráníš?“ 44 % dětí od-
povědělo, že používají opalovací krém, 17 % tvrdilo, že kůži chrání svým oblečením
a 11 % že se chrání tím, že se myjí. Jiné odpovědi: 

• jednoduše se starám
• jím
• deštníkem

6.  PROČ MAJÍ NĚKTERÁ ZVÍŘATA POKRYTOU KŮŽE PEŘÍM A NĚKTERÁ 
MAJÍ ŠUPINY?

Odpovědi %
Aby jim nebylo zimy, horko 46
Aby chránila kůži 11
Protože existují různá zvířata 6
Nevím 11
Aby nebylo vidět dovnitř, aby měla zvířata další vrstvu 4
Aby je chránila 3
Jiné 18

V odpovědích na otázku.,, Proč mají některá zvířata pokrytou kůži peřím
a některá mají šupiny?” 46 % dětí řeklo, že zvířata mají pokrytou kůži proto, aby jim 
nebyla zima nebo horko, 11 % odpovědělo, že kvůli ochraně kůže, a 11 % nevědělo. 
Některé děti se vyjádřily takto:

• aby nebyla nahá 
• aby mohla utíkat 
• aby mohla létat 
• protože je zima v některých zemích 
• aby nebyla tak ošklivá

7. ČÍM JE POKRYTA KŮŽE PTÁKŮ?

Odpověď  %
Peřím 68
Nevím 26
Vlasy 1
Jinak 5

68 % vědělo, že těla ptáků jsou pokryta peřím. Jedna čtvrtina dětí neuměla zod-
povědět otázku a pouze jedno dítě zmínilo srst.
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8. MŮŽEŠ JMENOVAT NĚJAKÉ ZVÍŘE, KTERÉ MÁ NA TĚLE ŠUPINY?

Odpovědi %
Ryby 54
Nevím 18
Chobotnice, medůza 6
Ježek ježek 
Pes 3
Co jsou šupiny? 3
Jiné 14

V odpovědích na otázku: ,,Můžeš jmenovat nějaké zvíře, které má na těle šupi-
ny?” více než polovina dětí (54 %) odpovědělo, že tělo ryby je pokryto šupinami, ale 
18 % nevědělo. Tři děti neznaly slovo ,,šupiny” a někteří zmínili chobotnici, medúzu, 
hvězdici, hada, dinosaura, plazy, slona.

9. MŮŽEŠ CÍTIT SVOJÍ KŮŽÍ? CO CÍTÍŠ?
Odpovědi %
Mnoho věcí, které můžete držet 14
Dotek 14
Když něco lechtá 9
Nevím 5
Bolest 6
Zranění 5
Poruchy 8
Teplo a chlad 14
Kosti 5
Ano 9
Jiné 10

Děti znají dotyk a někteří ví, že mohou cítit díky kůži. 14 % dětí řeklo, že mohou 
cítit mnoho věcí (předmětů), 14 % cítí “dotek” a 8 % povrch. Nejčastěji (36 %) zmiňo-
valy dotek nebo pocit v souvislosti s dotýkáním. 9 % řeklo, že mohou cítit něco, co 
píchá, 6 % zmínilo bolest, 14 % zmínilo teplo a chlad. Někteří zmínili svrbění a jeden z 
nich uvedl, že cítí jehlu injekce.

10.  CO SE STANE S TVOU KŮŽÍ, KDYŽ SE POŠKRÁBEŠ NEBO KDYŽ SE 
ŘÍZNEŠ?

Odpovědi %
Teče krev 59
Použijeme náplast 8
Strup se objeví na kůži 6
Odpadne kousek kůže 8
Nevím 4
Objeví se boule 1
Je poškozena 3
Jiné 11



238

V odpovědích na otázku: ,,Co se stane s Tvou kůží, když se poškrábeš nebo když 
se řízneš?” 59 % vědělo, že teče krev, 22 % odpovědělo takovým způsobem, který vy-
světluje, že by věděly, jak zabránit krvácení (použijí náplast) nebo co je vidět na kůži, 
když se řízneš (na kůži se objeví strup nebo kousek kůže odpadne). Jen 4 % nevědělo. 
Jiné odpovědi:

• můžeš vidět maso
• bolí to
• jít do nemocnice
• je to červené

11. KDO TI VYPRÁVĚL O KŮŽI?

Odpovědi %
Matka 27
Otec 9
Otec a matka 8
Doma 3
Neví 13
Získal jsem tuto informaci sám 15
V mých představách, představuji si to tak 3
Jiné 23

Jak jsme očekávaly, hlavním zdrojem informací o kůži se stala rodina (47 %, 
maminka a tatínek). Jen 13 % z dotazovaných dětí nevědělo, odkud mají tuto informaci. 
17 % dětí tvrdilo, že ví vše o své kůži:

• protože jsou chytří
• řekl jim to mozek
• zdálo se jim o tom
• protože přemýšlím
• protože už mám zkušenost atd.

Diskuse
Naše studie prokázala, že téměř jedna čtvrtina dotazovaných respondentů-

nevěděla, co je kůže, a 21 % nedokázala vyjádřit nebo popsat svoji kůži, identifi kovat 
ji. Přestože všechny děti získávají kontinuálně zkušenosti o své kůži, většina z nich 
nedokázala pořádně tuto otázku zodpovědět.

Více než polovina dětí jmenovala funkce kůže, např.: jako pokrývá kosti nebo 
tělo a zabraňuje vykrvácení těla. Tato odpověď značí, že dětí mají představu o tom, co 
je v jejich těle. Jen tři děti spojovaly kůži se smysly: děti si myslí, že například cítí svojí 
rukou, a ne že cítí kůží na ruce. Zatímco 12 dětí neodpovědělo uspokojivě, odpovědi 
naznačily, že většina 5-6 letých spojuje kůži s ochranou a pokrytím těla. 

Zatímco děti mají přirozenou zkušenost s pocením, například když si hrají, 
skáčou a běhají, 22 % dětí nevědělo, proč se potí. Jinými slovy i když jsou si vědomi 
faktu, že se potí, neznají výsledek pocení, tj.že tělo chladne.

Ve Slovinsku máme velmi málo přistěhovalců z jiných kontinentů, takže Slovin-
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ské děti neznají důvěrně lidi s jinou barvou pleti. Není proto překvapivé, že 22 % dětí 
si myslí, že mají všichni lidé stejnou barvu pleti. Na druhou stranu 70 % dětí určilo, 
že existují lidé s různou barvou pleti. Žádné z dětí si nebylo vědomo faktu, že existu-
jí rozdíly mezi jednotlivci v rámci jednotlivých kategorií barvy pleti (mezi „bělochy”
a mezi „černochy” atd.)

Více než polovina dětí věděla, že těla zvířat jsou pokryta srstí, šupinami nebo 
peřím z důvodu termoregulace nebo z důvodu ochrany těla. Jen několik dětí nedokázalo 
logicky odpovědět na tuto otázku. Stejně tak tři čtvrtiny dětí vědělo, že těla ptáků jsou 
pokryta peřím, ale jenom polovina dotazovaných spojovala šupiny s rybou a jen několik 
s plazy. Zdá se, že dobrá znalost zvířat ovlivnila zodpovídání této otázky.

Všechny děti si byly vědomy svých zkušeností, co se týká pocitů zprostředko-
vaných kůží, zmiňovaly dotek, lechtání, bolest, chlad nebo teplo. Všechny děti vyjádřily 
pouze jeden pocit. Děti ví, co se stane, když se zraní a poškodí si kůži a že je krev pod 
kůží a že když se poraní, teče krev. Některé děti popisovaly, co máme dělat, když se 
poraníme, nebo popisovaly co následuje (přilepit náplast, jít do nemocnice, strup se 
objeví na kůži).

Není překvapivé, že předškolní děti získaly většinu informací od svých matek 
nebo otců, neboť rodina je klíčová pro předávání těchto informací.V tomto ranném věku 
děti často míchají realitu s imaginací, tudíž není překvapivé, že tvrdily, že jim nikdo tuto 
informaci nepředal, že ji samy objevily, aby ukázaly, že jsou opravdu chytří.

Můžeme vyvodit z této studie, že předškoláci ve věku 5-6 let mají jisté zna-
losti o kůži, ale neznají všechny důležité funkce kůže. Myslí si, že jim hmatové 
prožitky zprostředkovávají ruce, a ne kůže. Stejně tak spojují šupiny s rybou, ale 
ne s plazy.

Tyto výsledky nám umožňují dobře porozumět představám dětí o kůži a napo-
může vytvořit výukové aktivity, abychom lépe chápali dětské představy o kůži a jejích 
funkcích. 
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PRE-SCHOOL CHILDREN’S CONCEPTIONS
ABOUT SKIN

Abstract: Skin is the largest organ in our body and serves many functions. Al-
though children have some notions about their skin they do not realise just how many 
important roles skin has in the effective regulation of their bodies. In our investigation 
we wanted to know what notions and misconceptions 5-6 year old children have about 
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their skin. We discovered many misconceptions, and that children are unaware of all 
the functions that skin has. The results will help us to prepare a teaching unit with this 
content. 

Key words: children’s conceptions, pre-school children, skin, human body
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdravotní gramotnosti

ŽIVÉ BYTOSTI DÝCHAJÍ

Jelka STRGAR

Abstrakt: V našem výzkumu jsme chtěli zjistit, jakou kvalitu znalostí o procesu 
dýchání a jeho významu mají slovinští žáci ve 14 letech, kdy ukončí povinnou školní do-
cházku. Ve výzkumu jsme použili test znalostí s 5 otevřenými otázkami. Do výzkumu jsme 
zahrnuli žáky dvou stupňů vzdělání – v jednom byli žáci, kteří se ještě neučili o dýchání 
a buněčném dýchání (13letí), ve druhé pak žáci, kteří se ve výuce již seznámili s oběma 
procesy (15letí). Praxe ukazuje, že žáci často nerozlišují mezi oběma procesy, anebo 
znají dýchání jenom jako výměnu plynů. Výsledky nám ukázaly, že žáci obou skupin 
chápou dýchání především jako výměnu plynů a že vědí, že je dýchání důležité, protože 
nám umožňuje přežití. Pouze 5,3 % žáků uvedlo, že při dýchání vzniká energie. Ukázalo 
se také, že měli 13letí žáci poněkud jednodušší představy o některých hlediscích dýchání 
než 15letí. Nejdůležitějším zjištění bylo, že jsme nezjistili ve znalostech 15letých, viditel-
ný vliv výuky, respektive pokrok v porozumění významu dýchání pro organismy v porov-
nání s 13letými. Domníváme se, že získané nepříliš uspokojivé poznatky jsou výsledkem 
nevhodných vyučovacích metod.

Klíčová slova: dýchání, buněčné dýchání, výuka

Úvod
Životní procesy jsou předmětem studia biologie, a jak víme z vlastní zkušenosti, 

mohou pro studenty znamenat problémy. Učitelé čelí problému, jak seznámit studenty 
s jejím obsahem tou nejsrozumitelnější cestou a zároveň jim poskytnout dostatečné in-
formace ve vyučovací hodině. Studenti tyto znalosti potřebují, aby byli schopni starat se 
o své zdraví v přítomnosti i budoucnosti a také aby nabyli vědomostní základ pro další 
vzdělávání. Porozumění základům životních procesů je považováno za součást vědecké 
gramotnosti v moderním světě. 

Pojem dýchání znamená ventilaci plic, proces, který efektivně proměňuje plyn 
(přijímá kyslík do těla a vypouští oxid uhličitý z těla do prostředí). Roztahování a staho-
vání lidského hrudníku je viditelným projevem procesu výměny plynu. Lidský organis-
mus potřebuje kyslík, aby proběhlo buněčné dýchání. Toto dýchání je chemickou reakcí 
probíhající ve všech buňkách těla a vytváří energii (Milican a Baker, 1997). V zahranič-
ní vědecké literatuře se objevuje termín „buněčné dýchání“ (Mader, 2009). Ve Slovinsku 
se používá pojem „dýchání“ nebo „plicní dýchání“ pro procesy výměny plynu mezi 
organismem a okolím a „buněčné dýchání“ pro proces v buňkách, kde vzniká energie. 
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V praxi často hovoříme pouze o dýchání i když hovoříme o buněčném dýchání. Tento 
fakt činí celou záležitost trochu komplikovanější. Uvedli jsme jednotlivé semantické 
rozdíly mezi slovinskou a anglickou terminologií a rozhodli jsme se používat oba termí-
ny dýchání v tomto příspěvku.

V naší studii jsme se chtěli zjistit, jakou kvalitu znalostí o dýchání mají 14letí 
studenti, když končí povinnou docházku. Na základě informací z předešlého výzkumu 
jsme očekávali, že studenti budou přesně vědět, co je kyslík a že organismus dýchá. 
Očekávali jsme střední znalost v otázce, co je dýchání, a nejslabší znalost o důležitosti 
kyslíku v přírodě a o důležitosti dýchání v přírodě.

Materiály a metody
Do výzkumu byli zahrnuti studenti dvojí úrovně vzdělání; v jedné skupině se 

ještě ve škole neučili o dýchání a buněčném dýchání (58 studentů, 13letých), a druhou 
skupinu tvořili studenti, kteří se již o obou procesech učili (56 studentů; 15letých). Stu-
denti v rámci normální výuky vyplnili test obsahující 5 otevřených otázek:

1. Co je kyslík?
2. Proč je důležitý kyslík v přírodě?
3. Který organismus dýchá?
4. Co je dýchání?
5. Proč je dýchání v přírodě důležité?

Všechny odpovědi studentů na každou otázky byly vyhodnoceny a kategorizo-
vány. Některé odpovědi, které nekorespondovaly s žádnou kategorií, nebyly použity 
v pozdější detailní analýze a nejsou začleněny do procent vypovídajících o odpovědích 
jednotlivců. Věříme, že věrohodnost tohoto výzkumu nebyla vážně ovlivněna, neboť 
naším cílem bylo zjistit obecné postřehy studentů, v čemž byla naše metoda úspěšná.

Studenti nejčastěji odpovídali v celých větách, takže jejich odpovědi se často 
daly zařadit do více než jedné kategorie. Na příklad na druhou otázku (Proč je důležitý 
kyslík v přírodě?) jeden student odpověděl „lidé a zvířata potřebují kyslík pro přežití.“ 
Tato odpověď byla zařazena do dvou kategorií: (1) proč potřebujeme kyslíka a (2) kdo 
potřebuje kyslík. Vypočítaná procenta z odpovědí jsou znázorněna v tabulce, a proto 
neodpovídají 100 procentům, ale mohou přesáhnout 100 %. Údaje byly analyzovány 
pomocí SPSS 17.0 statistického programu. Statistický význam rozdílů v odpovědích 
studentů z dvou různých skupin byl vyhodnocen pomocí Mann – Whitney U testem.

Výsledky a diskuze
Dohromady se výzkumu zúčastnilo 114 studentů, ačkoli ne všichni odpověděli na 

každou z pěti otázek (Tabulka 1). Domnívali jsme se, že studenti, kteří neodpověděli na 
otázku, učinili tak proto, že neznali dostatečně danou problematiku, že odpovědět ani ne-
zkusili. Nízké procento u odpovědi znamená, že studenti tuto problematiku neznali. První 
čtyři otázky (Co je kyslík?, Proč je důležitý kyslík v přírodě?, Který organismus dýchá?, 
Co je dýchání?) byly zodpovězeny většinou studentů (72.8-91.2 %), z čehož usuzujeme, 
že studenti tuto problematiku znali a měli odvahu odpovědět (což ale neznamená, že jejich 
odpovědi byly správné). Naopak poslední otázka byla zodpovězena jen 50 % studentů, 
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z čehož usuzujeme, že nerozuměli důležitosti dýchání v přírodě. Tento údaj je alarmující, 
neboť dýchání je důležitý pojem, který by měli studenti znát na konci povinné školní do-
cházky. Mnozí z nich už nebudou mít možnost získat tuto informaci v dalším vzdělání.

Tabulka 1: frekvenci odpovědí studentů na pět otázek (N=14)
Odpovědi studentů

Otázky Četnost %

Co je kyslík? 104 91,2

Proč je důležitý kyslík v přírodě? 94 82,5

Který organismus dýchá? 97 85,1

Co je dýchání? 83 72,8

Proč je dýchání v přírodě důležité? 57 50,0

Procenta u odpovědí k jednotlivým otázkám představují jen obecný obrázek
o znalostech studentů; skutečné znalosti byly zjištěny podrobnou obsahovou analýzou, 
která ověřovala přesnost odpovědí.

1. CO JE TO KYSLÍK?
Studenti uvedli celou řadu různých odpovědí na tuto otázku (Tabulka 2).
Většina studentů z obou věkových skupin (89.4 %) napsala jednu nebo více che-

mických defi nic nebo vlastností kyslíku, jako například:
„Kyslík je plyn.“
„Kyslík je částí vzduchu.“
„Kyslík je bez zápachu a chutě.“
Kromě toho uváděli studenti další bilogické výklady, ale tyto byly méně častější 

než chemické defi nice (1.0-42.3 %). Biologické defi nice byly hodnoceny do tří katego-
rií, jmenovitě: proč potřebujeme kyslík; který organismus potřebuje kyslík; a produkce 
kyslíku. Biologické defi nice prokázaly statisticky značné rozdíly mezi mladšími a star-
šími studenty (Mann-Whitney U test, p<0.05). Typickou biologickou odpovědí v mladší 
skupině bylo, že kyslík je potřebný pro dýchání, zatímco charakteristickou odpovědí ve 
skupině starších studentů bylo, že kyslík je nezbytný pro přežití. Je zjevné, že většina 
mladších studentů přemýšlí o procesu dýchání jako o roztahování a ztahování hrudní-
ku. Znalost starších studentů byla na trochu vyšší úrovni, protože jsou si více vědomi 
důležitosti kyslíku.

Když studenti odpovídali na otázku, kdo potřebuje kyslík, obě skupiny nejčastěji 
zmiňovaly lidi (42.3 %). Nicméně tato odpověď je statisticky častější ve skupině mladších 
studentů (Mann-Whitney U test, p <0.05) Věříme, že je tomu tak díky faktu, že v myšlení 
13letých je člověk stále ve středu všeho živého. Na druhou stranu 15letí jsou si stále více 
vědomi, že člověk je pouze jednou z živých bytostí, a tudíž statisticky vychází, že častěji 
odpovídali, že kyslík je potřebný pro organismus.(Mann-Whitney U test, p<.05.)

Někteří studenti odpovídali, že zvířata a rostliny potřebují kyslík (4.8 %,1.0 %). 
Ve svých odpovědích na otázku, co je kyslík, někteří studenti (5.8 %), většinou starší 
(Mann-Whitney U test, p<0.05) považovali za důležité uvést, že kyslík je produkován 
rostlinami v rámci fotosyntézy.
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Tabulka 2: Procenta odpovědí a statisticky důležité rozdíly mezi odpovědmi 
13letých a 15letých studentů na otázku „Co je kyslík?“ 

Kategorie Procenta
odpovědí (%)

Statisticky
významné

rozdíly

Častěji
odpovězeny

kým

1 Chemická defi nice 89,4 --- ---

2 Proč potřebujeme kyslík

 Dýchání 39,4 0,000 13 let

 Přežití 25,0 0,002 15 let

3 Kdo potřebuje kyslík

 Lidé 42,3 0,011 13 let

 Organismy 10,6 0,005 15 let

 Zvířata 4,8 --- ---

 Rostliny 1,0 --- ---

4 Výroba kyslíku 5,8 0,001 15 let

2. PROČ JE DŮLEŽITÝ KYSLÍK V PŘÍRODĚ?
Je zajímavé, že odpovědi na tuto otázku (Tabulka 3) byly podobné jako u od-

povědí na první otázku, kde byli studenti dotazováni, co je kyslík. Většina studentů
(85.5 %) uvedla, že kyslík je potřebný k dýchání, zatímco mnohem méně častěji se ob-
jevovala odpoveď, že je nezbytný k přežití (30.9 %). Někteří studenti také uvedli, kdo 
potřebuje kyslík (11.7-20.2 %) a kde vzniká (11.7 %). Mezi mladší a starší skupinou 
respondentů se neobjevily žádné rozdíly (Mann-Whitney U test, p<0.05) Zde vidíme, 
že studenti ví, že k životu je potřeba kyslík, avšak jejich znalosti nedosáhly úrovně, aby 
hlouběji porozuměli důvodu nutnosti kyslíku.

Tabulka 3: Procenta odpovědí a statisticky důležité rozdíly mezi odpovědmi 13letých
a 15letých studentů na otázku „Proč je důležitý kyslík v přírodě?“ 

Kategorie Procenta
odpovědí (%)

Statisticky
významné

rozdíly

5 Proč potřebujeme kyslík

 Dýchání 85,5 ---

 Přežití 30,9 ---

6 Kdo potřebuje kyslík

 Lidé 20,2 ---

 Zvířata 16,0 ---

 Organismy 16,0 ---

 Rostliny 11,7 ---

7 Výroba kyslíku 11,7 ---
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3. KTERÝ ORGANISMUS DÝCHÁ?
Na otázku „Který organismus dýchá?“ jsme očekávali, že studenti napíší seznam 

jednotlivých skupin organismů, ale většinou odpovídali obecně „lidské bytosti organismy“ 
– dýchají (75.3 %, Tabulka 4) Odpovědi zmiňující skupiny organismů zvířat a lidí byly stej-
ně časté (22.7 %) zatímco rostliny byly uváděny méně častěji (17.5 %). Jen několik studen-
tů uvedlo, že bakterie a houby dýchají (3.1 %). Neobjevily se žádné rozdíly v odpovědích 
mezi mladší a starší skupinou respondentů. (Mann-Whitney U test, p<0.05).

Tabulka 4: Procenta odpovědí a statisticky důlležité rozdíly mezi odpovědmi 13letých
a 15letých studentů na otázku „Který organismus dýchá?“

Kategorie Procenta
odpovědí (%)

Statisticky
významné

rozdíly
1 Živé bytosti 75,3 ---

2 Zvířata 22,7 ---

3 Lidé 22,7 ---

4 Rostliny 17,5 ---

5 Bakterie 3,1 ---

6 Houby 3,1 ---

4. CO JE DÝCHÁNÍ?
Na tuto otázku odpovědělo 72.8 % studentů, což je mnohem méně než na předchozí 

tři otázky s 82.5-91.2 % (Tabulka 1). Z toho usuzujeme, že někteří studenti neměli jasnou 
představu toho, co je dýchání. Většina studentů napsala, že dýchání znamená vdechování 
vzduchu do těla nebo plic a vydechování vzduchu z těla nebo plic (36.1 %; Tabulka 5). 
Mladší studenti uváděli statisticky tuto odpově´d častěji než starší (Mann-Whitney U test, 
p<0.05). Podobně častá byla odpověď, že dýchání je výměna plynu mezi tělem a okolím 
(33.7 %); tato odpověď byla statisticky častější u starší skupiny (Mann-Whitney U test, 
p<0.05). Z toho vyvozujeme, že skupina mladších studentů si zjednodušeně představuje 
dýchání, včetně procesu dýchání, jmenovitě roztahování a stahování hrudníku. Takové 
chápání se objevilo u některých 15letých, ale většina z nich trochu hlouběji chápala pro-
ces výměny plynu při dýchání. Proces dýchání je buněčným procesem, při kterém vzniká 
energie za použití kyslíku (buněčné dýchání), byl jasný jen velmi malé části respondentů 
(13.2 %), a to ve stejné míře v obou věkových skupinách.

Tabulka 5: Procenta odpovědí a statisticky důležité rozdíly mezi odpovědmi 13letých
a 15letých studentů na otázku „Co je dýchání?“

Kategorie Procenta
odpovědí (%)

Statisticky
významné

rozdíly

Častěji
odpovězeny

kým

1 Nádech a výdech 36,1 0,001-0,02 13 let

2 Výměna plynů 33,7 0,038 15 let

3 Buněčný proces 13,2 --- ---
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5. PROČ JE DÝCHÁNÍ DŮLEŽITÉ V PŘÍRODĚ?
Na tuto otázku odpovědělo 50 % studentů, což je rozhodně méně než u prvních 

čtyř otázek s 72.5-91.2 % odpovědí (Tabulka 1). Proto si myslíme, že velká část studen-
tů nerozumněla pojetí otázky. Čtvrtina studentů uvedla (24.6 %), že dýchání je důležité, 
ale neuvedla pro to žádný důvod. Nejčastější odpověď (65.0 %), ve které se zároveň 
zmiňoval důvod, že dýchání je podmínkou k životu („Bez dýchání není život.“ Tabulka 
6). Všechny tyto odpovědi, podobně jako odpovědi na otázku: „Co je dýchání?“ (Otáz-
ka 4) ukazují nedostatečné porozumění pojmu dýchání, protože studenti dosáhli nízké 
úrovně ve svých výkladech. Správnou odpověď – že je to proces, který zásobuje buňky 
energií, uvedlo pouze 5.3 % ze studentů. 

Je překvapivé, že odpovědi 15letých nebyly častěji správnější nebo úplnější než 
v případě 13letých (Mann-Whitney U test, p<0.05). Tento údaj poukazuje k předsud-
ku ze stran studentů o buněčném dýchání, který může pokračovat do pozdějších let
a studenti si jej neopraví, a tak si neprohloubí znalosti. Snad tito studenti prokáží znalos-
ti o buněčném dýchání v hodinách biologie, což jim přinese lepší známky, ale jak uka-
zují výsledky, tato znalost zůstane izolována, nevčlení se do konceptuálního systému
a nebude pochopena.

Tabulka 6: Procenta odpovědí a statisticky důležité rozdíly mezi odpovědmi 13letých 
a 15letých studentů na otázku „Proč je dýchání v přírodě důležité?“

Kategorie Procenta
odpovědí (%)

Statisticky
významné

rozdíly
1 Umožňuje přežití 65,0 ---

2 Dýchání je důležité 24,6 ---

3 Produkuje energii 5,3 ---

Naše studie ukazuje nedostatek znalostí studentů o procesu dýchání, což není 
překvapivé, když uvážíme, že toto téma je také obtížné pro budoucí učitele, jak se uká-
zalo v nedávném výzkumu (Bajd, Praprotnik, Matyášek, 2010). Do tohoto výzkumu 
byly zařazeni studenti prvních ročníků pedagogických fakult v České republice a ve 
Slovinsku, kteří budou pravděpodobně učit všechny předměty na prvním stupni, a tudíž 
nebudou specializováni v biologii. Tito učitelé si mají osvojit základní biologické poj-
my. Setkají se s naivními představami a předpředstavami nebo chybnými představami 
u mladších studentů a budou je opravovat. Víme, že takové představy jsou hluboce 
zakořeněny a je obtížné je vyvrátit, i když člověk čelí přesvědčivým důkazům, že jejich 
uvažování je chybné (Elrod, 2007). Chybné představy jsou největší bariérou v učení, 
proto je důležité je rozpoznat, pokud jako učitelé chceme dosahovat výsledků ve výuce. 
Opravdu chybné představy jsou méně obvyklejší než naivní představy. Odpovědi jako 
dýchání je důležité k přežití nejsou fakticky chybné jen velmi zjednodušené. Student, 
který odpovídá takovým způsobem, má jistou míru znalostí o dýchání, ale tyto znalosti 
nejsou dosatečně rozvinuty k více komplexnějším odpovědím. Na druhou stranu u stu-
denta, který odpoví, že dýchání je důležité, protože zásobuje buňky energií, je zjevná 
vyšší úroveň znalostí.
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Zkoušky na státní úrovni prokázaly, že slovinští studenti jsou méně obeznámeni 
se životními procesy, jako je buněčné dýchání (Jagodnik et al., 2009). Výsledky meziná-
rodní PISA studie naznačily, že slovinské školy zdůrazňují rozvoj znalostí s biologickým 
obsahem, avšak nedostatek dalších znalostí, jako je schopnost vědecky vysvětlit nějaký 
úkaz a schopnost používat data (Strgar, 2008, Štraus, Repež a Štigl, 2007). Dokonce
i mezinárodní TIMSS studie zjistila, že znalosti slovinských studentů jsou příliš zalo-
žené na faktech a že dosahují vyšších úrovní znalostí než jejich vrstevníci ve srovnatel-
ných zemích na světě (Japejl Pavešic et al.,2005). 

Vědomosti o dýchání nejsou proto komplexní. Lepší znalost by mohla být dosa-
žena propojením obsahů učiva v rámci biologie, což by znamenalo, že se student musí 
naučit zobecňovat a integrovat za účelem rozvinout z reprodukční úrovně na úroveň 
porozumění a integrace (Skribe-Dimec, 2000. Šorgo a Hajdinjak, 2006). Učitelé mohou 
pomáhat studentům propojovat znalosti s již nabytými. Učitelé musí akceptovat fakt 
předexistujících představ a pokusit se je používat správným způsobem a rozvíjet priorit-
ní znalost studentů jako základ, který je potřeba objasnit, vysvětlit. Učitel by se měl stát 
organizátorem a vůdcem, a nepředstavovat pouze tok znalostí, a měl by věnovat více 
času ve výuce metodám jako upevňování, výzkum a diskuze (Jedličková a Tymráková, 
Šorgo, 2008). Musí být připraveny materiály, které by přiměly studenty k aktivní práci 
(Tomažič, 2008).

Závěr
1. Co je kyslík?

Zjistili jsme, že slovinští studenti znali správnou defi nici kyslíku ( 89.4 % správ-
ná odpověď), například že kyslík je plyn bez zápachu a bez chuti.

2. Proč je důležitý kyslík v přírodě?
Zjistli jsme, že většina studentů si myslí, že kyslík je důležitý k dýchání (85.5 % 

z odpovědí). 30.9 % studentů si myslelo, že kyslík je důležitý, protože ho potřebujeme 
k žití. Žádná z těchto odpovědí není chybná, ale obě jsou až zjednodušené. 

3. Který organismus dýchá?
Zjistili jsme, že většina studentů (75.3 %) věděla, že živé bytosti nebo živé orga-

nismy dýchají. Bohužel jen malá skupina studentů také uvedla zvláštní skupinu organis-
mů, což byla ta informace, kterou jsme chtěli znát. Běžnou chybnou představou je, že 
zvířata dýchají, a u rostlin místo toho probíhá fotosyntéza. Tato otázka by měla být proto 
přeformulována a studentům položena znovu.

4. Co je dýchání?
Zjistili jsme, že většina studentů (69.8 %) si myslí, že dýchání je vdechování

a vydechování vzduchu nebo výměna plynu. Žádná z těchto odpovědí není špatná, ale obě 
jsou velmi zjednodušené. Pouze 13.2 % odpovědělo, že dýchání je buněčný proces.

5. Proč je dýchání v přírodě důležité?
Zjistili jsme, že většina studentů (65.0 %)odpověděla, že dýchání je důležité, 
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protože umožňuje přežití. Odpověď není chybná, ale je zjednodušená. Komplexnější 
odpověď – že dýcháním vzniká energie – uvedlo jen 5.3 % studentů.

Projevilo se také, že mladší studentimají značně jednodušší představy o někte-
rých pojmech dýchání než 15letí studenti. Nejdůležitějším zjištěním bylo, že u studentů 
nebyl zjevný žádný efekt na učení na porozumění hlubšího významu dýchání u živých 
bytostí. To jsme odvodili z faktu, že odpovědi od starších studentů o již zmiňovaném 
buněčném dýchání v hodinách byly nekompletní podobně jako odpovědi studentů, kteří 
byli o dva roky mladší a ještě se o daném problému neučili. Jestliže chceme od budoucí 
generace, aby více rozuměla otázce dýchání, učitelé by měli nejenom poskytovat zna-
losti studentům, ale měli by pomoci studentům zobecňovat tyto znalosti a začlenit je do 
systému již nabytých znalostí.
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LIVING CREATURES BREATHE AND RESPIRE

Abstract: The goal of our research is to establish the quality of knowledge of 
Slovenian students at 14 years of age when they leave school, regarding the process of 
breathing/respiration and its signifi cance for living beings. The survey utilized a test 
with fi ve open-ended questions. We included students of two levels of education; one 
where they had not yet learned about breathing/respiration and cellular respiration in 
school (13 years old), and the other where they have already discussed both processes 
(15 years old). Experience shows that students often fail to distinguish between these 
two processes, or only know about breathing/respiration in the sense of exchange of 
gases. The results showed that both groups of students considered breathing/respiration 
primarily as an exchange of gases, and that breathing/respiration is important because it 
enables survival. Only 5.3 % of the students wrote that breathing/respiration produces 
energy. It was also shown that the 13 year olds have slightly simpler concepts of certain 
aspects of breathing/respiration than the 15 year olds. The most important discovery was 
that, compared with the 13 year olds, the knowledge of the 15 year olds didn’t show any 
visible effect of teaching or progress in understanding of the importance of breathing/
respiration for living beings. We assume that these results are a refl ection of inadequate 
methods of work in the classroom. 

Key words: breathing, respiration, cellular respiration, primary school
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdravotní gramotnosti

POROVNANIE ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU 
POSLUCHÁČOV LEKÁRSKEJ A PRÁVNICKEJ 

FAKULTY UPJŠ V KOŠICIACH 

Tatiana KIMÁKOVÁ, Eva ONAČILLOVÁ, Karin ZEISBERGOVÁ

Abstrakt: V  štúdii sme porovnávali výsledky dotazníkového výskumu  vybra-
ných faktorov životného štýlu poslucháčov Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach zo 4. 
ročníkov Lekárskej (LF) a Právnickej fakulty (PF) so zameraním na niektoré deter-
minanty životného štýlu, ako je výživa, fyzická aktivita, konzumácia alkoholu a liečiv, 
fajčenie. Výskum sme realizovali v decembri 2010 na LF a PF UPJŠ v Košiciach po-
mocou anonymného dotazníka. Sledovaný súbor tvorilo 300 študentov; z toho 73,2 % 
dievčat a 27,5 % chlapcov z LF a 55,1 % študentiek a 44,9 % študentov z Právnickej 
fakulty vo veku od 21 do 26 rokov. Výsledky boli spracované matematicko-štatistickými 
postupmi. Na základe výsledkov možno konštatovať, že medici v porovnaní so študentmi 
Právnickej fakulty výrazne menej fajčia a konzumujú alkoholické nápoje, ale na druhej 
strane, zrejme z dôvodu náročného štúdia, sa menej venujú športovým aktivitám a viac 
konzumujú farmaká. Z oboch skupín opýtaných takmer tretina konzumuje 1-2 x týždenne 
údené výrobky a produkty z fastfoodov. Denne konzumuje ovocie a zeleninu iba štvrti-
na respondentov. Nedostatky v stravovacích návykoch i u ďalších faktorov životného 
štýlu, ovplyvňujúcich zdravie jedinca by sa mohli zlepšiť najmä u študentov PF a iných 
nezdravotníckych odborov na vysokých školách zavedením predmetu podpory zdravia 
i keď o možnostiach prevencie chronických ochorení by mala byť edukovaná mládež už 
na základných školách. 

Kľúčové slová: životný štýl, študenti, výživa, pohybová aktivita, fajčenie,
alkohol

Úvod
Zdravie patrí k najvýznamnejším hodnotám života každého človeka. Kvalita 

zdravia je podmienená tým, či a do akej miery dokážu jednotliví občania prispieť
k ochrane, udržaniu a rozvoju vlastného zdravia (1). Životný štýl je správanie sa 
ľudí v životnom prostredí (fyzikálnom, sociálnom, ekonomickom), s ohľadom na 
ich etnickú príslušnosť, kultúru a vzdelanie (2). Podieľa sa na celkovom zdravot-
nom stave 60 % až 70 %. Životný štýl, najmä v súvislosti so správnou výživou a fy-
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zickou aktivitou, patrí k najvýznamnejším determinantom ovplyvňujúcim zdravie 
človeka (3). Nezdravý životný spôsob vplýva na predčasnú úmrtnosť, spôsobenú 
najmä srdcovocievnymi a onkologickými ochoreniami (4). Zdravý životný štýl zna-
mená správanie sa človeka udržujúce a podporujúce zdravie v daných podmienkach. 
Fajčenie, nedostatok telesnej aktivity prispievajúci k nadváhe, nadmerná konzumá-
cia alkoholu a nezdravá strava patria k hlavným rizikovým faktorom, ktoré zapríči-
ňujú vznik neinfekčných ochorení. Čím sú jednotlivci zodpovednejší a vzdelanejší, 
tým je v populácii zaznamenaný zdravší životný štýl a nižší výskyt neinfekčných 
ochorení (5).

Cieľ
Predmetom nášho výskumu bola analýza životného štýlu. Pomocou dotaz-

níkovej formy sme verifi kovali, zosumarizovali a porovnali teoretické znalosti 
študentov tretích ročníkov Právnickej fakulty (ďalej len PF) a študentov medicíny 
na Lekárskej fakulte (ďalej len LF) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
Následne sme analyzovali rozdiely vo vybraných determinantoch životného štýlu 
oboch sledovaných skupín. 

Materiál a metodika 
Výskum sme začali realizovať v decembri 2010 na dvoch fakultách Univerzi-

ty Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s rôznym odborným zameraním, a to Lekárskej 
a Právnickej fakulte. Zber dát sa uskutočňoval pomocou anonymného dotazníka, 
ktorý pozostával z 39 rozsiahlych otázok. Návratnosť z celkového počtu (n=300) 
bola 98,7 %, z toho (n=109) 73,2 % dotazníkov vyplnili ženy z Lekárskej fakul-
ty, (n=41) 27,5 % muži z Lekárskej fakulty z (n=81) 55,1 % dotazníkov vyplnili 
dievčatá a (n=66) 44,9 % chlapci z Právnickej fakulty. Výskumnú vzorku tvorilo 
300 respondentov vo veku od 21-26 rokov (študenti 3. ročníkov). Dotazník zahŕňal 
všeobecné údaje o študentovi, fajčenie, alkohol, výživu, genetické predispozície. 
Pre túto prácu sme si zvolili k posúdeniu a porovnaniu údaje o telesnej hmotnosti 
respondentov, užívaní alkoholu a tabakových výrobkov a stavu výživy. Výsledky 
dotazníkov sme spracovali v programe Microsoft Excel, pomocou dvojvzorkového 
t - testu a ďalších základných matematických štatistík. 

Výsledky a diskusia
Telesná hmotnosť patrí k individuálnym parametrom jedinca, je odvodená 

z rovnováhy príjmu a výdaju energie v ľudskom organizme. Už nepatrné zvýšenie 
hmotnosti nad normálnou hodnotou môže byť spojené so zdravotnými problémami 
a prispievať k vzniku iných ochorení. Presne určiť ideálnu hmotnosť nie je mož-
né, jej odhad vychádza väčšinou zo štatistických porovnaní (1). Preto sme použili 
najčastejšie zaužívanú metódu BMI (body mass index). Porovnanie BMI u mužov
a žien oboch sledovaných skupín uvádzame v nasledovných grafoch.
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Graf č. 1 Porovnanie BMI u žien

Graf č. 2 Porovnanie BMI u mužov

Pri zisťovaní hmotnosti u študentiek medicíny je podvýživa výraznejšia až
o 10,44 % ako u študentiek PF (Graf č.1). Grafy BMI u žien sú s malými výnimkami 
takmer podobné, preto môžeme konštatovať iba minimálne rozdiely vo výsledkoch BMI 
u žien. U mužov sú výsledky podstatne rozdielnejšie. Miernu nadváhu uvádza o 26,5 
% právnikov viac, zatiaľ čo ideálnu hmotnosť má až 70,73 % respondentov Lekárskej 
fakulty, čo je o 27,9 % viac ako u študentov práva (Graf č. 2). Podľa podobnej štúdie 
na Lekárskej fakulte UK v Martine autori Janušová a Szárazová, ktoré sa už desiatky 
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rokov venujú hodnoteniu výživového stavu študentov fakulty, udávajú, že v porovnaní 
s výsledkami spred desiatich rokov sa u študentov medicíny potvrdil stúpajúci trend 
prevalencie obezity a nadhmotnosti, viac u mužov ako u žien (6, 7). 

Fajčenie je v súčasnosti najrozšírenejší návyk ľudstva. Stalo sa nielen závažným 
sociálnym javom, ale aj aktuálnym zdravotníckym problémom vedúcim často krát k fa-
tálnym následkom v podobe ťažkých ochorení, ako karcinóm pľúc a iné. Fajčenie taktiež 
zvyšuje riziko vzniku malignity aj v iných orgánoch, ako sú pľúca (8). Fajčenie skracuje 
život v priemere o sedem rokov oproti nefajčiarovi alebo bývalému fajčiarovi. Závislosť 
ovplyvňuje úspešnosť zanechania fajčenia. Denní fajčiari majú vyššiu pravdepodob-
nosť, že sa im nepodarí prestať fajčiť. Na Slovensku máme približne 38 % fajčiarov, 
z toho je asi 20 % pravidelných fajčiarov, kde je riziko závislosti oveľa vyššie (9, 10.) 
Sedem z desiatich fajčiarov sa pokúša prestať fajčiť. Následky fajčenia sa teda prejavujú 
predovšetkým na telesnom zdraví, pri dlhodobom fajčení však aj ako závislosť ktorej 
sa fajčiar ťažko zbavuje (11). Porovnanie užívania tabakových výrobkov sme zhrnuli
v nasledovnej tabuľke.

Tab. 1 Selected indicators of smoking

Podiel fajčiarov Počet fajčiarov Priemer dĺžky fajčenia 
/ rok SD min. - max. p

FoM 12,40 % n = 18 5,14 2,35 1 - 10
NS

FoL 22,00 % n = 33 6,36 2,21 1 - 12

statistical signifi cance < 0,05 *

Tab. 2 Porovnanie priemerného počtu denne vyfajčených cigariet počas semestra 
a skúškového obdobia

Semester SD min. - max. p Skúškové obdobie SD min. - max. p

LF 6,05 3,90 1 - 15
NS

7,10 5,20 1 - 20
NSPF 8,31 6,25 1 - 24 11,93 9,44 2 - 40

Štatistická významnosť < 0,05 *

Študentov práva fajčí až o 9,6 % viac ako študentov medicíny. V priemere počas 
semestra vyfajčia o 2,3 cigarety viac a v skúškovom období až o takmer 4 cigarety viac. 
Nárast počtu vyfajčených cigariet u oboch skupín v skúškovom období je pravdepodob-
ne zavinený stresom zo skúšok. Vedecké poznatky posledných rokov jasne dokazujú 
vplyv fajčenia na vznik mnohých ochorení, ktoré sa často končia aj smrťou. Odhaduje 
sa, že skoro celá 1/5 úmrtí vo svete je zavinená fajčením (1). 

Alkohol a jeho nadmerný príjem je u nás v súčasnosti spoločenským i zdravot-
ným problémom. Spotreba alkoholu sa neustále zvyšuje a s tým narastajú aj negatív-
ne dôsledky, ako zvýšená úrazovosť, morbidita, invalidita, predčasné úmrtia, šírenie 
pohlavných chorôb, problémy v práci i v osobnom živote a pod. V r. 1990 sa v SR 
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spotrebovalo na jednu osobu 14,2 litra 40 % alkoholu, 95,6 litrov piva a 15,9 litrov vína 
(12). Oproti r. 1996 narástol počet ľudí, ktorí vôbec nekonzumujú destiláty, z 28 % na 
33 %. Slovensko patrí ku krajinám s najvyššou spotrebou čistého alkoholu na osobu 
a rok. Spotreba je v ČR vyššia a má stúpajúcu tendenciu, podobne ako i vo Fínsku. 
Naproti tomu vo Francúzsku má spotreba alkoholu trvalo klesajúcu tendenciu, podobne 
mierne klesá spotreba v krajinách EÚ (13). V nami pozorovanej vzorke respondentov 
sme dospeli k nasledujúcim výsledkom konzumu alkoholických nápojov medzi oboma 
porovnávanými skupinami.

Tab. č. 3 Konzumácia jednotlivých druhov alkoholických nápojov u študentov/ rok
Pivo n SD Min.- max. p

LF 64,32 l 63 88,47 0,5 - 384
0,009

PF 161,81 60 127,69 6 - 480

Víno n SD Min.- max. p
LF 11,56 l 85 122,68 10 - 960

0,007
PF 23,42 l 80 147,26 4 - 480

Destiláty n SD Min.- max. p

LF 6,24 l 73 83,66 1 - 480
0,003

PF 15,45 l 77 103,56 6 - 480

Štatistická významnosť < 0,05 *

Graf č. 3 Konzumácia alkoholu u respondentov

Konzum piva je u študentov práva 2,5 krát vyšší, konzum vína zhruba 2 krát vyš-
ší a konzum destilátov taktiež 2,5 krát vyšší ako u medikov. Až 30 % právnikov udáva 
aktívny konzum alkoholu, čo je takmer 2 krát väčší počet ako u medikov.



256

Výživa – Zdravá výživa má zabezpečiť normálnu činnosť organizmu u dospe-
lých a v detskom veku, normálny telesný a duševný vývoj. Má obsahovať dostatočné 
množstvo makronutrientov na pokrytie energetických a funkčných požiadaviek organiz-
mu a adekvátne množstvo tekutín, minerálnych látok a mikronutrientov (14). Rozdiely 
vo výžive našich respondentov boli minimálne. Je však nutné podotknúť že až 27,3 % 
medikov a 23,3 % právnikov konzumuje údené výrobky 1–2 krát týždenne,  27,30 % 
medikov a 26,35 % právnikov konzumuje produkty fastfoodu 1–2 krát týždenne, čo 
môže mať príčinnú súvislosť s tráviacimi ťažkosťami až u 1/3 respondentov v oboch 
skupinách. Denný konzum ovocia udáva iba 25,3 % medikov a 27,2 % právnikov a den-
ný príjem zeleniny 24 % medikov a 17,5 % právnikov, čo je podľa predpokladu veľmi 
nízke percento.

Záver
Všeobecné odporúčania o zdravom životnom štýle v oblasti fajčenia a užívania 

alkoholických nápojov uplatňujú podľa predpokladu v praxi vo väčšej miere jedno-
značne študenti LF i z dôvodu, že podpora zdravia je súčasťou ich učebných osnov. 
Uspokojivé výsledky nedosahujú v oblasti zdravej výživy a primeranej fyzickej akti-
vity, domnievame sa, že pre nedostatok času a v oblasti výživy taktiež aj pre nezáujem 
o problematiku zdravého stravovania. Fajčenie a alkohol patria medzi najdôležitejšie 
rizikové faktory vzniku civilizačných chorôb. Zistili sme, že respondenti z Právnickej 
fakulty viac a vo vyššej miere podliehajú týmto závislostiam, ktorých vplyv sa neskôr 
môže prejaviť zvýšeným výskytom civilizačných ochorení. Navrhujeme zahrnúť pred-
met podpory zdravia do učebných osnov aj pre nezdravotnícke odbory na vysokých 
školách i keď sa prikláňame k názoru, že výchova ku zdraviu začína už v rannom detst-
ve – v rodinách, v materskej a v základnej škole. 
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COMPARISON OF LIFESTYLES - STUDENTS OF 
FACULTY OF MEDICINE AND LAW FACULTY  AT THE 
PAVOL JOZEF SAFARIK UNIVERSITY IN KOSICE

Abstract: In the study we compared the results of questionnaire research of se-
lected lifestyle factors. We aimed at students of the University of P. J. Šafárik- 4 graders 
of Medicine (FoM) and Law Faculty (FoL) with a focus on some lifestyle determinants 
such as nutrition, physical activity, alcohol and drugs, smoking. The research was done 
in December 2010 at FoM and FoL of the University of Pavol Jozef Safarik in Košice 
using an anonymous questionnaire. The reference group consisted of 300 students, of 
which there were 73.2 % of girls and 27.5 % boys from  FoM  and 55.1 %  female and 
44.9 % male students  from the Faculty of Law aged from 21 to 26 years. Based on the 
results it was shown that medical students compared with students of the Faculty of Law  
smoke and consume alcoholic beverages less, but on the other hand, probably because 
of demanding study,  they are less devoted to sports and  they consume more pharma-
ceuticals. For both groups, almost one third of respondents consumed 1-2 times a week 
smoked products and products of fast food. Only one forth of respondents consumed 
fruit and vegetables daily. Defi ciencies in dietary habits  and also other lifestyle factors 
affecting healthy subjects could be improving, particularly at students of FoL and other 
non-health departments  of universities by the adoption of health promotion courses. 
But the possibilities of prevention of chronical diseases should be introduced also at 
elementary and high schools.

Key words: lifestyle, students, nutrition, physical activity, smoking, alcohol
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdravotní gramotnosti

PŘÍNOS SPECIÁLNÍ VÝTVARNÉ VÝCHOVY K 
UTVÁŘENÍ DUŠEVNÍ A SOCIÁLNÍ POHODY 

JEDINCE

Hana STADLEROVÁ

Abstrakt: Příspěvek představí cíle studijního oboru a projektu Speciální výtvar-
ná výchova, které jsou realizovány na katedře výtvarné výchovy MU Brno. Zhodnotí 
dílčí výsledky pedagogických praxí, které probíhají u vybraných skupin klientů. Zaměří 
se nejen na výsledky realizovaných výtvarných činností, ale především na jejich průběh, 
který může mít vliv na duševní a sociální pohodu zúčastněných aktérů.  

Klíčová slova: speciální výtvarná výchova, vybrané skupiny klientů, pedagogic-
ká praxe, výtvarná seberealizace, duševní pohoda, sociální bezpečí

Speciální výtvarná výchova je bakalářský obor, který je nabízen na Pedagogic-
ké fakultě MU v Brně. Je zaměřen na vedení výtvarných činností u klientů ze soci-
álně znevýhodněných skupin. Studentům jsou nabízeny disciplíny výtvarně teoretické 
a praktické, současně jsou seznamováni s problematikou speciální pedagogiky, sociální 
pedagogiky, arteterapie aj. (podrobně výčet disciplín na stránkách is.muni.cz). Od roku 
2010 je realizován na katedře výtvarné výchovy i projekt Speciální výtvarná výchova, 
který je spolufi nancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České re-
publiky. Jeho cílem je rozšíření stávajících aktivit katedry výtvarné výchovy PdF MU 
Brno, které v rámci rozvoje mezioborových vztahů s katedrou speciální pedagogiky, 
katedrou sociální pedagogiky a katedrou psychologie PdF Mu nabízejí studentům vý-
razné zvýšení odbornosti a kompetencí směrem k uplatnění v oblasti práce se sociálně 
znevýhodněnými skupinami. Po absolvování teoretického kurzu a kurzu nových médií 
se studenti účastní tvůrčích dílen v prostředí sociálně znevýhodněných skupin. Mají 
možnost pracovat s klienty v azylových zařízeních (Zastávka u Brna, Kostelec nad Or-
licí) a Domově pro seniory (Brno, Podpěrova), poznávají problematiku volnočasových 
aktivit rómských dětí (Muzeum rómské kultury) a také dětí umístěných v Diagnostic-
kém ústavu pro mládež (Brno, Veslařská). Poslední skupinou, se kterou mohou studen-
ti speciální výtvarné výchovy praktikovat, jsou mentálně postižení klienti (ÚSP Nové 
Zámky u Litovle).

Výtvarné činnosti probíhají formou pravidelných výtvarných dílen, několika-
denních kurzů nebo jednorázových, tematicky zaměřených akcí. Studenti poznávají 
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specifi ka jednotlivých pracovišť, jsou v úzkém kontaktu s lektory – odborníky, kteří 
mají poznatky a zkušenosti s vedením výtvarných ateliérů v konkrétní instituci. Může-
me konstatovat, že mnozí z klientů jmenovaných institucí mají za sebou traumatizující 
zážitky, obtížné životní situace, pro mnohé není jednoduché se vyrovnávat se skuteč-
ností, že se ocitli v ústavní péči. Tito klienti jsou vystaveni nejrůznějším tlakům, často 
prožívají zátěžové situace. Jsou-li vystavováni stresu, který je chápán jako „vnitřní stav 
člověka, který je buď přímo něčím ohrožován, nebo takové ohrožení očekává a přímo se 
domnívá, že jeho obrana proti nepříznivým vlivům není dostatečně silná“ (Křivohlavý 
J., 1994, s. 10), je třeba hledat cesty zmírnění jeho účinků.  Jak konstatuje I. Žaloudíko-
vá (2001, s. 65), „umět si poradit a vypořádat se s mimořádně obtížnou situací obsahuje 
i výchovu (či sebevýchovu) k pozitivnímu myšlení a prožívání“. Můžeme tedy předpo-
kládat, že speciální výtvarná výchova „vychovává“ klienta prostřednictvím výtvarných 
činností – tedy aktivní formou - k pozitivnímu myšlení a prožívání. Klientům nabízí 
nejen možnost vyrovnávat se s obtížnými životními situacemi, ale také ujasňovat si další 
životní směřování, vytvářet pozitivní vztah k sobě i okolnímu světu a také uvolňovat 
napětí a relaxovat. 

Před zahájením praxí se studenti společně setkávají s psychologem, speciálním 
pedagogem, didaktikem a lektorem, aby prezentovali návrhy projektů výtvarných čin-
ností, které jsou určené pro konkrétní instituci. Jedná se o otevřenou diskusi, do kte-
ré mohou vstupovat všichni zúčastnění obohacovat se vzájemně o vlastní zkušenosti 
a znalosti problematiky. Studenti absolvující tuto formu pedagogické praxe, si ověřují 
přínos výtvarných činností, který, jak bylo naznačeno, nespočívá primárně v osvojení si 
výtvarného jazyka a jeho formálním zdokonalování. Tvorba ve výtvarných dílnách se 
stává prostorem pro „vzájemnost účastníků“. Ta by měla podle H. Babyrádové (2005, 
s. 85) „vytvářet specifi ckou atmosféru, vyznačující se uvolněností, nepředpojatostí, ote-
vřeností a inspirativností“. Vědomí vzájemnosti nabízí příležitost komunikovat s ostat-
ními, pomáhat si při řešení technologických postupů, umožňuje výměnu zkušeností, 
nabízí možnost vést rozhovory o vznikajících dílech. Přichází-li student s určitým kon-
ceptem, měl by zároveň být „otevřený“ aktivitám klientů, přistupovat k nim jako k je-
dinečným osobnostem, které disponují individuálními znalostmi, zkušenostmi, zážitky, 
ale také různými životními hodnotami. Otevřenost iniciátora výtvarných činností by 
měla zahrnovat i respekt národnostních, náboženských i kulturních odlišností, proto by 
měl být klientům k dispozici, neměl by vystupovat v „řídící“ roli. Měl by akceptovat 
konkrétní podmínky, ve kterých s klienty pracuje, především by měl respektovat jejich 
představy o vlastní tvorbě.  Pokud jsou nabízeny výtvarné prostředky, neměla by být 
primárně sledována tvorba pro „vnější efekt“.  Výtvarný jazyk si klienti osvojují na 
základě zkušeností, které mohou být v průběhu dalších výtvarných činností rozvíjeny. 
Aktivity, které jsou spojovány s příjemnými zážitky, mohou mít např. silně motivační 
charakter. Proto by měl iniciátor výtvarných činností podporovat tvůrce v potřebě tvořit, 
aby se postupně vnější podněty změnily v klientovu vnitřní motivaci a potřebu aktivně 
se vyrovnávat s vnějším světem i vlastními problémy. Lektorka speciální výtvarné vý-
chovy Eva K., která má bohaté zkušenosti s prací ve výtvarných ateliérech azylových 
zařízení, tvořila grafi ku s klienty ve specifi ckých podmínkách Zařízení pro zadržení 
cizinců. Klienti pobývají v prostorách, kde jsou   zamřížované pokoje, jsou v izolaci, 
pod dohledem policie (jedná se  např. o cizince bez povolení k pobytu). Na konkrétním 
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příkladu dokumentuje význam tvorby  - jeden z klientů zobrazil svoji rodinu, obrázek 
mu nahrazoval fotografi i, nosil ji u sebe „ na srdci“.  

V rámci přípravy výtvarných dílen studenti těží z vlastní tvorby, která se stává 
inspirací např. při výběru výtvarných vyjadřovacích prostředků a témat. Často nízké 
sebehodnocení a nedůvěra ve schopnost tvořit vede klienty k obavám a neochotě se 
výtvarně vyjadřovat např. kresbou a malbou. Tato skutečnost se projevuje v převážné 
míře u dospělých. Proto by měla být škála výtvarných prostředků široká, mimo jiné 
jsou klientům nabízena i nová média (mohou pracovat s videokamerou, fotoaparátem, 
dataprojektorem). I zde sehrává důležitou roli výtvarný pedagog, který by měl být scho-
pen vyhodnotit konkrétní situaci a pohotově reagovat, nabídnout alternativy výtvarného 
vyjádření. 

Komunikace s klientem je studenty považována za náročnou dovednost, a proto 
je mnohdy spojována s pocity nejistoty. Pokud studenti situaci zvládnou - např. úspěšně 
navážou kontakt s klienty azylových zařízení, překonají strach pramenící z jazykových 
bariér, organizačně zvládnou spontánní projevy hyperaktivních dětí v ateliéru apod., 
zkušenosti se stávají silným motivačním prvkem pro pedagogickou práci, ale také osob-
ním „ziskem“, což dokumentují i následující výroky: „…byla to moje první dlouhodo-
bější praxe a mohla jsem si vyzkoušet, jak se vlastně v takové situaci chovat, objevila 
jsem spoustu podnětů k zamyšlení (Kamila K.); … ziskem je pro mě pohled do jiného 
světa, odbourání předsudků z utečenců, pohled do jiných kultur (Tomáš P.); …nejkrás-
nější bylo, když jsem začala cítit, jak se mezi mnou a některými klienty boří bariéry 
a začínají mi důvěřovat (Martina F.);…na mé spolužačky (kolegyně) jsem se podívala 
z jiného úhlu pohledu, to je podle mě též potřeba (Markéta T.). Mnozí studenti kon-
statují, že bylo třeba, aby projevili empatii a také trpělivost v komunikaci, především 
v počátcích, kdy navazovali s klienty vztah, aby je posléze získali pro výtvarnou čin-
nost. Tuto zkušenost popisuje studentka Pavla J., která pracovala se seniory: “Snažila 
jsem se do nich vžít a přitom jsem bedlivě pozorovala jejich reakce na moji iniciativu. 
Proto následně vyjadřuje pocity uspokojení, když se klienta, označovaného za „mrzou-
ta“, kterému se zpočátku nic nelíbilo a vše považoval za zbytečné, podařilo „vtáhnout“ 
do výtvarné tvorby. „Začala jsem si s ním ze všeho výtvarného dělat legraci. Po nějaké 
době začal více komunikovat, usmívat se a zajímat o tvorbu“. Klienti se často utvrzují 
v pocitu vlastní neschopnosti a nemohoucnosti. Může se i jednat o způsob, jak na sebe 
upozornit, jak si získat pozornost výtvarného pedagoga.  

Speciální výtvarná výchova klientům nabízí možnost projevit se, spolu sdílet vý-
tvarnou činnost, být aktivní, tvořit pro ně netradičními postupy a prostředky, což může 
dokumentovat i realizovaná akce, jejímž cílem bylo překonání „něčeho, co je celý život 
svazuje“. Akci studentka Pavla J. nazvala „hod výtvarným materiálem z okna“.  Přes 
počáteční obavy akce přinesla zajímavé „výsledky“ – např. „z okna letěla i opěrná hůl 
dámy, která si potrpí na velmi vybraný způsob chování“. Jak dodává studentka, „pro-
jevila chuť objevovat a zkoušet nové věci“.  Proto je pro studenty zarážející, když se 
setkávají i s názory personálu, že se jedná o zbytečné úsilí, které nemá význam. 

Přínos výtvarných činností by měl být vždy hodnocen z pozice klienta. Jak říká 
Tomáš V., pracovník výtvarného ateliéru v Zastávce u Brna, „každodenně nevznikají 
„zásadní“ výtvarná díla, dílna je pro klienty příjemným místem, kde se cítí dobře, je to 
místo setkávání, není vždy nutné něco vytvářet. To, co je cenné pro klienta, nemusí mít 
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estetické kvality. Je třeba klienty brát vážně, respektovat je…“. Tento názor potvrzuje 
i situace popsaná jednou ze studentek. V průběhu činnosti, kdy malovala s osmiletou 
tureckou holčičkou duhu, si všimla přihlížející ženy, která nemluvila a podle slov stu-
dentky Milady T. působila frustrovaně. Napadlo ji, že se pokusí prostřednictvím děvčát-
ka zapojit ženu do výtvarné činnosti.  Pošeptala jí, ať namočí štětec do barvy a podá ho 
paní. Vysvětlila jí, že by ráda malovala, ale má zřejmě strach. Dívka chvíli váhala, po-
tom namíchala barvu a podala štětec ženě. Ta jej s ostychem vzala a připojila se k díven-
ce. Společně malovaly duhu. I když spolu nemluvily, dívenka se na ženu usmívala. Jak 
popisuje studentka situaci – „tímto okamžikem se to prolomilo, paní si vyžádala papír 
a barvy a začala malovat“.  Zpočátku se studentkami nemluvila, čím více malovala, tím 
více se „otevírala“. Mluvila o své dceři, od které je odloučena, o stesku.  Postupně cítila 
potřebu si povídat se studentkou o vytvořených malbách. Popsaná situace studentku 
silně zasáhla, současně si uvědomila přínos pedagogické praxe, na které získává cenné 
zkušenosti. Potvrdila, že by výtvarná tvorba měla být spojována s pocity sebeuspokojení 
klienta, a také nabídkou setkávání se s tvorbou ostatních spolutvůrců. O nové zkušenosti 
a zážitky, které studentům přináší práce s klienty, se mohou podělit v rámci refl exivního 
semináře. Pod vedením zkušeného psychologa se učí refl ektovat průběh i výstupy této 
– často psychicky náročné – pedagogické práce. 

Přesto, že by měl být důraz kladen na proces tvorby, vznikají v rámci výtvarných 
činností i díla originální, jedinečná, výtvarně působivá. Jejich prezentace může mít pro 
klienta silně motivační a aktivizující přínos. Proto jsou vzniklá díla představována ve-
řejnosti, objevují se ve výstavních prostorách, v médiích, což je i jeden z plánovaných 
výstupů grantového projektu. Výstavy by měly především přinášet tvůrcům okamžiky, 
kdy si zažívají chvilky „vlastní slávy“, ale jsou i prostorem pro přiblížení problematiky 
sociálně znevýhodněných skupin veřejnosti.  
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PROBLEMATIKA MENTÁLNÍ HYGIENY 
ŽÁKŮ VE SPORTOVNÍCH TŘÍDÁCH ZŠ

Jana MIŇHOVÁ, Vladimíra LOVASOVÁ

Abstrakt: Speciální příprava sportovních talentů má i svá rizika. V našem výzku-
mu jsme se zaměřili na problematiku neurotičnosti žáků sportovních tříd jako důsledku 
zvýšené zátěže, které jsou vystaveni. Realizovaný výzkum vychází z Eysenckova pojetí 
neuroticismu jako dispozice k neurotické poruše. Zkoumaný vzorek tvořil 615 respon-
dentů ve věku 11 – 14 let, z toho 315 dětí sportovních tříd (77 dětí - plavecké třídy, 
80 dětí - lehkoatletické třídy, 82 – hokejové třídy, 78 dětí - fotbalové třídy) a 300 dětí 
kontrolních tříd. Vyšší stupeň testového neuroticismu u žáků sportovních tříd je zřejmě 
odrazem zvýšené zátěže, které jsou vystaveni. Zjistili jsme, že žáci sportovních tříd jsou 
skutečně přetížení a že u nich často dochází k porušování zásad mentální hygieny, a to 
jak ze strany rodičů, tak ze strany pedagogických pracovníků.

Klíčová slova: sportovní třídy, duševní hygiena, neuroticismus, zátěž, rozvoj 
osobnosti 

Úvod
V současné době se do centra zájmu pedagogického a psychologického výzku-

mu dostávají děti, které vykazují v určitém ohledu mimořádné nadání. Tito jedinci se 
ovšem při nevhodném pedagogicko-psychologickém a didaktickém přístupu a při nere-
spektování mentálně hygienických zásad mohou stát problémovými žáky, kteří naplňují 
ordinace dětských psychiatrů a psychologů.

Jednou z cest vedoucích k optimálnímu rozvoji specifi ckých schopností těchto 
dětí jsou třídy s rozšířeným vyučováním, které jsou součástí základních či středních 
škol. Vedle tříd s jazykovým, matematickým, přírodovědným či s hudebním zaměřením 
existují také třídy sportovní, jejichž cílem je vytvořit optimální podmínky pro přípravu 
budoucích vrcholových sportovců. Protože si uvědomujeme, že tato speciální příprava 
sportovních talentů má i svá rizika, zaměřili jsme se v našem výzkumu na problematiku 
neurotičnosti žáků sportovních tříd jako důsledku zvýšené zátěže, které jsou vystaveni.

Přesto, že jsou žáci do těchto tříd vybíráni mimo jiné i na základě školního pro-
spěchu, tzn. že lze u nich předpokládat určitou úroveň rozumových schopností, naskýtá 
se otázka, zda i tito vybraní žáci budou schopni zvládnou zvýšené požadavky, které na 
ně rozšířené sportovní vyučování klade. 
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Intenzivní sportovní příprava umožňuje rozvoj specifi ckých pohybových schop-
ností a dovedností i některých pozitivních osobnostních vlastností, ovšem pro zvýšené 
nároky kladené na osobnost žáka představuje dosti výrazný zásah do jeho života.

1. Výzkum neurotičnosti žáků sportovních tříd
1.1 Vymezení problému a cíl výzkumu

Na katedře psychologie FPE probíhá longitudinální výzkum zaměřený na výskyt 
neurotičnosti žáků sportovních tříd základních škol a na faktory jejich neurotizace.    

Cílem našeho výzkumu bylo ověřit hypotézu, že žáci sportovních tříd vzhledem 
k větší zátěži, které jsou vystaveni, vykazují vyšší stupeň neuroticismu než žáci v kon-
trolních třídách.

Ve svém výzkumu budeme vycházet z Eysenckova pojetí neuroticismu jako 
dispozice k neurotické poruše. S pojmem „neuroticismus“ se setkáváme v Eysencko-
vě pojetí dvou dimenzí osobnosti. Eysenck (1967) označuje tímto termínem „obecnou 
tendenci k neuróze“, kdežto neurózu defi nuje jako „funkční poruchu nervové soustavy. 
Eysenckům neuroticismus je jedním ze dvou na sobě nezávislých faktorů osobnosti, 
který se projevuje citovou vratkostí, kolísáním základní nálady, zvýšenou pohotovostí 
k úzkosti, a větší zranitelností na některé interakce.  Podobně je tomu u Cattella (1965), 
u něhož se „neuroticismus“ objevuje jako faktor druhého řádu. „neuroticismus“ u Cattel-
la a Eysencka je nutno chápat jako dimenzi představující stupnici, na níž každý jedinec 
zaujímá určité místo. S pojmem „neuroticismus“ se setkáváme i u Říčana (1982), který 
spatřuje jeho psychofyziologický základ ve zvýšené reaktivnosti autonomního systému, 
který ovládá různé tělesné funkce a souvisí velmi úzce s city. U jedince s vysokým neu-
roticismem vyvolá týž podnět silnější tělesnou a citovou reakci. Tato přehnaná reaktivita 
autonomního nervového systému ztěžuje přizpůsobení jedince k prostředí, zvláště tako-
vému, kde je vystaven nepříznivým vlivům. Dobiáš (1974) považuje za terminologic-
ké ekvivalenty pojmu „euroticismus“, „emocionalita“ a „instabilita“, Knobloch (1956) 
„neurotičnost“ a Vondráček (1972) „neuropatie“.  Ve svém výzkumu budeme používat 
pojmu neuroticismus synonymně s pojmem neurotičnost.

U dětí je zvlášť obtížné určit rozdíl mezi neuroticismem a neurotickou poruchou, 
neboť se u nich zpravidla nesetkáváme s plně rozvinutou formou této funkční poruchy. 
Děti s více či méně rozvinutou neurotickou symptomatologií zpravidla vykazují vysoké 
skóre testové neurotičnosti (Werner /1973/, Kafka /1998/).

Etiologii neuroticismu musíme vidět jednak v predispozici dítěte, ať už vrozené či 
získané v rané ontogenezi, jednak v neurotizujících podnětech, které na dítě působí. Na 
základě pilotáže jsme zjistili, že právě u žáků sportovních tříd je nervová soustava vysta-
vena působení neurozogenních činitelů ve větší míře než u dětí v „normálních třídách“. 

1.2  Metodika výzkumu a charakteristika zkoumaného vzorku

Výzkum byl proveden na základních školách v plzeňském regionu, kde jsou 
kromě normálních tříd také sportovní třídy zaměřené na plavání, lehkou atletiku, lední 
hokej a fotbal. 
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Objektem zkoumání byli žáci 6., 7., a 8. výše uvedených sportovních tříd. Jako 
kontrolní skupina sloužila ke každé sportovní třídě jedna z paralelních tříd, do kterých 
docházejí děti z obvodu školy.

K ověření základní hypotézy jsme užili standardizovaného dotazníku Junior 
Eysenck Personality Inventory (JEPI) doplněného klinickými metodami (pozorováním 
v přirozených podmínkách – při vyučování, při tréninkových hodinách, rozhovorem se 
žáky, s vyučujícími a trenéry žáků). 

Ke zjištění některých osobnostních rysů respondentů jsme aplikovali test HSPQ. 
U žáků sportovních tříd jsme použili ke zjištění jejich sociální a emoční zralosti a někte-
rých patologických symptomů Baltruschův kresební test a Lüscherům barvový test. 

K objasnění specifi čnosti zátěže dětí ve sportovních třídách jsme zadali žákům 
anketu, jejímž cílem bylo zjistit míru jejich přetíženosti.

Eysenckův dotazník byl zadán celkem 712 žákům 6.–8. tříd základních škol 
v plzeňském regionu. Z celkového počtu 712 dětí (352 – žáci sportovních tříd a 360– 
žáci kontrolních tříd), kterým byl zadán test JEPI, bylo pro vysoké skóre lži vyřazeno 
97 žáků. Návratnost dotazníků byla 100 %, protože žáci je vyplňovali ve škole pod 
dozorem psychologa.

Zkoumaný vzorek tedy tvořilo 615 respondentů ve věku 11–14 let, z toho 
315 dětí sportovních tříd (77 dětí - plavecké třídy, 80 dětí - lehkoatletické třídy, 82 – 
hokejové třídy, 78 dětí - fotbalové třídy) a 300 dětí kontrolních tříd (77 dětí – kontrolní 
skupina k plaveckým třídám, 77 dětí – kontrolní skupina k lehkoatletickým třídám, 76 
dětí - kontrolní skupina k hokejovým třídám, 80 dětí - kontrolní skupina k fotbalovým 
třídám).

1.3  Výsledky výzkumu

1.3.1  Výskyt neurotičnosti u žáků sportovních tříd

V následujících tabulkách je uvedeno rozložení četnosti žáků s neurotickými 
rysy v jednotlivých sportovních a kontrolních třídách.

Tabulka č. 1 Neurotičnost žáků v jednotlivých třídách plaveckých a kontrolních
Plavecké třídy Kontrolní třídy

Třída Počet zkou-
maných dětí

Počet neurotických dětí Počet zkou-
maných dětí

Počet neurotických dětí
N % N %

6. 25  10 40,0 29 4 13,8
7. 24 10 41,6 22 3 13,6
8. 28  12 42,8 26 4 15,4
Celkem 77  32 41,5 77 11 14,3

Jak je patrno z tabulky, byly z celkového počtu 77 žáků plaveckých tříd zjištěny 
neurotické tendence u 32 žáků (41,5 %). V kontrolních třídách (paralelních s plavecký-
mi) ze 77 respondentů se zvýšené skóre neurotičnosti objevilo u 11 dětí (14,3 %).

Test JEPI byl obdobným způsobem zadán žákům dalších sledovaných sportov-
ních tříd (viz. tabulky č. 2, 3 ,4). 
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Tabulka č. 2 Neurotičnost žáků v jednotlivých třídách lehkoatletických a kontrolních
Lehkoatletické třídy Kontrolní třídy

Třída Počet zkou-
maných dětí

Počet neurotických dětí Počet zkou-
maných dětí

Počet neurotických dětí
N % N %

6. 26  12 46,1 24 4 16,6
7. 29 14 48,3 28 5 17,8
8. 25  10 40,0 25 4 16,0
Celkem 80  36 45,0 77 13 16,9

Z tabulky je zřejmé, že z celkového počtu 80 žáků lehkoatletických tříd byly zjiš-
těny neurotické tendence u 36 žáků (45,0 %). V kontrolních třídách (paralelních s lehko-
atletickými) ze 77 respondentů se zvýšená neurotičnost objevila u 13 dětí (16,9 %).

Tabulka č. 3 Neurotičnost žáků v jednotlivých třídách hokejových a kontrolních
Hokejové třídy Kontrolní třídy

Třída Počet zkou-
maných dětí

Počet neurotických dětí Počet zkou-
maných dětí

Počet neurotických dětí
N % N %

6. 26 8 30,7 25 4 16,0
7. 28 12 42,8 26 3 11,5
8. 26 10 38,4 25 3 12,0
Celkem 80 30 37,5 76 10 13,0

Z tabulky je zřejmé, že z celkového počtu 80 žáků hokejových tříd, byly zjištěny 
neurotické tendence u 30 (37,5 %). V kontrolních třídách (paralelních s hokejovými) 
byly z celkového počtu 76 žáků zjištěny neurotické rysy u 10 (13,0 %).

Tabulka č. 4 Neurotičnost žáků v jednotlivých třídách fotbalových a kontrolních
Hokejové třídy Kontrolní třídy

Třída Počet zkou-
maných dětí

Počet neurotických dětí Počet zkou-
maných dětí

Počet neurotických dětí
N % N %

6. 26 10 38,4 27 4 14,8
7. 24 8 33,3 28 5 17,8
8. 28  10 35,7 25 3 12,0
Celkem 78  28 35,8 80 12 15,0

Z tabulky vyplývá, že z celkového počtu 78 žáků fotbalové třídy, vykazuje 28 
(35,8 %) neurotické tendence. V kontrolních třídách (paralelních s fotbalovými) z celko-
vého počtu 80 respondentů se zvýšené skóre neurotičnosti objevilo u 12 žáků (15,0 %).

Z výše uvedených tabulek je evidentní, že z celkového počtu 315 žáků sportov-
ních tříd jich 126 (39,94 %) vykazuje vyšší skóre neurotičnosti. U žáků kontrolních tříd 
(paralelní se sportovními) byly z celkového počtu 300 žáků zjištěny neurotické tendence 
u 46 dětí (15,3 %).
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Jak vyplývá z rozboru výše uvedených tabulek, je ve sportovních třídách zkou-
maného souboru statisticky signifi kantně vyšší počet žáků s neurotickými tendencemi 
(x2 test, p < 0,05), než ve třídách kontrolních.     

Na základě srovnání jednotlivých sportovních tříd u nich nezjišťujeme statistic-
ky významný rozdíl mezi procentem neurotických dětí. 

K zobecnění naší hypotézy jsme použili následujícího srovnání. Testem JEPI jsme 
vyšetřili všechny žáky 7. tříd základní škol v plzeňském regionu, kteří byli v době za-
dávání testu ve škole. Po vyřazení dětí, u kterých bylo zjištěno vysoké skóre lži, zůstalo 
1 697 žáků. Z nich se neurotické rysy objevily u 272 dětí této věkové kategorie (16,02 %). 
Z 105 respondentů sedmých sportovních tříd (plavecké, lehkoatletické, hokejové a fotba-
lové) byly u 44 (41,98%) zjištěny neurotické rysy. Rozdíl mezi počtem neurotických žáků 
v normálních 7. třídách a sportovních je tedy statisticky významný (p < 0,01, x2 test).

Vyšší stupeň testového neuroticismu u žáků sportovních tříd je zřejmě odrazem 
zvýšené zátěže, které jsou vystaveni.

1.3.2  Zátěžové faktory neurotizace žáků sportovních tříd

V další části výzkumu jsme se zaměřili na zjištění zátěžových faktorů, které mo-
hou působit jako neurozogenní činitel. V čem spočívá specifi čnost zátěže, které jsou 
vystaveni žáci sportovních tříd?

V odpovědi na tuto otázku vycházíme jednak z dosavadních výzkumů z oblasti 
psychologie sportu a psychologie nadání, jednak z poznatků získaných na základě apli-
kace testu HSPQ, doplněné projektivními technikami (Baltrusch, Lüscher) a klinickými 
metodami (pozorování v přirozených podmínkách, psychologické interwiev a anketa).

Zátěžové faktory, které působí v některých případech na organismus žáka spor-
tovní třídy jako noxa, jsme rozdělili do několika skupin:

1. Zátěž vyplývající ze specifi ckých rysů závodního sportu
Aktivní sportovní činnost, tak jako každá činnost, vyvolává určité změny v osob-

nostní struktuře jedince. Intenzívní sportovní příprava podporuje rozvoj některých po-
zitivních povahových rysů, ale může mít i vliv na rozvoj některých negativních vzorců 
chování, popř. vlastností osobnosti, které vyplývají ze specifi ckých zvláštností závod-
ního sportu. Řada autorů (Fiala /1973/, Hošek /1974/, Svoboda /1980/, Knotek /1982/, 
Řehoř /1985/) vymezuje základní charakteristické znaky závodního sportu, kterými se 
odlišuje od ostatních druhů tělesné výchovy.

Jako první charakteristický rys závodního sportu lze uvést snahu po nejlepším 
výkonu. Závodění přestává být prostředkem nebo metodou tělesné výchovy a stává se 
hlavním cílem. Snaha po vyšším a nejvyšším sportovním výkonu má jednak svůj po-
zitivní pedagogický význam, protože vede k rozvoji takových vlastností jako je bojov-
nost, houževnatost, samostatnost apod., jednak se může podílet na vzniku negativních 
rysů osobnosti dospívajícího jedince, např. rivalita, individualismus, nadměrná ctižádo-
stivost, ambicióznost (v testu HSPQ vykázali žáci sportovních tříd vyšší G faktor).

Neméně závažným znakem závodního sportu je sportovní specializace. Ve sna-
ze vyhledat co nejdříve děti nadané k určitému specifi ckému sportu a vychovat z nich 
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vrcholové závodníky, dochází často k předčasné specializaci, která je v protikladu k po-
žadavku harmonického vývoje osobnosti. Tato diskrepance mezi mentálně hygienic-
kým požadavkem všestranného duševního a tělesného rozvoje a celosvětovou tendencí 
snižovat věkovou hranici závodních sportovců může být jedním z faktorů přetíženos-
ti organismu pubescenta. Tento fakt se projevil u našich respondentů sportovních tříd 
v projektivním vyšetření a v řízeném rozhovoru.

Dalším znakem závodního sportu je jeho výběrovost, která odpovídá přirozeně 
cíli závodního sportu, tj. snaze po nejvyšším absolutním výkonu. Z hlediska pedagogic-
kého je to znak negativní, který může být u zrodu takových vlastností, jako je velikáš-
ství, egocentrismus, negativismus vůči autoritám apod. Ve sportovních třídách našeho 
souboru bylo zjištěno na základě rozhovoru s jejich učiteli výrazné procento dětí, s kte-
rými jsou značné výchovné problémy.

Významným charakteristickým znakem závodního sportu je sportovní exhibice, 
tj. předvádění sportovních výkonů také pro diváky. Tento faktor při nedostatečném pe-
dagogickém vedení může sklouznout k nezdravému sklonu k předvádění až k exhibici-
onistickým a narcistickým formám chování.    

Rizikem závodního sportu, především sportovních her, je nebezpečí „povelového 
automatismu“. Děti, které jsou při trénincích či sportovních utkáních zvyklé poslouchat 
převážně na jednoslovné povely, mohou mít problém s normální verbální komunikací. 
Tento fakt byl potvrzen u dětí našeho souboru pozorováním jejich komunikace ve škol-
ním prostředí.

Konečně posledním charakteristickým znakem závodního sportu jsou záporné 
emoce spojené s myšlenkami na soupeře, které se zvláště v některých sportovních disci-
plínách mohou až manifestně projevit. Sledované sportovní disciplíny bohužel mezi ně 
patří. S tím souvisí i výrazné projevy agresivity, která se často při sportovním zápolení 
nazývá „bojovností“.

Pro všechny výše uvedené znaky je nutno si uvědomit, že forma závodního sportu 
je z hlediska pedagogicko-psychologického velmi náročná především proto, že se může 
podílet na vytvoření nežádoucích forem chování, které se ustálí v osobnostní struktuře 
a mohou tak představovat pro žáka vnitřní zátěž, s kterou se musí vyrovnávat.

Přetíženost dětí zabývajících se aktivně sportem tedy spočívá nejen ve fyzické 
zátěži, ale i v zátěži psychické, která vyplývá z výše uvedených specifi ckých rysů zá-
vodního sportu.

2. Zátěž vyplývající z nerespektování emocionálních, motivačních a sociál-
ních charakteristik nadaných dětí

Problémy, které mohou vznikat při práci s nadanými dětmi, vyplývají někdy 
z nerespektování charakteristických zvláštností jejich vývoje. Hříbková (2005) uvádí 
některé emocionální, motivační a sociální charakteristiky, které je nezbytné brát v úva-
hu v přístupu k nadaným dětem. K emocionálním charakteristikám autorka řadí zvý-
šenou potřebu emocionální podpory a emocionálního přijetí, impulzivitu a expresivní 
vyjadřování názorů a menší citovou vyzrálost ve srovnání s vrstevníky. Za motivační 
charakteristiky nadaných dětí považuje autorka převahu vnitřní motivace nad vnější, vy-
trvalost při vykonávání činnosti, která je v centru zájmu dítěte a chování, které je řízeno 
vědomým cílem. K sociálním charakteristikám typickým pro nadané děti podle autorky 
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patří potřeba volnosti a aktivity, tlak na okolí ke zvýšené pozornosti k jejich činnostem, 
odvaha k prezentování vlastních názorů, nekonvenčnost a nonkonformita. Na základě 
strukturovaného rozhovoru se žáky a s učiteli sportovních tříd jsme zjistili, že právě 
výše uvedené charakteristiky, které se projevují samozřejmě i u pohybově nadaných 
jedinců, jsou často zdrojem chování, jež některé učitele provokuje a vyvolává v nich 
negativní reakce. Důsledkem toho jsou časté poznámky v žákovských knížkách, různé 
zákazy a jiné formy trestů, které mohou být zdrojem neurotizace těchto dětí.

3. Zátěž, která je odrazem nevhodného režimu dne a nevhodné organizace 
činnosti dětí

Na základě rozboru ankety zadané žákům sportovních a kontrolních tříd jsme 
zjistili, že žáci sportovních tříd jsou skutečně přetížení a že u nich často dochází k po-
rušování zásad mentální hygieny, a to jak ze strany rodičů, tak ze strany pedagogických 
pracovníků. Po vyhodnocení ankety zaměřené na denní režim žáků a stupeň jejich pře-
tíženosti jsme dospěli k následujícím závěrům:

a)  Žáci sportovních tříd věnují přípravě na vyučování globálně více času než žáci kon-
trolních tříd.

 Z celkového počtu 315 žáků sportovních tříd se pouze 21,3 % učí denně méně než 
1 hodinu, a to převážně v 6. třídě. Největší procento respondentů se připravuje na 
vyučování 1 –2 hodiny (57,3 %), 19,3 % se doma připravuje 2 – 3 hodiny. Ani 
jeden žák sportovních tříd neuvedl, že se doma vůbec neučí. Jestliže porovnáme 
tyto výsledky s odpověďmi žáků kontrolních tříd, zjistíme, že 34,5 % se připravu-
jí na vyučování méně než 1 hodinu, 46,0 % se denně učí 1 – 2 hodiny. Na rozdíl od 
sportovních tříd 12 žáků kontrolní skupiny se přiznává, že se doma neučí vůbec. 
Pouze 6 žáků kontrolních tříd se připravuje na vyučování více než 3 hodiny den-
ně. Z tohoto rozboru vyplývá, že žáci sportovních tříd se připravují na vyučování 
zodpovědněji než žáci kontrolních tříd. Tato skutečnost je zřejmě dána již samot-
ným faktem, že dobrý prospěch je jedním z kritérií docházky do těchto tříd.

b) Žáci sportovních tříd se převážně připravují na vyučování ve večerních hodinách. 
 Z celkového počtu 315 žáků sportovních tříd se jich 79,3 % učí večer, a to 38,0 % 
dětí po 19. hodině, 41,3 % dokonce po 20. hodině. Jako důvod uváděly děti 
v rozhovoru, že v odpoledních hodinách se věnují tréninku nebo jiné mimoškolní 
činnosti. Naproti tomu v paralelních kontrolních třídách pouze 30 % dětí odpo-
vědělo, že se učí převážně ve večerních hodinách. V tomto směru je tedy rozdíl 
mezi sportovními a kontrolními třídami statisticky významný (x2 test, p < 0,01).

c) Při sestavování tréninkových hodin se často nepřihlíží k věkovým zvláštnostem a k zá-
sadám duševní hygieny. 

 Žáci hokejových, fotbalových a lehkoatletických tříd mají tréninkové hodiny 
odpoledne, výjimečně večer. Žáci plaveckých tříd však trénují často ráno před 
vyučováním a ve večerních hodinách. Z hlediska mentální hygieny jsou zvlášť 
náročné ranní tréninky (od 6.00 hodin), protože žáci, kteří bydlí ve vzdálenějších 
čtvrtích města, musí nepřiměřeně brzy vstávat a po tréninku, kdy nastává přiro-
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zený útlum následkem fyzické únavy a pobytu ve vodě, musí podávat normální 
výkon ve škole. Při rozboru rozvrhu hodin jednotlivých plaveckých tříd jsme se 
však přesvědčili, že na tuto skutečnost většinou není brán zřetel. Např. v 7. třídě 
mají děti po ranním tréninku předměty v tomto pořadí: český jazyk, matematika, 
cizí jazyk.…, tedy předměty, které kladou zvýšené nároky na abstraktní myšlení 
a na koncentraci pozornosti.

d) Žáci sportovních tříd trpí chronickým nedostatkem spánku. 
 Na základě rozboru ankety jsem zjistili, že 43,3% žáků sportovní třídy spí méně 
než 7 hodin denně, což je v tomto věku výrazné porušování zásad duševní hy-
gieny. Souvisí to jednak s pozdním odchodem na lůžko v důsledku přetíženos-
ti, jednak s časným vstáváním dětí dojíždějících ze vzdálenějších čtvrtí města. 
V kontrolních třídách pouze 10 % dětí udává, že jejich průměrná doba spánku 
je menší než 7 hodin. I zde je tedy statisticky významný rozdíl (p < 0,01) mezi 
sportovními a kontrolními třídami (x2 test). Na otázku, jak dlouho trvá cesta ze 
školy, odpovědělo 53,9 % žáků sportovních tříd, že jim cesta do školy trvá déle 
než 30 minut. Žákům kontrolních tříd trvá cesta do školy maximálně 10 až 15 
minut. Pouze 19 žáků 8. kontrolních tříd uvedli, že v důsledku přestěhování do 
nového bydliště jim trvá cesta do školy 20 minut. Tato diskrepance je dána tím, 
že do sportovních tříd docházejí děti z různých čtvrtí města, kdežto do kontrol-
ních tříd příslušných škol chodí převážně děti z obvodu školy. 
    

e)  Faktorem zátěže žáků sportovních tříd je i nepřiměřená pozitivní nebo negativní ak-
centace v dimenzi „úspěch – neúspěch“.

 V odpovědích na otázky ankety i v exploračním rozhovoru žáci vypovídali o po-
stojích rodičů k jejich sportovním výkonům a školnímu prospěchu a o formě tres-
tání, popř. odměňování dobrých výsledků. Tyto otázky jsme zadali pouze žákům 
sportovních tříd. Z celkového počtu žáků sportovních tříd jich 71,0 % uvedlo, že 
rodiče pozorně sledují jak jejich sportovní výkony, tak prospěch. Na otázku, jak 
reagují rodiče na neúspěch ve sportu či ve škole, odpovědělo 88 % respondentů, 
že za každý pokles sportovního výkonu či zhoršení prospěchu následuje přísný 
trest. V rejstříku trestů je na 1. místě zákaz oblíbené činnosti, na 2. místě zákaz 
kontaktu s vrstevníky a na 3. místě vyčítání a emoční vydírání.
 Na obdobnou otázku, jak reagují rodiče na úspěch ve sportu či prospěchu, odpo-
vědělo 61,0 % žáků sportovních tříd, že jsou bezprostředně za pozitivní výsledek 
odměňováni. Nejčastější formou ocenění výkonu žáka je materiální odměna, ve 
24 případech dokonce fi nanční.

4. Zátěž vyplývající z přehnané tendence k udržení prospěchového limitu, 
který je „nepsaným“ kritériem docházky do sportovní třídy

Učitelé působící v těchto třídách často přehnaně vedou žáky k udržení určité 
úrovně prospěchu, někdy i bez ohledu na jejich intelektové možnosti. Důvodem je prav-
děpodobně obava pedagogů i vedení školy z nařčení, že u dětí podporují předčasnou 
specializaci a podceňují rozvoj intelektových schopností. Žáci jsou tak mnohdy již při 
mírném zhoršení prospěchu vystaveni ze strany učitelů psychickému tlaku a nevhod-
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ným formám komunikace, které mohou vyústit až ve vyhrožování přeřazením do „nor-
mální“, tedy nesportovní třídy. Vyloučení ze sportovní třídy považují žáci za osobní 
selhání, které se může projevit poruchou vývoje jejich selfkonceptu. Jakékoliv zakolí-
sání v prospěchu tedy pro ně představuje výrazný stres, který může být neurotizujícím 
faktorem. Vyloučení ze sportovní třídy považují žáci za osobní selhání, které se může 
projevit poruchou vývoje jejich selfkonceptu. Jakékoliv zakolísání v prospěchu tedy pro 
ně představuje výrazný stres, který může být neurotizujícím faktorem.

5. Zátěž vyplývající z některých osobnostních rysů žáků souvisejících s nižší 
frustrační tolerancí

Analýzou profi lových křivek Cattellova HSPQ jsme dospěli k vymezení někte-
rých osobnostních markant neurotického žáka sportovní třídy. S vyšším stupněm neuro-
ticismu v našem zkoumaném souboru statisticky významně (x2 test, p < 0,001) korelují 
následující vlastnosti:

emoční labilita a tendence ke konfl iktovosti (C-) -
vyšší míra vzrušivosti, tendence předvádět se a upozorňovat na sebe (D+) -
úzkostnost a enormně vyvinutí smysl pro povinnost (O+)  -
nedostatečná schopnost sebeovládání v zátěži (Q3-) -
výrazně vyšší ctižádostivost a perfekcionalismus (G+) -
zvýšené napětí a snadná vzrušivost (Q4+).  -

Sám Cattell považuje tento faktor za ústřední složku schopnosti snášet frustraci.
Právě tyto vlastnosti jsou signifi kantní pro menší schopnost snášet zvýšenou zá-

těž.

6. Zátěž související se sociální a emoční nezralostí
V projektivním vyšetření (Baltrusch) se projevila výrazná sociální a emoční ne-

zralost dětí ve sportovních třídách. Ve srovnání s vrstevníky jsou tyto děti často vycho-
vávány jednostranně, všechny životní aktivity kromě učení se podřizují jejich náročné 
sportovní přípravě. Tyto děti většinou nestačí realizovat jiné volnočasové aktivity ani se 
podílet na běžných situacích rodinného života. není tedy divu, že se dospívající spor-
tovec či sportovkyně chová často nezrale při řešení běžných či náročných životních 
situacích. Tito jedinci, za které většinu praktických aktivit v každodenním životě řeší 
dospělí, mají v určitých ohledech ve srovnání s vrstevníky infantilní pohled na svět.

V Baltruschově testu a v řízeném rozhovoru se žáky sportovních tříd se rovněž 
projevila emoční nezralost na bázi navazování erotických vztahů. Zvlášť markantní je 
to v pohlavně homogenních třídách, tedy hokejových a fotbalových. Důvodem může 
být na jedné straně absence normálního erotického vztahu ve smyslu tzv. prvních lá-
sek, na druhé straně vystavení obdivu dívek stojících za mantinely stadionů či hřišť. 
Při rozhovoru s těmito dospívajícími chlapci často slyšíme větu: „Já bych chtěl, aby 
mě nějaká dívka měla ráda proto, jaký jsem, a ne kvůli tomu, že hraji hokej či fotbal“. 
U těchto jedinců dochází často k frustraci erotického vztahu a ke zkreslenému pohledu 
na druhé pohlaví. 
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2. Závěr 

Na základě provedeného výzkumu jsme dospěli k následujícím poznat-
kům:  

Sportovní třídy vykazují 1. vyšší počet neurotických dětí v důsledku jejich přetí-
ženosti. 
Přetíženost žáků sportovních tříd spočívá nejen ve fyzické zátěži, ale i v „nepsa-2. 
ném“ prospěchovém limitu, v častém narušování zásad mentální hygieny, v ne-
respektování emocionálních, motivačních a sociálních charakteristik nadaných 
jedinců ze strany učitelů a ve vnitřní psychické zátěži vyplývající ze specifi ckých 
zvláštností závodního sportu.

Pro zvýšené nároky, které vyučování ve sportovních třídách klade na osob-
nost žáka, stojí před pedagogickými pracovníky, působícími na těchto školách, ná-
sledující konkrétní úkoly:

S přihlédnutím k fyzické a psychické zátěži žáků důsledně uplatňovat individu-1. 
ální přístup spočívající v citlivém sestavení rozvrhu hodin a v aplikaci vhodných 
vyučovacích metod.
Ve spolupráci s trenéry a sportovními oddíly či kluby stanovit optimální dobu 2. 
na tréninky s přihlédnutím k obecným zásadám mentální hygieny a věkovým 
zvláštnostem žáků.
Důsledně dbát na to, aby sportovní specializace nebyla v rozporu s požadavkem 3. 
harmonického tělesného a duševního rozvoje dětí.
Respektovat emocionální, motivační a sociální charakteristiky speciálně nada-4. 
ných dětí.
Uvědomovat si specifi cké rysy závodního sportu a citlivým výchovným přístu-5. 
pem ve spolupráci s trenéry a s rodiči snižovat jejich rizika na minimum.
Dbát na to, aby agresivita sportovních hráčů, která se na hřišti či na stadionu 6. 
nazývá „bojovností“ měla své hranice a  nepřenášela se do jiných sociálních 
situací.
Uvědomit si, že u sportujících jedinců existuje riziko „povelové automacie“. Při vy-7. 
učování a při rozhovoru s těmito žáky je žádoucí dávat jim podněty k rozvoji řečové-
ho projevu a tím minimalizovat tento jev, který může mít až patologickou úroveň.
Nenásilným způsobem korigovat slovní projev sportujících dětí. Výrazy, které 8. 
jsou při sportovních hrách považovány za normu a často plní i motivační roli, 
v jiných sociálních situacích a v jiném prostředí jsou považovány za neadekvátní 
a mohou být zdrojem interpersonálních konfl iktů.

Učitelé ve sportovních třídách by měli v každodenním působením na své žáky 
postupně vytvářet „pomyslný most“ mezi vrcholových sportem, který již přestává být 
hrou, a tzv. rekreační sportovní aktivitou, jejímž cílem je udržování fyzické a psychické 
kondice člověka a pěstování smyslu pro tělesnou a duševní harmonii. S tím úzce souvisí 
i skutečnost, že tělesná aktivita je jedním z hlavních pilířů podpory zdraví defi nované 
WHO jako „stav tělesné, duševní a sociální pohody“.

Svým příspěvkem jsme rozhodně nechtěli popřít význam sportovních tříd, je-
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jichž cílem je zajistit pohybově talentovaným jedincům maximální rozvoj jejich speci-
fi ckých schopností.

Chtěli jsme jen upozornit na některé mentálně hygienické aspekty, které je nutné 
při dalším rozvíjení těchto speciálních tříd brát v úvahu.
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MENTAL HYGIENE PROBLEMS OF STUDENTS IN 
SPORTS CLASSES OF PRIMARY SCHOOLS

Abstract: Special training of sports talents has its risks. We have focused our 
research on the issue of neuroticism in pupils in sports classes as a result of the increased 
burden that they face. In this research will build on the concept of the Eysencks’ neuroti-
cism as predisposition to neurotic breakdown. The sample consisted of 615 respondents 
aged 11-14 years, including 315 children‘s of sports classes (77 children - swimming 
classes, 80 children - track –and-fi eld athletics, 82 - hockey classes, 78 children - foot-
ball class) and 300 children in control group classes. We found that the school sports 
classes are really overloaded and that they often violated principles of mental hygiene, 
both by parents and by teachers. 

Key words: sports classes, mental hygiene, neuroticism, burden, personality de-
velopment
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdravotní gramotnosti

MODELOVÁNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY
A POHYBOVÉHO REŽIMU ŽÁKŮ
NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vladislav MUŽÍK, Daniela JONÁŠOVÁ, Vojtěch NOVÁČEK,
Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK, Petr VLČEK, Jaroslav VRBAS

Abstrakt: Příspěvek shrnuje výsledky dílčího projektu výzkumného záměru 
Škola a zdraví pro 21. století (2005-2011). Dílčí projekt je orientován na tělesnou 
výchovu na 1. stupni ZŠ. Zabývá se projektovaným a realizovaným kurikulem tělesné 
výchovy i celodenní pohybovou aktivitou žáků. Výzkumnými metodami byly obsaho-
vá analýza dokumentů, systematické pozorování interakce ve výuce tělesné výchovy, 
standardizované řízené rozhovory, dotazníky, časové snímky dne a modelování kuri-
kula tělesné výchovy. Analyzovány byly vzdělávací dokumenty obsahující projekto-
vané kurikulum tělesné výchovy. Výzkumnými soubory při uplatnění dalších metod 
byly reprezentativní soubory občanů České republiky a dostupné soubory učitelů
a žáků základních škol. Získané poznatky jsou východiskem pro modelování tělesné 
výchovy na 1. stupni ZŠ. Toto modelování obsahuje intervenční projekt Školáci v po-
hybu, ovlivňující interakci učitel – žák ve výuce tělesné výchovy, školní i mimoškolní 
pohybovou aktivitu žáků a monitoring zdravotně orientované zdatnosti žáků. Cílem 
modelování tělesné výchovy je přispět k optimalizaci pohybového režimu žáků na
1. stupni ZŠ.

Klíčová slova: tělesná výchova, modelování tělesné výchovy, pohybová aktivita, 
pohybový režim žáků, 1. stupeň základní školy, projektované kurikulum, realizované ku-
rikulum

Úvod
Výzkumný záměr Škola a zdraví pro 21. století je řešen na Pedagogické fakultě 

Masarykovy univerzity již šestým rokem. Součástí tohoto záměru je dílčí projekt vzta-
hující se k tělesné výchově na základní škole (dále ZŠ) s akcentem na 1. stupeň ZŠ. 
Výzkumné výsledky získané během předcházejících let dovolují autorskému kolektivu 
provést kritickou analýzu dosavadního stavu tělesné výchovy, uplatnit metodu modelo-
vání kurikula při optimalizaci školní tělesné výchovy a připravit intervence do školního 
režimu a do celkové pohybové aktivity žáků ve škole i mimo školu.
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Teoretická východiska
Dílčí projekt spadá do výzkumu kurikula a do výzkumu pohybové aktivity žáků. 

Opírá se o poznatky a metodologii výzkumu kurikula obecně (např. Walterová, 1994; 
Průcha, 2002; Maňák, Janík, Švec, 2008; a další), dále o poznatky a metodologii vý-
zkumu kurikula tělesné výchovy (Dobrý et al., 1997; Naul, 2003; Janíková et al., 2008; 
a další) a o poznatky a metodologii výzkumu pohybové aktivity, a to z hlediska te-
oretického (např. Hendl, 2009), metodologického (např. Bunc, 2009; Frömel, Mitáš, 
Chmelík, 2009), sociologického (např. Charvát, Došla, 2008; Sekot, 2009), zdravotně 
motivačního (např. Blahutková, Řehulka, Dvořáková, 2005; Dobrý, 2009) a dalších.

Významnou součástí výzkumu kurikula tělesné výchovy je posuzování interakce 
učitel – žák (žáci) ve výuce tělesné výchovy. Interakční struktura vztahu učitel – žák 
v tělesné výchově totiž vykazuje zásadní specifi ka v oblasti organizační, výkonnostní, 
didaktické i sociální. Již Widmer (1976) upozornil, že v tělesné výchově se žák navenek 
téměř neustále projevuje svým pohybovým výkonem a jen ztěží může učební činnost 
předstírat. Přitom má velký význam nonverbální komunikace mezi učitelem a žákem. 
Galloway (1971) proto modifi koval známou Flandersovu metodu FIAS tím, že přidal 
k Flandersovým kategoriím nonverbální komunikaci. 

Rozsáhlá studie Piérona (2005) ukazuje, že pozorování interakčního chování 
učitele a žáků ve výuce tělesné výchovy zahájil Anderson (1967, 1975). Četné nava-
zující výzkumy zasáhly také české země. Podrobný přehled o interakčních výzkumech 
a observačních technikách ve výuce tělesné výchovy přinesla publikace Dobrého et al. 
(1997) a novější informace například publikace Janíkové et al. (2008).

Ve výzkumu kurikula je také velmi časté užití dotazníků (Hagströmer, Oja, 
Sjöström, 2006; Graff-Iversen et al., 2007; a další). Pro jejich aplikaci v terénu hovo-
ří ekonomická přijatelnost a jednoduchost zpracování výsledků. Mezi nedostatky lze 
uvést často nízkou validitu, reliabilitu (Shephard, 2003) a objektivitu výpovědí respon-
dentů. Pomocí dotazníků byly např. zjišťovány názory učitelů na to, co znamená dobrá 
vyučovací jednotka tělesné výchovy (Carreiro da Costa, 1992), nebo bylo analyzováno 
učitelovo myšlení v průběhu jeho rozhodování v různých fázích výuky (Houser, Griffey, 
1985; etc.). V České republice byla pomocí dotazníků posuzována například kvalita tzv. 
kreativní výuky v tělesné výchově (Frömel et al., 1992) nebo byly zkoumány názory 
žáků i absolventů základních škol na absolvovanou výuku tělesné výchovy (Mužík, 
Janík, 2007; Mužík, Vlček et al., 2010; aj.).

K monitoringu pohybové aktivity dětí se nejčastěji používají metody opírající se 
o přístrojové vybavení (sporttestery, akcelerometry, pedometry aj.). Jejich výhodou je 
přesnost měření objemu a intenzity pohybu, nevýhodou určení příslušných činností, tj. 
obsahu měřených pohybových aktivit (např. Hoos, Gerver, Kester, Westerterp, 2004; 
Scruggs, Beveridge, Clocksin, 2005; Pfeiffer, McIver, Dowda, Almeida, Pate, 2006). 
Proto se často používají i záznamy přímého pozorování (např. Dowda, Pate, Trost, Al-
meida, Sirard, 2004; Brown et al., 2006; Sit, McManus, McKenzie, Lian, 2007) nebo 
dotazníky (Hagströmer, Oja, Sjöström, 2006; Azevedo et al., 2007; Graff-Iversen et al., 
2007; a další).

Mezi další techniky sběru dat patří např. individuální záznamy s různou dobou 
retrospekce, deníky pohybové aktivity, zprostředkované záznamy (proxy-reports), indi-
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viduální či skupinová interview apod. (Henry, Webster-Gandy, Elia, 1999; Liou Chiang, 
2004; a další) i jiné specifi cké metody. 

Teoretická východiska a výše citované zdroje jsou podrobněji zpracovány v pu-
blikaci Mužíka, Vlčka et al. (2010).

Výzkumný problém a cíl výzkumu
Dílčí problém výzkumného záměru je orientován na školní tělesnou výchovu

a školní i mimoškolní pohybovou aktivitu dětí mladšího školního věku. Vychází z teze, 
že pohybová aktivita populace (včetně dětí) s rostoucím věkem klesá, což má negativní 
vliv na fyzické zdraví populace, zejména na oslabení a choroby spojené se svalovými 
dysbalancemi, nadváhou a obezitou. Dílčí projekt výzkumného záměru si proto kladl 
otázky, zda školní tělesná výchova plní své vzdělávací i zdravotní funkce, zda pohybový 
režim žáků ve škole i mimo školu je adekvátní možnostem školy a volného času dětí, 
zda pohybový režim žáků je v souladu s jejich potřebami.

Cílem výzkumu, který plynul z výzkumného problému a opíral se o teoretická 
východiska, bylo shromáždit podklady pro kritickou analýzu školní tělesné výchovy
a pohybového režimu žáků. Součástí výzkumu byla komparace projektovaného a reali-
zovaného kurikula tělesné výchovy a monitoring pohybové aktivity žáků.1 Na základě 
získaných poznatků je dalším cílem autorů vytvořit model zdravotně orientované těles-
né výchovy zahrnující výchovu k celoživotní pohybové aktivitě. 

Dílčí projekt navazuje na Program zdravotně orientované tělesné výchovy na 
1. stupni ZŠ (Mužík, Krejčí, 1997; Mužík, 1999 aj.). Zaměřuje se na období mladšího 
školního věku, kdy se utvářejí postoje k životnímu stylu člověka. Vychází z aktuální 
koncepce tělesné výchovy dané vzdělávacími dokumenty, které již od roku 1995 vy-
mezují tělesnou výchovu jako součást výchovy ke zdraví, resp. ke zdravému životnímu 
stylu (Standard základního vzdělávání, 1995; aktualizace vzdělávacích programů Zá-
kladní škola, Obecná škola a Národní škola, 2005; aktualizace rámcových vzdělávacích 
programů pro předškolní a základní vzdělávání, 2005). 

Metodika výzkumu
S ohledem na cíl výzkumu byl aplikován tzv. smíšený design výzkumu, který je 

možné přiblížit v následujícím schématu:
Dílčí cíl 1: kritická analýza koncepcí tělesné výchovy resp. projektovaného kuri-

kula v České republice a v zahraničí.
Metoda: obsahová analýza textů.
Výzkumný soubor: české a zahraniční vzdělávací dokumenty a komparativní 

prameny (Pühse, Gerber, 2005; aj.).
Struktura výsledků: přehled koncepcí tělesné výchovy v ČR a v zahraničí (tzv. 

projektovaná kurikula tělesné výchovy).
Dílčí cíl 2: posouzení realizovaného kurikula tělesné výchovy.
Metody: systematické pozorování interakce ve výuce tělesné výchovy (standar-

dizovaná metoda SPIN), dotazníky a standardizované řízené rozhovory.
1 Viz http://www.ped.muni.cz/z21/dilci_projekty-muzik.htm
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Výzkumné soubory: dostupné soubory učitelů ZŠ (n = 60), žáků ZŠ (n = 1170), 
reprezentativní soubory občanů ČR ve věku nad 15 let (n = 1606 + 1792). 

Struktura výsledků: charakteristika vyučovací činnosti učitelů a učební činnosti 
žáků; názory učitelů, žáků a absolventů na realizaci kurikula tělesné výchovy na ZŠ.

Dílčí cíl 3: posouzení objemu, intenzity a obsahu pohybové aktivity žáků 1. stup-
ně ZŠ.

Metody: dotazníky a časové snímky dne.
Výzkumný soubor: dostupný soubor žáků 1. stupně ZŠ (n = 138).
Struktura výsledků: objem, intenzita a obsah školní i mimoškolní pohybové ak-

tivity žáků, rozdíly mezi hochy a dívkami, rozdíly mezi ročníky ZŠ.
Dílčí cíl 4: posouzení potřeby pohybu u žáků 1. stupně ZŠ.
Metoda: dotazník.
Výzkumný soubor: dostupný soubor žáků 1. stupně ZŠ (n = 219).
Struktura výsledků: názory žáků na potřebu pohybu, rozdíly mezi hochy a dív-

kami.

Hlavní výsledky výzkumu
Získané výsledky lze shrnout do těchto hlavních poznatků:

– Tělesná výchova je v zahraniční obvykle zakotvena jako součást výchovy
a vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu.

– Zahraniční kurikula volí různé koncepční varianty v souvislosti s výchovou ke 
zdravému životnímu stylu: a) tělesná výchova jako samostatný vzdělávací obor 
v oblasti zdravého životního stylu, b) tělesná výchova v propojení s jinými vzdě-
lávacími obory (nejčastěji s výchovou ke zdraví), c) tělesná výchova formálně 
deklarovaná jako obor přispívající k fyzickému zdraví a kondici žáků.

– V českých kurikulárních dokumentech je tělesná výchova defi nována  jako sa-
mostatný vzdělávací obor v rámci vzdělávací oblasti Zdravý životní styl (Stan-
dard základního vzdělávání, 1995), resp. v rámci vzdělávací oblasti Člověk
a zdraví (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2007). Tato 
koncepce připouští integraci tělesné výchovy s jinými vzdělávacími obory (např. 
s výchovou ke zdraví) a je v souladu s převažujícími zahraničími trendy.

– Výše uvedený kurikulární požadavek integrace tělesné výchovy s výchovou ke 
zdraví není dostatečně akceptován řediteli základních škol (Mužíková, 2006, 
2010), ani většinou učitelů tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ, kteří orientují těles-
nou výchovu spíše na sportovní a soutěžní aktivity. Přijatelnější a komplexnější 
pojetí tělesné výchovy vykazují dle našeho výzkumu učitelé 1. stupně ZŠ.

– Většina občanů ČR je přesto spokojena s úrovní tělesné výchovy v období své 
školní docházky. Sledované sociodemografi cké znaky (pohlaví, vzdělání, místo 
bydliště aj.) nemají na spokojenost s úrovní tělesné výchovy významnější vliv. 
Výjimkou je věk respondentů, kdy nejmladší skupina občanů ve věku 15 až 19 
let je signifi kantně častěji nespokojena s úrovní absolvované tělesné výchovy 
než ostatní zástupci populace.

– Spokojenost či nespokojenost s úrovní tělesné výchovy nejvíce ovlivňuje způ-
sob, jakým je tělesná výchova vyučována, dále vztah respondenta ke sportu, 
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k pohybové aktivitě a k učiteli tělesné výchovy. Nejdůležitějším důvodem ne-
spokojenosti je špatně pojatá výuka tělesné výchovy či jednání učitele tělesné 
výchovy se žáky.

– Občané ČR se domnívají, že mezi nejdůležitější tematické celky, které by měla 
obsahovat výuka tělesné výchovy na ZŠ, patří činnosti z oblasti sportů a sportov-
ních her, dále kompenzační cvičení v rámci prevence oslabení podpůrně pohy-
bového systému a kondiční cvičení pro optimální rozvoj zdravotně orientované 
zdatnosti. Občané ČR vesměs podporují integraci tělesné výchovy s výchovou 
ke zdraví.

– Názory „čerstvých“ absolventů ZŠ dokládají, že vzdělávací obsah tělesné výcho-
vy není na českých ZŠ realizován v plné projektované míře. Pozornost učitelů 
tělesné výchovy je věnována zejména sportovním aktivitám a sportovním doved-
nostem, opomíjeny jsou zdravotně kompenzační aktivity a péče o dostatečnou 
pohybovou aktivitu žáků při pobytu ve škole i mimo školu.

– Dle přímého pozorování výuky tělesné výchovy je vyučovací činnost učitelů 
orientována převážně na organizaci výuky, na sportovní dovednosti a na pohybo-
vé nebo sportovní hry. Ve výuce tělesné výchovy zpravidla absentují zdravotně 
zaměřená kondiční a kompenzační cvičení. Žáci nejsou v dostatečné míře vedeni 
k pohybové aktivitě mimo výuku tělesné výchovy, což potvrzuje názory absol-
ventů ZŠ uvedené výše.

– Objem ani intenzita pohybové aktivity u dětí v období mladšího školního věku 
dle našeho zjištění znatelně neklesají (nepotvrzuje se tak obecně proklamovaná 
teze), ale v souvislosti s rostoucím věkem se logicky mění obsah pohybových 
aktivit. V porovnání se zahraničními normami je celodenní objem pohybové 
aktivity u této věkové skupiny českých dětí postačující (v průměru téměř 3 ho-
diny denně), ale intenzita zatížení svalových skupin není rovnoměrná a posta-
čující, což zřejmě vede k vysokému výskytu svalových dysbalancí i nadměrné-
mu výskytu nadváhy a obezity, jak dokládají např. výzkumné výsledky Vrbase 
(2010).

– Vnitřní potřeba pohybu u dětí v období mladšího školního věku dle našich zjiš-
tění neklesá a je relativně velmi vysoká. Vyššímu objemu a intenzitě pohybové 
aktivity dětí však brání současný režim života školy a obvykle i rodiny.

– V současnosti nejsou vytvářeny dostatečné podmínky pro odpovídající pohybo-
vou aktivitu dětí během pobytu ve škole. Většina škol nevyužívá v odpovídající 
míře všechny možnosti (formy) pro pohybovou aktivitu žáků ve škole (např. 
tělovýchovné chvilky) a nedbá na jejich odpovídající pohybový režim. Žáci 1. 
stupně ZŠ stráví ve škole v průměru 286 minut denně, z této doby jsou však jen 
19 minut v pohybu (obvykle jen o přestávkách). Během výuky tělesné výchovy 
(2 hodiny týdně) jsou žáci průměrně v pohybu 23 minut za jednu vyučovací jed-
notku. 

Modelování tělesné výchovy a závěr
Na základě výše uvedených poznatků jsme přistoupili ke kritickému zhodnocení 

tělesné výchovy a pohybového režimu žáků ve škole i mimo školu. S využitím metody 
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modelování jsme koncipovali intervenční projekt Školáci v pohybu, jehož cílem je opti-
malizace pohybového režimu žáků ve škole i mimo školu.

Při modelování tělesné výchovy jsme vycházeli z teorie Maňáka (2007), který 
vymezuje modelování jako postup vedoucí k vytvoření modelu umožňujícího zkoumat 
složité jevy jako systémy. Funkcí modelu je vyjádřit důležité vazby a souvislosti nezbyt-
né k pochopení předpokládané koncepce.

Intervenční projekt Školáci v pohybu je členěn na dílčí intervenční projekty s díl-
čími cíli:

– Cílem dílčího projektu Ve škole v pohybu je optimalizace výuky tělesné výchovy 
a pohybového režimu dětí během pobytu ve škole. Prostředky: optimalizovaná 
výuka tělesné výchovy, pohybově rekreační přestávky, tělovýchovné chvilky, in-
tegrovaná terénní výuka a další formy školní pohybové aktivity žáků.

– Cílem dílčího projektu Učení v pohybu je snížení objemu sedavého způsobu výu-
ky v naukových předmětech. Prostředky: uplatnění aktivizující výukové metody 
„učení v pohybu“, která spojuje učební činnost žáků s pohybem a využívá prvků 
psychomotoriky, dramatiky aj.

– Cílem dílčího projektu Celý den v pohybu je optimalizace pohybového režimu 
dětí mimo školu s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám a možnostem. 
Prostředky: metodické materiály pro učitele, žáky a rodiče žáků. Obsahem meto-
dických materiálů jsou poznatky o pohybu člověka, motivační prvky a způsoby 
monitoringu a seberefl exe pohybové aktivity dětí. Projekt staví na spolupráci 
s rodiči žáků.

– Cílem dílčího projektu Fittestík je terénní monitoring zdravotně orientované 
zdatnosti žáků jako východisko pro optimalizaci jejich pohybového režimu. Pro-
středky: metodické materiály pro učitele, žáky a rodiče žáků s jednoduchými
a názornými testy motorické výkonnosti a držení těla.
Dílčí intervenční projekty jsou aktuálně vytvářeny a ověřovány ve spolupráci se 

studenty a učiteli na základních školách. Jejich podrobnější popis je uveden v publikaci 
autorů Mužík, Vlček et al. (2010). Po ověření a korekturách bude projekt Školáci v po-
hybu zpřístupněn učitelům, žákům i jejich rodičům v celé České republice.
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Modelling of Physical Education and Physical Regimen in Lower Primary Schools

MODELLING OF PHYSICAL EDUCATION AND 
PHYSICAL REGIMEN IN LOWER PRIMARY SCHOOLS

Abstract: The paper presents the results of a subproject pursued within the 
School and Health for the 21st Century (Škola a zdraví pro 21. století) research project 
(2005-2011). The subproject focuses on physical education in lower primary schools. 
It deals with the projected and implemented curriculum of physical education as well 
as pupils’ overall daily physical activity. The research methods include content analysis 
of documents, systematic observation of the interaction in physical education classes, 
standardised controlled interviews, questionnaires, day time records, and modelling of 
the physical education curriculum. In addition, educational documents containing the 
projected curriculum of physical education were analysed. Other deployed methods 
involve research samples representative of the Czech Republic citizens and available 
samples of primary school teachers and pupils. The results provide a basis for physical 
education modelling in lower primary schools. This modelling contains the intervention 
project Pupils on the Move (Školáci v pohybu) infl uencing the interaction between the 
teacher and pupils in physical education classes, pupils’ school and out-of-school physi-
cal activity, and monitoring of pupils’ health and fi tness. The aim of physical education 
modelling is to contribute to the optimisation of the physical regimen of primary school 
pupils.

Key words: physical education, physical education modelling, physical activity, 
physical regimen, lower primary school, projected curriculum, implemented curricu-
lum
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdravotní gramotnosti

KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ UČEBEN

Daniela TESAŘOVÁ, Petr ČECH

Abstrakt: Příspěvek řeší problematiku kvality vnitřního prostředí výukových uče-
ben. Cílem práce bylo stanovit závislost kvalitativního a kvantitativního složení emisí 
VOC (Volatile organic compounds) emitovaných vnitřním prostředím posuzovaných 
učeben. Cílem práce bylo stanovit, závislost kvalitativního a kvantitativního složení 
emisí VOC, jež ovlivňují obytné či pobytové prostředí nacházející se v bezprostřední 
blízkosti prostředí pracovnímu u školních truhlářských dílen v rámci jedné budovy. Za 
posuzované objekty byla zvolena základní a střední odborná škola v Opavě a Mendelo-
va univerzita v Brně. Výsledkem práce je stanovení kvalitativního a kvantitativního slo-
žení emisí VOC emitované pracovními, obytnými či pobytovými místnostmi, včetně sta-
novení celkového zatížení emisemi VOC tzv. TVOC (total volatile organic compounds). 
Vzorky ovzduší pracovních, obytných a pobytových prostor zatížené emisemi VOC byly 
odebírány pomocí čerpadla na odběrové desorpční trubičky. Metodika odběru vzorků 
byla prováděna dle normy ČSN EN ISO 16000 - 1, 5, stanovující parametry měření 
emisí VOC.

Klíčová slova: VOC, plynová chromatografi e, učebna, vnitřní prostředí, TVOC

Úvod
Nárůstem množství výrobků z různých materiálů, používaných v obývaných 

interiérech dochází ke zvyšování koncentrací škodlivých těkavých organických slou-
čenin v těchto prostorách. Tomuto nárůstu napomáhá v současné době tolik populární 
snižování energetické náročnosti staveb a to např. použitím dokonale těsnících oken 
a dveří. Díky zvýšeným koncentracím těchto VOC látek dochází k nárůstu zdravotních 
problémů lidí, kteří se v těchto interiérech pohybují. 

Zdravé vnitřní prostředí se tudíž stává stále více důležitou otázkou. Při měření 
znečistění ovzduší v průměrném interiéru se zjistilo, že znečistění ovzduší v interiéru je 
2-5 x koncentrovanější, někdy i 10 x, než v exteriéru a v tomto prostředí tráví většina lidí 
až 90 % svého času (EPA, 1998)., což se projevuje tzv. Sick Building Syndrome SBS 
a Building Related Illness BRI nemoci souvisí s budovami. Jedním z hlavních původců 
SBS a BRI jsou organické těkavé látky VOCs, které jsou dlouhodobě emitovány do 
ovzduší interiéru stavebním materiálem, nábytkem, ale i ostatním zařízením. Vlastní 
VOC látky jsou také produkty metabolismu lidí, zvířat a mikroorganismů. Jejich kon-
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centrace ve vnitřních prostorech může být také výrazně ovlivněna aktivitou obyvatel. 
Mezi organické těkavé látky, které jsou obsažené v ovzduší interiéru, patří karcinogenní 
látky, zdraví škodlivé, alergizující látky, látky škodlivé pro plod.

V tomto příspěvku je pozornost zaměřena na kvalitu ovzduší v pobytových pro-
storách, jako jsou univerzitní specializované a nespecializované učebny a školní dílny. 
Ze specializovaných učeben byly pro účel tohoto měření vybrány počítačová učebna, 
laboratoř sloužící pro výuku materiálů určených k povrchové úpravě dřeva a školní 
truhlářská dílna. Výsledkem je pak jejich vzájemné porovnání a porovnání s limitní-
mi hodnotami vybraných zástupců emisí VOC uváděných vyhláškou č. 6/2003 platnou 
v České republice.

Tabulka 1: Požadavky pro pobytové místnosti Limitní koncentrace VOC ve vnitřním 
prostředí pobytových místností (vyhláškou MZČR)

Organické těkavé látky Vzorec
NPK 
(nejvyšší přípustné koncentrace) dlouhodobé 
[μg.m-3]

Benzene C6H6 7

Toluene C6H5.CH3 300

o,m,p-Xylene C6H4.(CH3)2 200

Styrene C6H5.CH.CH2 40

Ethylbenzene C6H5.CH2CH3 200

Formaldehyde HCHO 60

Trichlorethylene CCl2:CHCl 150

Tetrachlorethylene CCl2. CCl2 150

S pojmem VOCs je spojen i pojem TVOC (total volatile organic compounds) po-
užívaný při měření celkové množství organických těkavých látek v atmosféře vnitřního 
prostoru. Hodnota TVOC udává indikaci stavu znečistění vzduchu vnitřního prostoru. 

Termín TVOC (total volatile organic compounds) se používá při měření slože-
ní vzduchu vnitřního prostředí a při stanovení celkového množství organických látek 
v ovzduší. Hodnotu TVOC stanovíme pomocí plynového chromatografu, kde se na 
chromatogramu jednotlivé plochy píků všech organických těkavých látek emitovaných 
mezi hexanem a hexadekanem sčítají a následně se součet ploch píků kalibruje na hod-
notu ekvivalentu toluenu.
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Tabulka 2: Požadavky na hodnoty TVOC ve vnitřním prostředí interiéru budov (Jokl, 
2002)

Toxická těkavá orga-
nická látka

NPK průměrné
       [μg.m-3]

NPK optimální
[μg.m-3] Poznámka

krátkodobé dlouhodobé krátkodobé dlouhodobé

Formaldehyde 120 60 60 60

TVOC 600 300 300 300

Jednotlivé VOC nesmí 
překročit daný vlastní 
limit daný vyhláškou 

6/2003

Cíl výzkumu
Příspěvek se zabývá problematikou emisí organických těkavých látek uvolňova-

ných z pobytového či pracovního prostředí. Cílem práce bylo stanovit závislost kvalita-
tivního a kvantitativního složení emisí VOC, jež ovlivňuje pracovní prostředí pobytové, 
nacházející se v bezprostřední blízkosti prostředí pracovnímu, ve školních truhlářských 
dílnách v rámci jedné budovy.

Příspěvek řeší problematiku emisí VOC emitovaných vnitřním prostředím škol-
ních budov. Měření kvality ovzduší, z hlediska emisního zatížení organickými těkavými 
látkami byla realizována v době, kdy ve školních truhlářských dílnách probíhala výuka, 
přičemž ve stejné době bylo prováděno měření vnitřního prostředí výukových učeben, 
umístěných v témže objektu. Naměřené hodnoty emisí VOC ve výukových učebnách 
byly porovnávány s naměřenými hodnotami školních truhlářských dílen.

Materiály, zařízení a metodiky
Posuzované místnosti  

klasické výukové učebny -
Mendelova univerzita v Brně  ►
ZŠ v Opavě ►
SOŠ v Opavě ►

specializované učebny -
Mendelova univerzita v Brně (počítačová učebna) ►

školní specializovaná laboratoř  -
Mendelova univerzita v Brně (laboratoř určená k testování nátěrových hmot  ►
a lepidel)

školní truhlářské dílny -
Mendelova univerzita v Brně ►
SOŠ v Opavě ►
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  Použité zařízení
plynový chromatograf Agilent GC 6890 N s MS (hmotnostní spektrometr) de- -
tektor 5973 s cryofokusací, termální desorpcí a knihovnou spekter NIS 05, typ 
kapilární kolony HP – 5 (AGILENT USA);
tepelná desorpce  - Scientifi c Instrument Services, model TD4;
odběrové čerpadlo vzduchu Gilian – LFS 113 SENSIDINE s průtokem vzduchu           -
6 l.h-1. and 12 l.h-1; čerpadlo bylo kalibrováno v ČMI;
odběrová kovová desorpční trubička, vnitřní průměr 4 mm,inner diameter 4 mm,  -
naplněná 100 mg sorbentu Tenax TA  (Scientifi c Instrument Services company)  
určená pro detekování emisí VOC emitovaných ze zkušebních vzorků metodou 
zkušební komory.

Metodiky stanovení emisí VOC byly prováděny podle těchto norem a vyhlášek:
ISO 16000: 2004 Vnitřní ovzduší 

ISO 16000-1: 2004  Obecná hlediska odběru vzorků 

ISO 16000-5: 2005 Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC)

ISO 16000-11: 2004  Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních 
materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků

Vyhláška 6/2003   Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, 
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí 
pobytových místností některých staveb

Metodický návod   pro měření a stanovení chemických, fyzikálních a biologic-
kých ukazatelů kvality vnitřního prostředí podle vyhlášky 
č. 6/2003 Sb.

Výsledky měření
Porovnání různých typů učeben z hlediska emisního zatížení VOC látkami (Men-a) 
delova univerzita v Brně) v závislosti na ročním období (léto a podzim)
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Obrázek 1: Emise VOC emitované ovzduším různých typů učeben v letním období – 
(Mendelova univerzita v Brně)

Obrázek 1 ukazuje emise VOC emitované ovzduším různých typů učeben v let-
ním období, lokalita – Brno. Měřením bylo zjištěno malé množství látek, jako je benzen, 
pentanal, hexanal, styren, α a β-Pinen, 3-ethyl toluen, α-phelandren, 3-δ-Caren nebo 
γ-Terpinen. Ovzduší učebny bylo kontaminováno velkým množstvím VOC látek. Tento 
jev můžeme pozorovat zejména uprostřed obrázku 1. Vnitřní prostředí učebny emito-
valo přes 40 μg.m-3 toluenu a n-butyl acetátu a více než 20 μg.m-3 Σ m,p-xylenů, při-
čemž tyto koncentrace organických těkavých látek byly naměřeny u počítačové učebny 
a u specializované laboratoře. Nejvyšší emise VOC byly zjištěny u specializované la-
boratoře. 
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Obrázek 2: Emise VOC emitované ovzduším různých typů učeben v období podzimu 
– (Mendelova univerzita v Brně)

Obrázek 2 zobrazuje emise VOC emitované ovzduším různých typů učeben 
v letním období, lokalita – Brno. Toto měření vykazovalo nízké hodnoty koncentrací 
u ethyl acetátu, benzenu, pentanalu, hexanalu, styrenu, butony ethanolu, α a β-Pinen, 3-e-
thyl toluen, α-phelandrenu a 2-ethyl toluenu, 3-δ-Carenu, limonenu nebo γ-Terpinenu. 
Posuzované ovzduší interiéru specializované laboratoře emitovalo větší množství to-
luenu o koncentraci přesahující 29 μg.m-3, n-butyl acetátu a sumy m,p-Xylenů (>50 
μg.m-3). Naměřené hodnoty u ethyl benzenu, a ethylbenzenu nepřevyšovaly koncentraci  
20 μg.m-3. Z výsledků měření je patrné, že nejvyšší koncentrace sledovaných zástupců 
organických těkavých látek byly naměřeny u specializované laboratoře.
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Obrázek 3: TVOC emitované ovzduším různých typů učeben v období v závislosti na 
ročním období (léto a podzim) – Mendelova univerzita v Brně

Porovnání emisí VOC emitované klasickými učebnami v závislosti na lokalitěb) 

Obrázek 4: Emise VOC emitované ovzduším klasických učeben v závislosti na lokali-
tách (podzim)
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Obrázek 4 zobrazuje kvantitativní a kvalitativní složení emisí VOC v ovzduší 
klasických výukových učeben, které jsou umístěné ve dvou lokalitách (Brno a Opava). 
Měření kvality ovzduší výukových učeben se provádělo v podzimním období. Měře-
ní vykazovalo malé množství benzenu, pentanalu, hexanalu, styrenu, butoxy-ethanolu, 
α-pinenu, β-pinenu, 3-ethyl toluenu, α-phelandrenu, 3-δ-carenu nebo γ-terpinenu, a to ve 
všech třech posuzovaných učebnách. Nejvíce emisí emitovala výuková učebna v SOŠ 
Opava, a to především toluen, hexanal a ethylbenzen v množství převyšující 20μg.m-3 

a xyleny (>30μg.m-3). Nejvyšší hodnota byla naměřena u limonenu v učebně na gymná-
ziu v Brně (>40μg.m-3), což se odůvodňujeme používáním kosmetických přípravků.

Obrázek 5: TVOC emitované ovzduším klasických učeben v závislosti na lokalitě

Porovnání emisí VOC emitované klasickou výukovou učebnou a školní truhlář-c) 
skou dílnou, která je situována v témže objektu.
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Obrázek 6: Emise VOC emitované klasickou učebnou a školní truhlářskou dílnou 
v podzimním období (Mendelova univerzita v Brně)

Obrázek 6 zobrazuje porovnání emisního zatížení výukové učebny a školní truh-
lářské dílny, které jsou umístěné v témže objektu (Mendelova univerzita v Brně), při-
čemž měření bylo prováděno na podzim. Z provedeného měření je zřejmé, že školní 
truhlářská dílna má na kvalitu vnitřního prostředí výukové učebny značný vliv. Tato 
skutečnost je patrná především u látek jako ethyl acetát, toluen a butyl acetát, které jsou 
ve značném množství emitované truhlářskou dílnou. Výuková učebna emitovala více 
než 700 μg.m-3 toluenu, což je hodnota převyšující více než 2krát hygienický limit (300 
μg.m-3), u butyl acetátu byla rovněž naměřena hodnota převyšující 300 μg.m-3 (hyg. 
limit u této látky není stanoven).
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Obrázek 7: Emise VOC emitované klasickou učebnou a školní truhlářskou dílnou 
v podzimním období (SOŠ Opava)

Obrázek 7 zobrazuje porovnání emisního zatížení výukové učebny a školní truh-
lářské dílny, které jsou umístěné v témže objektu (SOŠ Opava), přičemž měření bylo 
prováděno na podzim. Z dosažených výsledků je patrné, že školní truhlářská dílna nemá 
výrazný vliv na kvalitu vnitřního prostředí výukové učebny. Některé sloučeniny emituje 
výuková učebna ve větším množství než truhlářská dílna (pentanal, hexanal,etylben-
zen, xyleny, styren). Naměřené hodnoty uvedených sloučenin nepřekračují hodnotu 36 
μg.m-3, což je hodnota hluboko pod hygienickým limitem.
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Obrázek 8: TVOC emitované ovzduším klasické učebny a školní truhlářské dílny 
v závislosti na lokalitě

Závěr
Na základě vyhodnocení dosažených výsledků lze konstatovat, že výrazný vliv 

na kvalitu vnitřního prostředí učeben má:

účel učebny (klasická výuková, počítačová, školní dílna, chemická laboratoř) -
intenzita větrání místnosti (roční období); -
práce v místnosti (laboratoř sloužící pro výuku materiálů určených k povrchové  -
úpravě dřeva);
situováni místnosti (blízkost dílny s dokončováním nábytkových dílců apod..). -

Naměřené hodnoty emisí VOC nepřekračují povolené hygienické limity u sledo-
vaných učeben dle vyhlášky MZČR 6/2003, kromě výukové učebny sousedící s truh-
lářskou dílnou (Mendelova univerzita v Brně). Zde došlo k překročení hygienického 
limitu u toluenu.
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THE QUALITY OF INDOOR AIR IN CLASSROOM

Abstract: This contribution investigates the problematic of volatile organic 
compounds emitted into the indoor air. The main of goal of research was to compare 
quality of indoor air the various kind of classroom. The measurements were done con-
tinuously during two year seasons (summer and autumn) and three locations (Mendel 
University in Brno, grammar school in Brno, secondary school in Opava). The results 
were evaluated quantitatively and qualitatively. Quantitative difference of entire emitted 
organic compounds showed the measured values of TVOC. The testing was focused 
also on the contain of the VOC emitted blends e.g. benzene, toluene, ethyl benzene, 
xylene and terpene (limonene). Measured amounts of VOC were compared with results 
of indoor air quality in classrooms without any workshops in the same building. All re-
ached results were compared with limits mandated in the standard of Ministry of Health 
of the Czech Republic.

Key words: VOC, gas chromatography, classroom, indoor air, TVOC
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdravotní gramotnosti

POŽADAVKY NA SEDACÍ A STOLOVÝ 
NÁBYTEK PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

Zdeněk HOLOUŠ

Abstrakt: Na nábytek pro vzdělávací instituce je kladena řada požadavků 
vyplývajících z legislativy ČR a technických norem: na jejich bezpečnost, ergono-
mii a mechanické vlastnosti. Vzhledem k uvedeným požadavkům je nutné vybavovat 
učebny nábytkem stanovených vlastností. Především správná ergonomie školní-
ho nábytku je základní podmínkou úspěšné prevence poruch pohybového aparátu
u dětí předškolního i školního věku. Při výběru a vybavování nábytkem učeben je 
nutné požadovat doložení základních požadavků podle platných technických norem, 
především dle ČSN EN 1729 – 1 až 2. V článku jsou uvedeny souvislosti základních 
vlastností a požadavků pro sedací a stolový nábytek pro školní a předškolních za-
řízení.

Klíčová slova: židle a stoly, vzdělávací instituce, ergonomie, základní poža-
davky

Úvod
Nábytek pro vzdělávací instituce, mezi které patří i předškolní zařízení, musí 

splňovat řadu podmínek a požadavků, které vycházejí z Vyhlášky č. 410/2005 Sb. 
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výcho-
vu a vzdělávání dětí a mladistvých;byla pak novelizována vyhláškou č. 343/2009 
Sb. Tento předpis vychází ze Zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
V § 11 je stanoveno, že „židle a stoly pro děti a žáky musí splňovat normové hodno-
ty české technické normy upravující velikostní ukazatele nábytku“. 

Jedná se o evropské normy převzaté do systému norem České republiky, a to 
ČSN EN 1729-1 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 1: Funkční 
rozměry a ČSN EN 1729-2 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 
2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení, které jsou však pouze v anglickém 
znění. V současné době ale stále přežívají starší české normy z roku 1987 ČSN 
91 0640 Žákovské židle. Funkční rozměry a technické požadavky a ČSN 91 0841 
Žákovské stoly. Funkční rozměry a technické požadavky, jejichž ustanovení jsou 
v rozporu s uvedenými evropskými normami a u kterých byl podán návrh na jejich 
zrušení. 
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Jsou normovány čtyři oblasti:
– Rozměry (ergonomie).
– Bezpečnostní požadavky.
– Mechanické vlastnosti.
– Požadavky na návody na použití.

1. Rozměry (ergonomie)
Vyhláška č. 410/2005 Sb. před novelizací roku 2009 měla v Příloze č. 2 tabul-

ku požadovaných základních rozměrů, které ovšem ne zcela korelovaly s požadavky 
ČSN EN 1729-1. Nyní tato norma po novelizaci plně platí. Stoly a židle pro vzdělávací 
instituce jsou rozděleny do sedmi velikostních skupin, které se řídí vzrůstem postavy
a rozsahem podkolení; nábytek musí být označen velikostí nebo barevným kódem.

Obrázek 1 

 

Tabulka 1. Barevné kódy. Rozměry v mm
Označení 
velikosti 0 1 2 3 4 5 6 7

Barevný kód Bílá Oranžová Fialová Žlutá Červená Zelená Modrá Hnědá
K

rozsah 
podkolení

(bez obuvi)

200-
-250

250-
-280

280-
-315

315-
-355

355-
-405

405-
-435

435-
-485 485+

V
Rozsah vzrůstu 

postavy (bez 
obuvi)

800-
-950

930-
-1160

1080-
-1210

1190-
-1420

1330-
-1590

1460-
-1765

1590-
-1880

1740-
-2070
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Funkční rozměry židle se sklonem mezi -5 ° až a +5 °: Obrázek 2

Tabulka 2. Rozměry v mm.
Označení velikosti 0 1 2 3 4 5 6 7

h8 výška sedáku ±10 mm 210 260 310 350 380 430 460 510
t4 hloubka sedáku 

±10 mm (0-2)
±20 mm (3-7)

225 250 270 300 340 380 420 460

b3 min. šířka sedáku 210 240 280 320 340 360 380 400
t7 plochy sedáku (min) aktuální t4 minus 20 mm aktuální t4 minus 30 mm

h6 výška bodu S
 -10 až +20 mm 140 150 160 180 190 200 210 220

h7 výška opěradla min. 100
b4 min. šířka opěradla - 210 250 270 270 300 330 360

r min. horizontální poloměr 
opěradla - 300 300 300 300 300 300 300

β sklon opěradla -  95° až 110°
α sklon sedáku max. +5° až – 5°

h1 výška stolní desky, ± 10 400 460 530 590 640 710 765 820
t1 min. hloubka stolní desky - 5001 5001 5001 500 500 500 500

Min. hloubka stolní desky, pro 
jednu osobu - 6002 600

Min. horizont. vzdálenost mezi 
předními nohami/konstrukce

 pro jednu osobu
- 5003 500

Mi
n. 

leg
roo

m

A 400 500
B 325 380 440 495 545 610 665 725
C 275 325 375 420 465 520 565 620
D 300 400

1 Lze zmenšit na 400 mm (pouze vyžaduje-li se vzdělávacími podmínkami); 2 lze zmen-
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šit na 550 mm (pouze vyžaduje-li se vzdělávacími podmínkami); 3 lze zmenšit na 450 
mm (pouze vyžaduje-li se vzdělávacími podmínkami).

Funkční rozměry pro vysoké židle s dvojitým sklonem sedáku: Obrázek 3

Tabulka 3. Rozměry v mm
Size mark 0 1 2 3 4 5 6 7

α max. sklon přední část 
sedadla +15°

δ . sklon opěradlové části 
sedáku -5° až +5°

h8 výška sedáku ±10 
210+
(220x

260+
(240x

310+
(270x

350+
(300x

380+
(340x

430+
(380x

460+
(420x

510+
(460x

tg 2α)4

 t4 hloubka sedáku 
±10 mm (0-2)
±20 mm (3-7)

225 250 270 300 340 380 420 460

b3 min. šířka sedáku 210 240 280 320 340 360 380 400
t7 hloubka plochy sedáku 

(min) aktuální t4 minus 20 aktuální t4 minus 30

h6 výška bodu S
 -10 až +20 mm 140 150 160 180 190 200 210 220

h7 výška sedáku min. 100
b4 min. šířka opěradla 

(viz obr. 2) 210 240 280 320 340 360 380 400

r min. horizontální 
poloměr opěradla (viz 

obr. 2)
- 300

β sklon opěradla - 95° až 110°
h9 výška podnožky5 - h8 - 260 h8 - 310 h8 - 350 h8 - 380 h8 - 430 h8 - 460 h8 - 510
Min. délka podnožky - 240 280 300

h10 min. hloubka 
podnožky židle - 50
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h11 min. hloubka 
podnožky stolu - 100 200

h1 výška stolní desky, 
± 10 h8 + 190 h8 + 200 h8 + 220 h8 + 240 h8 + 260 h8 + 280 h8 + 300 h8 + 310

t1 min. hloubka stolní 
desky - 5006 500

Min. horizont. vzdálenost 
mezi předními nohami/

konstrukce
 pro jednu osobu

- 5006 500

4 Příklad výpočtu výšky, označení velikosti 4, sklon přední části sedáku +10 °:
h8 = 380 + (340 x tg 2α); h8 = 380 + (340 x tg 20°); h8 = 380 + (340 x 0,364); 
Výsledek: h8 = 504 mm.
Výška pracovní desky: h1 = h8 + 260 mm; h1 = 504 + 260; Výsledek: h1 = 764 mm. 
5 Podnožka může být umístěna ve spodní části zóny pro nohy a může mít sklon. Výška 
je měřeno v místě střední hloubky, ať má sklon, nebo ne. 
6 Může být zmenšeno na 400 mm (pouze vyžaduje-li se vzdělávacími podmínkami).

Tabulka 4. Minimální prostor pro nohy stolů pro použití se židle se sedákem s dvojitým 
sklonem: Rozměry v mm.

Označení velikosti 0 1 2 3 4 5 6 7

Mi
n. 

pro
sto

r 
pro

 ni
oh

y, 
vy

so
ké

 
žid

le
Viz

 ob
r.. 

2 A 400 500
B h1 - 75 h1 - 80 h1 - 90 h1 - 95 h1 - 95 h1 - 100 h1 - 95 h1 - 95
C h1 - 125 h1 - 135 h1 - 155 h1 - 170 h1 - 175 h1 - 190 h1 - 125 h1 - 200
D 300 400

2. Bezpečnostní požadavky
Je určena řada bezpečnostních požadavků na stoly a židle pro vzdělávací institu-

ce, jejichž účel je snížit na minimum nebezpečí poranění nebo poškození oděvu.
– Všechny hrany sedadel, opěradel a područek, které jsou ve styku s uživatelem při 

sezení, musí být zaobleny minimálně R 2 mm.
– Ostatní hrany a rohy, se kterými se přichází do styku při užívání, musí být hlad-

ké, zaoblené nebo zkosené a bez otřepů.
– Vzdálenosti mezi přístupnými pohyblivými částmi ovládanými nebo poháněný-

mi ústrojím (např. plynovými zdvižemi) budou vždy menší než 8 mm nebo větší 
než 25 mmnebo rovny 25 mm.

– Mimo nastavitelných nebo skládacích stolů a židlí nebudou žádné přístupné me-
zery, které se vytváří během běžných pohybů a činností, menší nebo rovny 8 mm 
nebo větší než 25 mm nebo rovny 25 mm.

– Seřizování ovládacích ústrojí nebude probíhat nahodile nebo nebezpečně.
– Žádné součásti nebudou demontovatelné nebo odnímatelné bez použití nářadí.
– Otevřené konce trubkových součástí budou opatřeny krytkami nebo jinak uza-

vřeny.
– Židle budou vykazovat stabilitu podle zkoušek ČSN EN 1729-2.
– Stoly se nepřevrátí při zkoušení podle ČSN EN 1730.
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– Pracovní plochy stolů musí mít matnou povrchovou úpravu.
– Boky sedáku nesmí být zvýšen tak, aby se vytvořila strana vyšší než 15 mm nad 

kterýkoliv nižší bod plochy sedáku v příčném směru.
– Horní a spodní hrany sedáku musí být zaobleny.
– Stoly a židle nesmí vykazovat žádnou konstrukční chybu, která by nepříznivě 

ovlivnila zkoušky podle ČSN EN 1729-2.
– Nastavitelný nábytek musí zahrnovat 2 nebo více označení velikostí a musí vy-

hovovat rozměrovým požadavkům každého uvedeného označení.

Z hlediska bezpečnosti se musí nábytek také posuzovat podle ČSN 91 0100 Ná-
bytek, bezpečnostní požadavky, která mimo jiné stanoví, že nábytek nesmí mít otvory 
a skuliny, které mohou být příčinou zranění prstů, a pohyblivé části nesmí být příčinou 
zranění jak při nastavování, tak při běžném použití v nastavené poloze. 

3. Mechanické vlastnosti
Aby mohly být židle a stoly pro vzdělávací instituce považovány za bezpečné, 

musí podrobeny řadě zkoušek mechanických vlastností podle ČSN EN 1729-2. Při sta-
novení předepsaných zatěžovacích sil se bere v úvahu velikostní rozdělení. Z hlediska 
bezpečnosti jsou nejdůležitější zkoušky stability a některé výrobky mají problém plnit 
požadavky se stabilitou směrem vzad. Mimo uvedených povinných požadavků na židle 
a stoly k užití ve vzdělávacích institucích citované normy určují funkční rozměry pro 
výškově nastavitelné židle a stoly a pro stoly určených k použití ve stoje. Při vybavo-
vání výškově nábytkem je vhodné použít typy maximálně s dvěmi polohami, předchází 
se tím možnosti nesprávného nastavení pro danou výškovou skupinu uživatelů jak při 
nastavování, tak při běžném použití v nastavené poloze.

Tabulka 5 Přehled zkoušek

Stability ve všech 
směrech

Trvanlivost 
přední hrany 

sedáku

Statické zatížení 
sedáku a 
opěradla

Statické zatížení 
bočním směrem

Trvanlivost 
sedáku a 
opěradla

Statické
zatížení směrem 

vpřed

Rázová zkouška 
sedáku

Rázová
 zkouška 
opěradla
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Statické zatížení 
podnože Zkouška pádem

Stabilita, 
horizontální 

náraz
Stability, 

horizontál impact

Stabilita, 
vertikální zatížení

Horizontální 
trvanlivost

Vertikální statické 
zatížení

Vertikální 
trvanlivost

Horizontální 
trvanlivost

Mechanické zkoušky židlí a stolů pro vzdělávací instituce jsou náročnější než 
u nábytku pro domácí použití, například při zkoušení trvanlivosti sedáku a opěradla 
židlí je pro domácí použití požadováno 25 000 cyklů a u židlí pro vzdělávací instituce 
100 000 cyklů. 

4. Požadavky na návody na použití
S nábytkem musí být dodány návody pro použití v úředním jazyku země, kde je 

nábytek prodáván a mohou být buď přiloženy formou letáku, nebo připevněny k nábyt-
ku nebo na štítku. Návod musí mít tyto náležitosti:

– označení velikosti, rozpoznání označení bude dle ČSN EN 1729-1 s odkazem na 
tuto normu,

– návod na údržbu včetně údajů o vlastnostech povrchové úpravy,
– u nábytku s více velikostmi pokyny na sestavení, aby vyhovoval specifi cké sku-

pině žáků,
– u nastavitelného nábytku pokyny pro žáky jak ovládat nastavení a správné seří-

zení.
U návodů je doporučeno použití nákresů, které zlepšuje jejich srozumitelnost 

a u výškově nastavitelných stolů a židlí trvalé umístění pokynů ovládání na výrobku. 
Mobilní židle musí být řešeny tak, aby při vstávání a usedání nedošlo k neúmyslnému 
odsunutí a pádu uživatele. Barevnost pracovních ploch nesmí mít nevhodný kontrast 
jasů a lesku aby nedocházelo k zátěži zraku.

5. Závěr
Při vybavování učeben je nutné od dodavatele nábytku požadovat již v zadání 

deklarování požadovaných vlastností s odkazem na ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2, 
správné značení velikosti a požadovat návod na použití se všemi uvedenými náleži-
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tostmi. Je to jediný způsob, jak v současnosti zabezpečit vybavení výukových prostor 
nábytkem, který může být přínosem pro zdraví vývoj dětí jak školního, tak předškolního 
věku. Uváděné požadavky platí pro nábytek určený do výukových prostor, na nábytek 
do prostor pro učitele jsou kladeny požadavky jako na nábytek kancelářský.

Obrázky
Obrázky: 

1. Rozsah vzrůstu postavy a rozsah podkolení
2.  Funkční rozměry pro židle
3. Funkční rozměry pro vysoké stoly

Autor všech obrázků včetně obrázků v tabulkách je Zdeněk Holouš, obrázky jsou 
informativní.
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REQUIREMENTS FOR CHAIRS AND TABLES FOR 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Abstract: Several requirements are requested for the furniture in the educational 
institutions that are resulting from legislative of the Czech republic and technical stan-
dards. Are the requirements for a safety, and ergonomic and a mechanical character of 
the products. As for the above mentioned requirements is necessary to equip furnish the 
lecture rooms and the classrooms by the furniture with the required characters. Above 
all the correct ergonomic of the school´s furniture is basic condition for successful pre-
vention of some the defects of the kinetic system of the children of preschool and school 
age. Referring to the choice and equip of the lecture rooms and classrooms with the 
furniture is necessary to request the proof of the basic requirements according to valid 
technical standards, especially according to European standards EN 1729-1 and EN 
1729-2. The context of the basic characters and requirements for the chairs and tables at 
schools and pre-schools are stated in the article.

Key words: chairs and tables, educational institutions, ergonomy, basic require-
ments
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdravotní gramotnosti

PROFESNÍ STRESORY UČITELŮ A SYNDROM 
VYHOŘENÍ

Eva URBANOVSKÁ

Abstrakt: Učitelské povolání patří k těm profesím, které jsou nejvíce ohroženy 
syndromem vyhoření. Ačkoliv byl tento fenomén popsán již před několika desetiletími, 
zdá se, že proti němu doposud neexistuje účinná obrana.  V příspěvku se zamýšlíme nad 
nejvýraznějšími stresory a nebezpečím syndromu vyhoření u současné populace učitelů.  
Informujeme o výsledcích nového výzkumu, který zjišťoval úroveň syndromu vyhoření 
u učitelů ve vztahu k vybraným determinantám – vnímáním míry zátěže v pracovním pro-
středí a rysům chování osobnosti typu A. Výsledky jsou analyzovány vzhledem k pohla-
ví, délce praxe, typu školy a účasti na dalším vzdělávání. Přinášíme přehled nejčastěji 
pociťovaných a nejvýznamnějších zdrojů psychofyzické zátěže našich učitelů na různých 
stupních škol. Dále sledujeme míru příznaků vyhoření učitelů ve srovnání s výsledky 
našich předchozích výzkumů a jiných tuzemských i zahraničních výzkumů a diskutujeme 
možné souvislosti. Snažíme se odpovědět na otázku, jaká je vnitřní struktura příznaků 
vyhoření a zda existuje souvislost mezi působením specifi ckých stresorů, specifi ckými 
rysy osobnosti a demografi ckými proměnnými.

Klíčová slova: syndrom vyhoření, učitelé, výzkum, osobnost typu A, stresory, 
míra zátěže v pracovním prostředí 

Úvodem 
Profesní zátěž v povolání učitele je zmiňována v odborné literatuře v posled-

ních desetiletích poměrně často. Profesní stresory učitelů jsou mapovány a analyzovány 
v četných výzkumných studiích. V souvislosti s tím je věnována pozornost syndromu 
vyhoření jako důsledku chronického stresu. Přestože k tomu tématu bylo napsáno mno-
ho stran v odborných publikacích a periodikách a prevencí stresu a syndromu vyhoření 
jsou věnovány i popularizující příručky, zdá se, že zejména v oblasti prevence a boje 
s tímto fenoménem zůstává mnoho bílých míst a otazníků. Objevují otázky a problémy, 
které nebyly ještě zcela rozkryty. Tato skutečnost opravňuje k tomu, abychom se pro-
blematikou zabývali i nadále.  



310

Teoretická východiska

Pojmem stresor označujeme ve shodě s odbornou literaturou jakékoliv okolnosti, 
podmínky či podněty, které u člověka vyvolávají stres a spouští stresovou reakci. Obec-
ně jsou sem zařazovány události vnímané jako situace ohrožení duševní nebo tělesné 
pohody. Profesními stresory pak rozumíme všechny zátěžové situace a podněty souvi-
sející s výkonem povolání.

Profesní stresory v učitelském povolání se do jisté míry odlišují od stresorů 
v jiných povoláních. Za specifi cké zdroje učitelské profesní zátěže lze považovat napří-
klad velké množství rozmanitých, někdy si odporujících či nesplnitelných požadavků, 
jako je udržení kázně, tlak na odborný růst, ale nepříliš dobré podmínky pro další vzdě-
lávání se, malé kompetence, vysoká osobní zodpovědnost, citová zainteresovanost na 
výkonech žáků, nutnost bleskových rozhodnutí apod. K tomu přistupuje nepřesně vy-
mezená doba pro profesní výkon, relativní izolace od ostatních dospělých, častá kritika 
ze strany veřejnosti aj. (Míček, 1992).  

Různé studie přinášejí přehled hlavních zdrojů učitelského stresu, mezi nimiž 
zaujímá významné místo špatné chování a postoje žáků, časová tíseň, nedostatečné spo-
lečenské ohodnocení, špatné pracovní podmínky a konfl ikty s kolegy (například Kyri-
acou, Sutclife, 1991; Vašina, 1997; dle Holeček, Jiřincová a Miňhová (2001); Řehulka, 
Řehulková, 2001, aj.). 

Vedle pracovního přetížení, žáků a vedení školy označovali například učitelé 
v průzkumu Holečka, Jiřincové a Miňhové (2001) za největší stresory překvapivě také 
neuspokojení potřeby seberealizace. Ve výzkumech Paulíka (1999), Štětovské a Skalní-
kové (2004) učitelé označovali za nejvíce zatěžující faktory týkající se prestiže učitelské 
profese (nízké společenské hodnocení učitele, neodpovídající plat, nutnost podřizovat 
se rozhodnutí ministerstev či úřadů). Dále pak nedostatek času pro odpočinek a relaxa-
ci, špatné pracovní postoje a špatné chování žáků, jejich nepřipravenost na vyučová-
ní, vysoký počet žáků ve třídě a nedostatečnou spolupráci ze strany rodičů (Štětovská, 
Skalníková, 2004). 

Podle Miňhové (2000) je možné za hlavní neurotizující činitele považovat emo-
cionální únavu v důsledku dlouhodobého kontaktu s velkou skupinou dětí, konfl ikt rolí 
(informátor, přítel, dozorce), vnitřní konfl ikt racionální a emocionální složky hodnotí-
cích postojů, permanentní svázanost s pracovní problematikou a konečně časový stres. 

V hodnocení významnosti stresorů však existují nejen interindividuální, ale 
i genderové rozdíly. Podle výzkumu Řehulky a Řehulkové (2001) ženy považovaly za 
nezávažnější špatnou atmosféru ve třídě, nezvládnutelné žáky a velkou pracovní zátěž, 
zatímco muži uváděli malý plat, nekoncepčnost ve školství, nezájem některých žáků 
o vyučování. Jistá shoda se projevila v hodnocení závažnosti nedocenění práce učitele/
učitelky. 

Zahraniční studie přinášejí obdobné výsledky. Například podle Abela a Sewel-
lové (1999) jsou hlavními zdroji stresu učitelů časový tlak, duchovní nároky, potíže 
se žáky, početné třídy, fi nanční omezení a nevhodné vztahy s kolegy, ale také izolace, 
strach z násilí a nedostatečné zabezpečení vzdělání. Výzkum u vzorku portugalských 
učitelů (Pinto, Lima, Lopes da Silva, 2005) ukázal jako příčiny nejvyšší úrovně stresu 
špatné chování studentů a časovou tíseň. 
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Výše uvedené profesní stresory, zejména chronický pracovní stres, přílišná emo-
cionální zaangažovanoat a nenaplněná očekávání, jsou považovány za hlavní příčiny 
stavu známého pod označením syndrom vyhoření (burnout). Syndrom vyhoření, je-
hož zavedení do oblasti psychologie je spojeno se jménem H. Freudenbergera, můžeme 
obecně charakterizovat jako ztrátu profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí spoje-
nou nejčastěji se ztrátou činorodosti, s pocity zklamání a hořkosti (Hartl, Hartlová, 2004). 
Existuje řada vymezení, které zdůrazňují různé podstatné znaky tohoto jevu. Mezi nimi 
nechybí ztráta původního nadšení a motivace v důsledku emocionální zainteresovanosti 
(Freudenberger, 1974), fyzické, emocionální a mentální vyčerpání v důsledku nena-
plněného očekávání a chronického stresu (Pines, Aronson, 1980) či depersonalizace 
a snížený osobní výkon při práci s lidmi (Maslach, 1997). 

Stav vyhoření avizuje celá řada symptomů, které se mohou vyskytovat v různé 
míře ve všech složkách osobnosti: v oblasti psychické, fyzické i sociální. Za klíčové je 
považováno emoční a kognitivní vyčerpání a opotřebení, odosobnění (depersonalizace) 
a celková únava. Příznaky syndromu vyhoření se zpravidla neobjevují naráz, ale po-
stupně. Jedná se o plíživý psychický proces, postupující v několika etapách, které bývají 
různě vymezeny.

Vymezení pojmu, symptomatologii i etiologii, stejně jako prevenci syndromu 
vyhoření je v posledních desetiletích věnována značná pozornost. Předními výzkumný-
mi centry pro tuto oblast byla (a nadále jsou) pracoviště na universitách v USA (Kali-
fornii) (Maslach), v Kanadě (Leiter) a Holandsku (Scheufeli), dále například univerzity 
v Izraeli, Turecku, Číně. V současné době je téma řešeno celosvětově. U nás se zájem 
o tuto oblast objevuje po roce 1990 a je spojen se jmény J. Křivohlavý, V. Kebza, I. Šol-
cová, pro oblast učitelství E. Řehulka, O. Řehulková, R. Kohoutek, Z. Mlčák, K. Paulík, 
V. Holeček, L. Eger, I. Fialová a mnoho dalších. Vzhledem ke složitosti a komplexnosti 
tohoto jevu a provázanosti všech faktorů, které jej podmiňují, však není možné problém 
označit za zcela vyjasněný. 

Také my jsme se v roce 2005 věnovali výzkumu aktuální míry příznaků syn-
dromu vyhoření ve vztahu k hodnocení profesních stresorů a vybraným osobnostním 
proměnným u vzorku učitelů různých stupňů škol (Urbanovská, Kusák, 2005, 2009). 

Zjistili jsme, že míra pocitů syndromu vyhoření u našeho souboru byla nižší 
ve srovnání s obdobným výzkumem v ČR (2000) a na Slovensku (1998). Zato námi 
zjištěná vnitřní struktura syndromu vyhoření odpovídala výsledkům výzkumů Zelinové 
(1998), Egera a Čermáka (2000) a dále i výzkumům realizovaným na Masarykově uni-
verzitě v Brně (Stránská, Poledňová, 2005). Syndromem vyhoření byly nejvíce zasaže-
ny oblasti v pořadí emocionální, tělesná, kognitivní a sociální. Ženy v našem souboru 
však vykazovaly celkově nižší skóre než muži. 

Délka praxe se ukázala jako významný faktor, ačkoliv ji někteří autoři považují 
za neutrální pro vznik syndromu vyhoření. U mužů se s narůstající délkou praxe pro-
jevila výrazná vzestupná tendence pocitu vyhoření, u žen tomu bylo naopak. Tuto sku-
tečnost však nebylo možné zobecnit vzhledem k nevyváženosti struktury výzkumného 
vzorku. 

Potvrdily se očekávané vztahy mezi zvolenými proměnnými: subjektivním poci-
tem vyhoření, pocitem momentální pohody a odolnosti, osobnostním faktorem s dispo-
zičním potenciálem (typ osobnosti A) a vnímáním míry zátěže v pracovním prostředí. 
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Zde nebyly zjištěny rozdíly ani z hlediska pohlaví, ani z hlediska zařazení či nezařazení 
do funkce výchovného poradce.

Z analýzy hodnocení pracovních stresorů vyplynulo, že nejvíce a nejčastěji učite-
le bez rozdílu pohlaví zatěžuje především velký shon, zahlcení úkoly, nemožnost zvolnit 
a nabrat síly, pocity nedostatečného fi nančního i nemateriálního ohodnocení spojené se 
ztrátou perspektivy, pocity nespokojenosti se školskou politikou i společenskou situací, 
které z vnějšku zasahují do pracovních vztahů, ba dokonce do osobního života. Nad-
měrný shon a pocit nedostatečného ohodnocení jsou v našem souboru nejvíce zatěžující 
pro všechny učitele bez rozdílu pohlaví, délky praxe i funkčního zařazení. Nejméně pak 
zatěžují všechny učitele pracovní podmínky ve smyslu fyzikálního prostředí a morální 
problémy s prací. 

Výsledky tohoto výzkumu korespondovaly do jisté míry s našimi předpoklady 
a poznatky uvedenými v odborné literatuře.

V následujících letech (2008-2010) pak z výstupů pokračujících dílčích šetření 
vyplynuly některé další skutečnosti. Vnitřní struktura příznaků syndromu vyhoření byla 
opakovaně stejná jako v předchozích šetřeních, tj. nejvýrazněji byla zasažena rovina 
emocionální a tělesná, pak kognitivní a nejméně oblast sociálních vztahů. Vzhledem 
k tomu lze tedy zvažovat možnost obecnější platnosti toho zjištění a předpokládat stej-
nou strukturu příznaků syndromu vyhoření i ve všech dalších měřeních.  

Zajímavé či spíše překvapivé bylo zjištění, že při opakovaných měřeních měly 
průměrné hodnoty u zkoumaných souborů klesající tendenci. Vzhledem k poměrně čas-
tým a intenzivním projevům nespokojenosti učitelů se současným stavem ve školství 
jsme původně očekávali právě opačný trend. To samozřejmě evokuje mnohé otázky: 
Je tento trend všeobecný? Nebo jsou výsledky dány složením zkoumaného souboru, 
odchodem „vyhořelých učitelů“ ze školství, jejich odmítnutím účasti na výzkumu, pří-
padně neupřímností odpovědí?  Pokud bychom vliv těchto skutečností vyloučili, pak 
by snad bylo možné zvažovat dokonce i pozitivní vliv probíhajících změn ve školství, 
které sice přinášejí učitelům množství nových, časově náročných úkolů, ale zároveň pro 
mnohé jedince otevírají prostor pro seberealizaci, inovaci, možnost kreativních postupů 
a potřebné narušení stereotypů. 

Tyto úvahy i potřeba ověření dříve zjištěných skutečností se staly podnětem k re-
alizaci opakovaného aktualizovaného šetření s použitím stejné metodiky.

Výzkum
Hlavním cílem aktualizovaného výzkumného šetření v roce 2011 bylo srovnat 

aktuální stav s výsledky z roku 2005. Na základě toho pak potvrdit či vyvrátit platnost 
vztahů a signifi kantních rozdílů naznačených našimi předchozími výzkumy. Zejména 
jsme chtěli zjistit případné změny ve struktuře profesních stresorů, v míře syndromu 
vyhoření a ověřit vztahy mezi mírou syndromu vyhoření a vnímáním míry zátěže v pra-
covním prostředí (celkově i ve vztahu k jednotlivým profesním stresorům). Také jsme 
chtěli ověřit vztahy k dalším proměnným - osobnostnímu faktoru s dispozičním poten-
ciálem (typ osobnosti A) a demografi ckým proměnným (pohlaví, typ školy, délka praxe, 
studium).
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Metody 

Pro splnění těchto cílů a zodpovězení výše uvedených otázek byly využity stejné 
metody jako v našem předchozím výzkumném šetření (Urbanovská, Kusák, 2005):

Dotazník vyhoření (autoři Hennig&Keller) využívaný pro sebeposouzení ná-
chylnosti k syndromu vyhoření. Umožňuje zhodnotit účinky stresu v oblasti kognitivní, 
emocionální, tělesné a sociální. Známý screeningový dotazník (Hennig, Keller, 1996) 
jsme použili v nezměněné podobě s 24 položkami, každá s pětibodovým ratingem (0-4). 
Každá ze čtyř zmíněných oblastí (kognitivní, emocionální, tělesná a sociální) byla sy-
cena šesti položkami.   

Dotazník osobnosti typu A slouží k odhadu dispozičního faktoru - osobnosti 
typu A. Pro tento účel jsme adaptovali známou Bortnerovu škálu (konfrontovali jsme ji 
s Cooperovým dotazníkem Jste typ A?) v tom smyslu, že jsme obsahově upravili jednot-
livé položky tak, aby lépe vyhovovaly charakteru školního prostředí. Výsledná metoda 
zahrnovala 22 položek, každá s devítibodovým ratingem. Součet bodů byl globálním 
ukazatelem této dispozice.

Dotazník měření stresových situací na pracovišti (WOS - Stress-O-Meter)1 je 
určen k měření hladiny stresu prožívaného v konkrétním pracovním prostředí. Jednotlivé 
položky jsme lehce revidovali tak, aby více směřovaly ke školskému prostředí. Původních 
16 položek se čtyřbodovým ratingem (1-4) jsme doplnili jednou položkou navíc. Výsled-
né skóre nám mělo ukázat nejen hladinu stresové zátěže pracoviště, ale i ty charakteristiky 
školního prostředí, které by mohly být pro školní prostředí významnější než jiné.

Výzkumný vzorek 
Do výzkumu bylo zařazeno celkem 223 učitelů různých stupňů škol – mateř-

ských škol (7), základních škol (130), středních škol (57), základních uměleckých škol 
(3) – a vychovatelé ve školních družinách (17). Nejpočetnější byly skupiny učitelů zá-
kladních a středních škol. Z hlediska pohlaví odpovídá složení poměru žen a mužů 
zaměstnaných ve školství (184 žen a 39 mužů). Část respondentů studuje v současné 
době některý z oborů kombinované formy studia či programu dalšího vzdělávání na 
pedagogické fakultě. Vznikly tak dvě skupiny respondentů, jejichž výsledky mohly být 
také vzájemně porovnány: skupina učitelů aktuálně studujících (117) a skupina učitelů 
momentálně nestudujících (106).

Realizace výzkumu
Sběr dat proběhl v jarních měsících roku 2011. Výzkumné šetření se však ukáza-

lo být pro některé respondenty velice citlivou záležitostí a ne vždy byli ochotni sdělovat 
osobní údaje. Vzhledem k tomu, že někteří respondenti nevyplnili všechny demografi c-
ké údaje, bylo možné zahrnout jejich výpovědi pouze do celkového zpracování, nebylo 
však možné zařadit je do analýzy výsledků z hlediska jednotlivých demografi ckých uka-
zatelů. V tomto faktu samozřejmě spatřujeme jisté omezení zobecnění našich závěrů.

1 http://www.weblab.org/workingstiff/stressometer/ 
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Výsledky a jejich interpretace

Nejprve se zaměříme na popis a interpretaci výsledků dotazníku měření streso-
vých situací na pracovišti (WOS), následně analyzujeme výsledky dotazníku syndromu 
vyhoření (H/K) ve vztahu k sledovaným demografi ckým proměnným - pohlaví, typ ško-
ly, délka praxe, účast na vzdělávání a v závěru se věnujeme zjištěným korelacím mezi 
proměnnými (syndrom vyhoření, osobnost typu A, hodnocení profesních stresorů). Vý-
sledky aktualizovaného výzkumu bezprostředně diskutujeme ve srovnání s výsledky 
našich předchozích výzkumů i ve světle výstupů jiných výzkumů.

Profesní stresory
Tabulka č. 1 přináší průměrné hodnoty zátěže způsobené pracovními stresory 

podle hodnocení respondentů v roce 2011 ve srovnání s hodnocením respondentů z roku 
2005. Stresory jsou řazeny podle míry zátěže v roce 2011. 

Tabulka č. 1 Profesní stresory podle míry zátěže v roce 2005 a 2011

POLOŽKA WOS
PRŮMĚRNÉ SKÓRE

v roce 
2011

v roce 
2005

13 Požadovaná práce neodpovídá ohodnocení ani vybavení školy 2,27 2,23
6 Nedocenění a nedostatečné ohodnocení práce (fi nanční i jiné) 2,26 2,34
8 Velký shon, zahlcení úkoly, nemožnost zvolnit, udělat přestávku 2,26 2,38
12 Náhlé změny ve školství a změny profesních požadavků 2,04 2,10
10 Nespokojenost se spolupracovníky, společenskými událostmi 1,94 2,01
11 Nejasnost či nesplnitelnost profesních požadavků 1,80 1,80
17 Hodnocení a oceňování spíše podle osobních vztahů 1,80 1,65
9 Existenční starosti, hrozba ztráty zaměstnání 1,75 1,68
4 Dlouhodobá usilovná práce bez přestávky k vydýchnutí, uvolnění 1,73 1,64
3 Napjatá, nezdravá atmosféra, pocity osamocenosti 1,68 1,78
16 Vysoká odpovědnost při nedostatečných kompetencích 1,49 1,57
5 Málo příležitostí k tvůrčí práci, malá rozmanitost, stereotyp 1,47 1,56
1 Protichůdnost, nesmyslnost pokynů k práci 1,47 1,55
15 Neuspokojivé vztahy s nadřízenými, nemožnost podílu na rozhodování 1,40 1,5
2 Pracovní podmínky (hluk, zima, nedostatek čerstvého vzduchu) 1,34 1,47
14 Morální problém, přidělování úkolů proti vlastnímu přesvědčení 1,29 1,39
7 Nepříjemné prostředí, málo soukromí, fyzické obtíže 1,24 1,29
CELKOVÉ PRŮMĚRNÉ SKÓRE DOTAZNÍKU WOS 29,22 29,93

Z tabulky č. 1 je patrné, že respondenti v roce 2011 hodnotí v dotazníku WOS 
jako nejvíce zatěžující stejné položky jako respondenti v roce 2005. Ke změně došlo 
pouze v pořadí na prvním a třetím místě. V současné době vystupuje více do popředí 
zátěž vyplývající z toho, že požadovaná práce neodpovídá ohodnocení ani vybavení 
školy (položka 13). Kromě toho učitele nejvíce a nejčastěji zatěžují:

pocity nedostatečného ohodnocení a ocenění (fi nančního i osobního) spojené se  -
ztrátou perspektivy v tomto ohledu (položka 6), 
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velký shon, zahlcení úkoly, neumožňující jim udělat si přestávku, dokonce ani  -
dodržovat pitný režim, nemožnost zvolnit a nabrat síly (položka 8), 
nespokojenost se školskou politikou, náhlými a výraznými změnami ve školství,  -
znechucující pocity, které z vnějšku zasahují do pracovních vztahů, ba dokonce 
do osobního života. (položky 12 a 10).

Stejně jako v roce 2005 učitele nejméně zatěžují pracovní podmínky ve smyslu 
fyzikálního prostředí, uspořádání pracovního koutu apod. (položky 2 a 7) a morální 
problémy s prací (položka 14). Učitelé tedy nepociťují výrazné nedostatky ve svých 
pracovních podmínkách a většinou nemusí plnit úkoly proti svému přesvědčení.

Oproti našemu očekávání se tedy v průběhu šesti let téměř nezměnila struktura 
zatíženosti učitelů profesními stresory. Nepotvrdil se ani náš předpoklad vyšší míry (in-
tenzity) profesních stresorů v roce 2011. Porovnáme-li pak celkové skóre v dotazníku 
WOS v roce 2005 a 2011, zjistíme, že vyšší zátěž uváděli učitelé před šesti lety. 

Vztah mezi výskytem profesních stresorů a mírou příznaků syndromu vyhoření 
jsme zjišťovali na základě výpočtu Pearsonovy korelace. Přehled výsledků uvádíme 
v tabulce č. 2, kde tučně vyznačené hodnoty odpovídají střední míře závislosti podle 
Cohenova výkladu pro korelace v psychologickém výzkumu (Cohen, 1988).

Z tabulky je patrné, že silněji a častěji působící stresory vykazují také význam-
nější koefi cient pozitivní korelace - zejména nejasnost či nesplnitelnost profesních po-
žadavků, nedocenění či náhlé změny ve školství a změny v profesních požadavcích, 
dále pak nespokojenost se spolupracovníky a společenskými událostmi.

Tabulka č. 2 Profesní stresory ve vztahu k míře syndromu vyhoření

POLOŽKA WOS Průměrné 
skóre

Korelace s 
H/K

13 Požadovaná práce neodpovídá ohodnocení ani vybavení školy 2,27 0,335173
6 Nedocenění a nedostatečné ohodnocení práce (fi nanční i jiné) 2,26 0,33093
8 Velký shon, zahlcení úkoly, nemožnost zvolnit, udělat přestávku 2,26 0,202747
12 Náhlé změny ve školství a změny profesních požadavků 2,04 0,35685
10 Nespokojenost se spolupracovníky, se společenskými událostmi 1,94 0,327168
11 Nejasnost či nesplnitelnost profesních požadavků 1,80 0,397669
17 Hodnocení a oceňování spíše podle osobních vztahů 1,80 0,230866
9 Existenční starosti, hrozba ztráty zaměstnání 1,75 0,123624
4 Dlouhodobá usilovná práce bez přestávky k vydýchnutí, uvolnění 1,73 0,272876
3 Napjatá, nezdravá atmosféra, pocity osamocenosti 1,68 0,337798
16 Vysoká odpovědnost při nedostatečných kompetencích 1,49 0,304734
1 Protichůdnost, nesmyslnost pokynů k práci 1,47 0,082026
5 Málo příležitostí k tvůrčí práci, malá rozmanitost, stereotyp 1,47 0,137523
15 Neuspokojivé vztahy s nadřízenými, nemožnost podílu na rozhodování 1,40 0,123865
2 Pracovní podmínky (hluk, zima, nedostatek čerstvého vzduchu) 1,34 0,227644
14 Morální problém, přidělování úkolů proti vlastnímu přesvědčení 1,29 0,070494
7 Nepříjemné prostředí, málo soukromí, fyzické obtíže 1,24 0,200744

Legenda: WOS - dotazník měření stresových situací na pracovišti, korelace H/K - Pearsonův koefi cient kore-
lace položky WOS s celkovým skóre dotazníku vyhoření  
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Výjimku tvoří položky 8, 3 a 16, kdy jeden z nejvýznamnějších stresorů (položka 
8 - velký shon, zahlcení úkoly apod.) nevykazuje tak těsný vztah k výskytu příznaků 
syndromu vyhoření, jako naopak přítomnost vysoké odpovědnosti při nedostatečných 
kompetencích (položka 16) a napjatá, nezdravá atmosféra (položka 3), která se podle 
výsledků výzkumu objevuje méně často. Na základě tohoto zjištění je možné zvažovat, 
že i když velký a neustálý shon učitele zcela jistě vyčerpává, významnějším rizikovým 
faktorem pro vznik syndromu vyhoření se jeví situace, kdy učitel zažívá pocity vysoké 
zodpovědnosti a přitom nemá dostatek kompetencí, potřebných informací anebo se oci-
tá v prostředí s napjatou, nezdravou atmosférou. To koresponduje například s tvrzením 
Maslachové a Leitera (2000), kteří považují vztah mezi jedincem a jeho pracovním 
prostředím za zásadní pro vznik syndromu vyhoření (podle Havrdová a kol., 2010).

Syndrom vyhoření
Aktuální míru vyhoření u našeho vzorku učitelů ve srovnání s výsledky před-

chozích výzkumů s použitím stejného měřícího nástroje (dotazník Henniga a Kellera) 
ukazuje následující tabulka č. 3:

Tabulka č. 3 Celkové skóre míry vyhoření - srovnání 
Výzkum Celkové skóre vyhoření (průměr) 
Zelinová (1998) - Slovensko 37,24
Eger, Čermák (2000) - ČR 28,81
Urbanovská, Kusák (2005) - ČR 26,04
Urbanovská a kol. (2008/2010) - ČR 22,63
Urbanovská a kol. (2011) - ČR 27,13

Jak je vidět z tabulky č. 3, očekávaný sestupný trend celkové průměrné míry 
vyhoření se aktuálně nepotvrdil. Právě klesající tendence míry vyhoření v našich dosa-
vadních měřeních byla nejvýraznějším podnětem k našemu novému výzkumu. V před-
chozích letech jsme zvažovali různé příčiny naznačené klesající tendence (viz výše). 
Tyto interpretace a rozvahy jsou však nyní bezpředmětné. Výsledné skóre je sice nižší 
nežli ve výzkumu Zelinové a Egera a Čermáka, ale vyšší nežli v našich předchozích šet-
řeních. Jako vysvětlení se nabízí odlišné, námi nezmapované osobnostní charakteristiky 
osob zúčastněných na výzkumech či nepříznivá atmosféra a vztahy v pedagogickém 
sboru zúčastněných škol.

Srovnání míry vyhoření z hlediska pohlaví, typu školy 
a studia 

Srovnáním míry vyhoření vzhledem k demografi ckým proměnným jsme zjistili 
u našeho výzkumného vzorku některé dosti podstatné rozdíly mezi sledovanými skupi-
nami (viz tabulka č. 4). 
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Tabulka č. 4  Syndrom vyhoření vzhledem k demografi ckým proměnným
K C T S CELKOVÉ SKÓRE

MUŽI 6,29 6,94 5,54 4,54 23,28
ŽENY 7,61 9,07 8,52 5,84 31,00

ZŠ 6,37 7,56 6,8 4,61 26,28

SŠ 6,73 8,22 7,91 5,14 27,98

STUDUJE 5,85 7,29 6,86 4,29 24,29
NESTUDUJE 7,22 8,44 8 5,36 29,95

Legenda: K - kognitivní rovina, C - citová rovina, T - tělesná rovina, S -sociální rovina

Z tabulky č. 4 je patrné, že toto zjištění není v souladu s výsledky našeho před-
chozího měření, což si vysvětlujeme odlišným složením zkoumaného vzorku.  Dosaže-
né výsledky však naopak korespondují s všeobecně uznávanou vyšší citlivostí žen vůči 
stresu a zátěžovým faktorům (Urbanovská, 2010).

Zajímavé je, že u mužů jsou v našem vzorku nejvýraznější příznaky v rovině 
citové a kognitivní, zatímco u žen (stejně jako u celého souboru) v rovině citové a tě-
lesné. Pro interpretaci můžeme zvažovat tyto skutečnosti: buď si muži somatické potíže 
nepřipouštějí, neuvědomují nebo mají lepší fyzickou kondici nebo problémy jednoduše 
tolik nesomatizují. Samozřejmě je nutné připustit i možnost ovlivnění výsledků díky 
nevyváženosti vzorku z hlediska pohlaví (menší počet mužů mezi respondenty).

Zahrnutím studentů různých oborů kombinovaného studia i dalšího vzdělávání 
učitelů jsme mohli srovnat také skupinu studujících a nestudujících učitelů. Jak vyplývá 
z tabulky, potvrdil se náš předpoklad, že studující učitelé budou výrazně méně zasaženi 
příznaky syndromu vyhoření. Ke stejnému závěru dospěla ve svém výzkumu na Slo-
vensku Zelinová (1998). Toto zjištění se zdá být logické a v souladu s předpokladem, 
že jedinec, který je motivován k doplňování vzdělání a dalšímu kvalifi kačnímu růstu, 
neprožívá zpravidla v takové míře deziluzi, zklamání, odosobnění či ztrátu profesních 
zájmů, ale zcela naopak.  

Hladinu míry vyhoření vzhledem k typu školy jsme sledovali pouze u skupiny 
učitelů základních a středních škol z důvodu velmi slabého zastoupení učitelů ostatních 
typů škol. Celkově vyšší míru vyhoření jsme zaznamenali u učitelů středních škol. To 
koresponduje s výsledky našich předchozích šetření (Urbanovská, 2010). 

Zamýšlené srovnání míry vyhoření z hlediska délky praxe ve školství mohlo být 
realizováno jen dílčím způsobem, protože část respondentů tyto údaje nevyplnila. Jsme si 
vědomi toho, že zpracování vzhledem k této proměnné mohlo přinést zkreslené údaje, pro-
to je na tomto místě neuvádíme. Zpracování dílčích souborů z hlediska délky praxe však 
nepotvrdilo souvislosti naznačené výzkumem v roce 2005. Na základě toho se přikláníme 
spíše k názoru, že syndrom vyhoření nemá jednoznačný těsný vztah k délce praxe. 

Vnitřní struktura příznaků vyhoření
Jak vyplývá z následující tabulky č. 5 a grafu č. 1, ve všech dosavadních výzku-

mech se opakovaně projevovaly příznaky syndromu vyhoření nejvýrazněji v emocio-
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nální rovině, dále v rovině tělesné a kognitivní, nejméně pak v rovině sociální. V tomto 
smyslu by bylo možné podpořit platnost závěru, že ačkoliv syndrom vyhoření zasahuje 
všechny roviny lidské psychiky, nejvýrazněji se jeho příznaky projevují v oblasti citové 
a tělesné.   

Tabulka č. 5 Vnitřní struktura příznaků syndromu vyhoření
Vnitřní struktura syndromu vyhoření - srovnání 2005-2011

K C T S CELKOVÉ SKÓRE
2005 6,09 8,00 7,40 4,59 26,40
2008/2010 5,35 6,9 6,1 4,23 22,63
2011 6,55 7,89 7,36 4,88 27,13

Legenda: K - kognitivní rovina, C - citová rovina, T - tělesná rovina, S -sociální rovina

Graf č. 1 Vnitřní struktura příznaků syndromu vyhoření

Legenda: K - kognitivní rovina, C - citová rovina, T - tělesná rovina, S -sociální rovina

Ve shodě s interpretací výsledků předchozího výzkumu (Urbanovská, Kusák, 2005) 
se domníváme, že vyšší skóre v emocionální rovině je možné vysvětlit větší citlivostí, 
obecně vyšší vnímavostí jedince k vlastním emocionálním prožitkům. Může to souviset 
i s tím, že se příznaky v rovině emocionální projevují nejdříve. Nejnižší skóre v oblasti 
sociální je pak možné interpretovat různými způsoby. Jedna z možností je, že jedinci ne-
vnímají problémy v sociálním kontaktu realisticky, mohou je potlačovat. Na druhé straně 
to může vypovídat také o tom, že problémy v sociálním kontaktu přicházejí později nebo 
si je jedinec uvědomuje až v dalších, rozvinutějších fázích. Naši respondenti nedosaho-
vali nejvyšších hodnot, všeobecně netrpí příznaky typickými pro poslední fáze syndromu 
vyhoření. I když je profese občas zatěžuje, není evidentně narušeno jejich sociální cítění 
a nedošlo k celkové erozi profesních postojů.
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Vztah mezi mírou vyhoření, osobností typu A 
a posouzením profesních stresorů

Vztah mezi mírou vyhoření, osobnostními rysy typu A a celkovým posouzením 
profesních stresorů jsme zjišťovali na základě výpočtu Pearsonovy korelace. Přehled 
výsledků uvádíme v tabulce č. 6. 

Tabulka č. 6 Vztah mezi proměnnými
H/K B WOS

H/K - 0,44099 0,47262
B 0,44099 - 0,375874
WOS 0,47262 0,375874 -

Legenda: H/K - Dotazník vyhoření, WOS - Dotazník měření stresových situací na pracovišti, B - Dotazník 
osobnosti typu A; uvedené hodnoty - Pearsonův koefi cient korelace

Všechny vypočtené hodnoty odpovídají střední míře pozitivní závislosti mezi 
zkoumanými veličinami podle Cohenova výkladu pro korelace v psychologickém vý-
zkumu (Cohen, 1988). To znamená, že se potvrdil vztah mezi těmito sledovanými pro-
měnnými, což je v souladu se zjištěním z roku 2005 i s poznatky uváděnými v odbor-
né literatuře. Nalezené vztahy tedy podporují platnost tvrzení, že čím vyšší míru rysů 
osobnosti A a čím vyšší zatížení profesními stresory jedinec vykazuje, tím výraznější 
příznaky syndromu vyhoření se u něj projevují (a naopak). 

Potvrzení očekávaných vztahů nás vede k podpoře našich dřívějších závěrů, že 
sledované proměnné (dispoziční faktory osobnosti typu A stejně jako prožívání a hodno-
cení profesních stresorů a příznaky syndromu vyhoření) jsou ve vzájemné interakci, a že 
za nepříznivých podmínek mohou vést k rychlejšímu a hlubšímu rozvoji procesu syndro-
mu vyhoření, zatímco v opačném případě mohou proces vyhoření zpomalit nebo dokonce 
i blokovat (Urbanovská, Kusák, 2009).  

Shrnutí a závěr
Na základě srovnání výsledků aktualizovaného výzkumného šetření s dřívějšími 

výzkumy lze konstatovat, že: 

Respondenti v obou výzkumech hodnotili jako nejvíce zatěžující stejné profesní • 
stresory (nedostatečné, neodpovídající ohodnocení, velký shon a zahlcení úkoly, 
nespokojenost se školskou politikou). Aktuálně uváděli učitelé častěji pouze prá-
ci v neodpovídajících podmínkách a s neodpovídajícím hodnocením.
Ve srovnání s předchozími měřeními nepatrně klesla celková průměrná míra zá-• 
těže profesními stresory. 
Silněji a častěji působící stresory se ukázaly být ve významnějším pozitivním • 
vztahu k úrovni syndromu vyhoření než stresory méně časté a méně intenzivní, 
ovšem s výjimkou velmi zatěžujícího neustálého shonu, který není v tak těsné 
souvislosti se syndromem vyhoření jako situace vysoké zodpovědnosti při ma-
lých kompetencích nebo prostředí s napjatou atmosférou. 
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Ve srovnání s výsledky našich předchozích šetření se navzdory celkově nižší • 
míře profesní zátěže u našeho vzorku projevila vyšší míra příznaků vyhoření. 
Nepotvrdil se očekávaný sestupný trend, což si vysvětlujeme možnými odliš-
nostmi ve struktuře zkoumaného vzorku. 
Srovnáním míry vyhoření vzhledem k demografi ckým proměnným jsme zjistili • 
u našeho výzkumného vzorku některé dosti podstatné rozdíly u sledovaných sku-
pin. Podstatně vyšší celkovou míru vyhoření a vyšší hladinu příznaků v rovině 
tělesné jsme zaznamenali u skupiny žen. Potvrdil se náš předpoklad, že studující 
učitelé budou výrazně méně zasaženi příznaky syndromu vyhoření. Stejně tak se 
potvrdila celkově vyšší míra příznaků vyhoření u učitelů středních škol, přičemž 
jsme zaznamenali významné rozdíly v míře vyhoření v závislosti na konkrétní 
škole. 
Můžeme podpořit platnost závěru, že ačkoliv syndrom vyhoření zasahuje všech-• 
ny roviny lidské psychiky, nejvýrazněji se jeho příznaky projevují v oblasti ci-
tové a tělesné.   
Potvrdil se pozitivní vztah mezi mírou příznaků vyhoření, osobnostními dispozi-• 
cemi a hodnocením profesních stresorů.  
Upozorňujeme, že platnost nalezených souvislostí je však omezena na námi • 
zkoumaný vzorek. Spolehlivější výsledky s možností zobecnění závěrů by jistě 
přinesl celoplošný dlouhodobý komplexní výzkum. 

Veškeré nalezené souvislosti mezi sledovanými proměnnými nám naznačují, 
že významná rizika pro rozvoj syndromu vyhoření mohou představovat jak význam-
né profesní stresory, tak osobnostní dispozice (konkrétně v našem případě zkoumané 
rysy osobnosti typu A). Lze ovšem předpokládat významné interakce všech moderátorů 
stresu, což determinuje interindividuální odlišnosti v příčinách, projevech i průběhu 
procesu vyhořívání. Získané poznatky nás utvrzují v tom, že je nezbytné chápat syn-
drom vyhoření jako složitý multifaktoriálně podmíněný jev. Jeho zkoumání pak vy-
žaduje kombinaci kvantitativního a kvalitativního přístupu, což by přispělo k nalezení 
a aplikaci účinných preventivních opatření.  
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OCCUPATIONAL TEACHER’S STRESSORS AND 
BURN-OUT SYNDROME

Abstract: Teaching profession is one of those professions that are most vulne-
rable to the burn-out syndrome. Although this phenomenon was described several de-
cades ago, it seems that no effective defensive exists against it. In this article we refl ect 
the most distinct stressors and danger of burn-out syndrome within current population 
of teachers. We inform about results of new research, which was supposed to fi nd out a 
level of the burn-out syndrome by teachers in relationship to chosen determinants: re-
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ception of rate of loading in work environment and  features of behaviour of personality 
type A. The results are analysed regarding to gender, duration of practice, type of school 
and further education. We bring survey of the most frequently felt stressors and the most 
signifi cant sources of psychophysical load of our teachers at various types of school.  
Furthermore, we observe rate of teacher‘s burnout syndrome in comparison with the 
results of our leading research and also other domestic and foreign researches and we 
discuss potential connections. We try to answer the question about the internal structure 
of symptoms of the burn-out syndrome and whether there is a correlation between spe-
cifi c stressors, specifi c personality features and demographic variables.

Key words: burnout syndrome, teachers, research, personality type A, stressors, 
rate of loading in work environment.
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SALUTOGENEZE, PERCEPCE ZÁTĚŽE A 
ZDRAVÍ UČITELŮ A UČITELEK

Karel PAULÍK

Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na salutogenezi ve známém pojetí A. Anto-
novského jako proces umožňující vyrovnávání se se zátěží v našem případě konkrétně 
v učitelské profesi na základní škole se zřetelem na možné rozdíly mezi učitelkami 
a učiteli. Předmětem analýzy jsou vztahy mezi subjektivním prožíváním pracovní zátěže 
a subjektivními (hodnocení vlastního zdraví) i objektivními ukazateli zdravotního stavu 
(počet dnů zameškaných v zaměstnání pro nemoc) s ohledem na pravděpodobný zpro-
středkující vliv Sense of Coherence (SOC) u mužů a žen. 

Klíčová slova: salutogeneze, SOC, učitelský stres, muži, ženy, zvládání stresu

Úvod
V tomto příspěvku se zaměřujeme na některé souvislosti mezi sense of cohe-

rence (SOC) jako osobnostní proměnou s předpokládaným vlivem na lidské zdraví 
(A. Antonovsky, 1987, 1993, 1998 aj.) a  subjektivní percepcí pracovní zátěže a sub-
jektivním hodnocením vlastního zdraví učitelů s ohledem na možné rozdíly mezi muži 
a ženami. Zajímáme se o to, jak souvisí SOC a subjektivní hodnocení nároků učitelské 
profese (zpravidla považované za subjektivně náročnou) s vnímáním vlastního zdraví 
učitelů a zda se v tomto ohledu liší učitelé a učitelky. A. Antonovsky propagující salu-
togenetickou perspektivu, předpokládá, že SOC podstatným způsobem ovlivňuje lidské 
zdraví. 

Subjektivní hodnocení podmínek, v nichž se jedinec nachází, a nároků na něj 
kladených se považuje za důležitou součást schopnosti zvládat zátěž.

Salutogeneze je v pojetí A. Antonovského (1985, 1987)  proces vedoucí k pod-
poře a rozvíjení zdraví, proces obnovy narušeného zdraví i jeho upevňování a prevence 
jeho ohrožení. Antonovského i další badatele, k nimž lze řadit např. i H. Selyeho (1983), 
zaujala  otázka, proč někteří jedinci vystavení stresu nepodlehnou nepříznivým rušivý 
či škodlivým okolnostem, jimž jsou vystaveni na, rozdíl od jiných a navzdory obtížím 
neztratí duševní rovnováhu a pohodu. Takoví jedinci se pak nehroutí, případně neone-
mocní, ani v situacích které jiní nezvládají. Při hledání odpovědi na tuto otázku nastolil 
Antonovsky vlastně opačnou perspektivu proti dosud běžnému zaměření  na působení 
negativních vlivů a jejich nežádoucích důsledků. Od těchto vlivů se pak odvozovaly 
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zdravotně relevantní úvahy směřující v zásadě k eliminaci jejich příčin nebo zmírňová-
ní či odstraňování jejich negativních následků. Tento autor se naopak zaměřil na jevy, 
které sehrávají pro zdraví a subjektivní pohodu člověka pozitivní roli i za nepříznivých 
podmínek. Jde mu tedy primárně o jevy a podmínky, které působí na zdraví pozitivně, 
a které je tedy třeba identifi kovat a podporovat jejich působení i rozvoj. Antonovsky se 
snaží postihnout zdraví jako proces (srovnej S. Pelcák, 2010) s  celoživotní kontinuitou 
a vymezit obecnější faktory ovlivňující cestu jedince ke zdraví. Přitom klade důraz na 
zdroje generalizované rezistence (generalised resistance rosources), aktivní úlohu, svo-
bodu volby a zodpovědnost jedince v podpoře a prevenci vlastního zdraví. 

Komplex protektivních faktorů zdraví je tvořen celou řadou faktorů „Vnitřní 
prostředí“ představují osobnostní zdroje (inteligence, znalosti, sociální kompetence ad.) 
dlouhodobě působící na vyrovnávací procesy, ovlivňují chování v zátěži (výběr strate-
gií zvládání, neurohumorální reakce organismu, obnova psychických i fyzických sil). 
V rámci „vnějšího prostředí“ působí pozitivně celá řadu faktorů (sociální podpora, při-
měřenost pracovních podmínek, odpovídající pracovní pozice a vliv na další lidi, přimě-
řený vliv na společnost ad.).

Vzhledem k tomu, že stresová odezva na jednotlivé konkrétní situace je interin-
dividuálně odlišná, zdůrazňuje v této souvislosti Antonovsky úlohu osobnostních čini-
telů představovaných SOC. 

SOC je příznačný přetrvávající, nicméně dynamickou globální orientací s ten-
dencí vidět životní prostor jako více či méně uspořádaný, předvídatelný a ovladatelný. 
Veškerý lidský svět tedy skýtá naději, že věci probíhají tak, jak lze odůvodněně očekávat 
(A. Antonovsky, 1979, H. Antonovsky, S. Sagy, 1986). Na formování SOC se podíle-
jí vnitřní i vnější zdroje. SOC představuje významného činitele psychické odolnosti 
člověka, proměnnou intervenující v interakci osobnosti s prostředím do vztahů mezi 
zátěžovými podněty a reakcí na ně. Antonovsky (1986) o SOC hovoří jako o osob-
nostní charakteristice nebo copingovém stylu. Vzhledem k tomu, že se jedná vlastně 
o kompozit tří psychických jevů ovlivňujících chování a prožívání, který nelze považo-
vat za vnitřně konzistentní a intersituačně stabilní, bylo by z terminologického hlediska 
(podobně jako např. u hardiness) poněkud problematické označovat jej za osobnostní 
rys (viz např. . Earvolino-Ramirez, 2007). Jako vhodnější se jeví (srovnej K. Paulík, 
P. Zářický, 2008) chápat SOC jako charakteristiku, která má blíže k postoji než k rysu 
(personality trait).

SOC je tvořen třemi komponenty: 
Smysluplnost (meaningfullness) se týká života vůbec i jeho jednotlivých sou-

částí (práce, volný čas, rodina ad.). Vyznačuje se sklonem považovat řešení dané situace 
za smysluplné. Stojí tedy za to věnovat jí pozornost, přijmout výzvu k určité aktivitě 
a vynaložit potřebné úsilí. S tím se pojí přesvědčení, že vynaložené úsilí přinese i pozi-
tivní výsledky doprovázené pozitivním emočním laděním. Není-li úroveň smysluplnosti 
dostatečná, jedinec zůstává stranou dění, distancuje se od situace (pociťuje lhostejnost, 
sociální izolaci, odcizení).

Srozumitelnost (comprehensibility) spočívá v přesvědčení, že věci a svět jako 
celek jsou dlouhodobě smysluplně uspořádány Z toho vychází pocit jistoty v přítom-
nosti a předvídatelnost dalšího vývoje, na nějž je možno se i připravit. Při nedostatku 
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comprehensibility vystupuje do popředí celkový dojem nedostatku řádu, nepřehlednosti 
až chaosu, bez možnosti orientovat se v situaci a správně na ni reagovat.

Zvládnutelnost (manageability) je charakteristická přesvědčením, že indivi-
duální předpoklady (pocit  síly, způsobilosti) dostačují (i spolu s případným využitím 
dostupné pomoci z okolí) pro zvládání životních nároků i pro aktivním zapojení se 
společenského dění, vyřešení daných problémů. Nízká úroveň zvládnutelnosti je cha-
rakteristická pocitem vlastního nedostatku potřebných předpokladů, přesahu kladených 
nároků nad dispozicemi.

Jedinci disponující vysokou úrovní SOC se snadněji přizpůsobují prostředí 
a zachovávají si pocit životní spokojenosti a zdraví.V prožívání zdravého a nemocného 
jedince spatřuje Antonovsky zásadní rozdíl.

Původní 29položková škála pro měření SOC (A. Antonovsky, 1987, 1993), 
s níž zde pracujeme, prodělala určitý vývoj, v němž je viditelná tendence ke zkracování. 
Zkrácené verze obsahují 13 (SOC-3) a později dokonce jen 9 položek. Jsou používány 
i s vědomím nižší reliability zpravidla ve výzkumech obsahujících větší počet různých 
metod.

Souvislostmi SOC a subjektivního zdraví se zabývá řada badatelů. Např. S. K. 
Fok, S. Y. Chair, V. Lopez (2004) zaznamenali u pacientů (N=88), kteří prodělali vážnou 
nemoc, významnou korelaci SOC s copingem („coping ability“) měřeným obecným 
testem copingu CCS (Chinese Coping Scale) a s kvalitou života (zjišťována 13 polož-
kovým „Orientation to Life Questionnaire“). Subjektivní zdraví autoři považovali za 
zásadní součást kvality života. Ve výzkumu nalezli četné korelace (p<0,05) SOC s ka-
tegoriemi subjektivního zdraví jako sociální funkce, obecně mentální zdraví, vnímání 
zdraví jako celku, vitalita, zdravotní limity, zvládání fyzických aktivit, tělesné bolesti 
a omezení vyplývající z emočních problémů. Z demografi ckých údajů se při použi-
tí  regresní analýzy prokázaly jako prediktory silného SOC vysoký příjem domácnosti 
a podpora ze strany dospělých dětí. Jako významný se neprojevil např. vliv věku, pohla-
ví, vzdělání, dalších variant sociální podpory atd.

Ve výzkumu chronicky nemocných (N=181) sledoval Ch. Delgado (2007) SOC 
spolu s mírou stresu, kvalitou života a spiritualitou (zde aspekt osobnosti nezávislý na 
konkrétní kultuře a náboženství). SOC negativně koreloval se subjektivní mírou zátěže 
i u osob s chronickou obstruktivní plicní chorobou, která omezuje možnost dýchání i 
pohybu vůbec. Pozitivní korelace SOC (zejména s komponentou smysluplnost) byla 
zjištěna u spirituality. Vzhledem k ne zcela jasné kauzalitě tohoto vztahu se pro inter-
pretaci nabízí i možnost, že k pozitivní změně SOC dochází za přispění změn v další 
proměnné (to by svědčilo ve prospěch chápání SOC jako o měnící se nebo měnitelné 
osobnostní charakteristiky). Sám autor Ch. Delgado považuje za nejdůležitější poznatek 
svého výzkumu vliv SOC a spirituality na snižování míry stresu a na zvyšování kvality 
života. Dánské badatelky A. Hoghová a E. Mikkelsenová (2005) zjistily pozitivní kore-
lace SOC s mentálním zdravím, věkem, vitalitou. Negativní korelace jim vyšly u míry 
kognitivního a psychosomatického stresu a expozice violence.v zaměstnání. 

Další výzkum sledující SOC jako zdroj subjektivního zdraví a životní spokoje-
nosti a u osob ve věku nad 75 let (M. Elovainio, M. Kivimäki, 2000) dospívá k pozitivní 
korelaci SOC se subjektivním zdravotním stavem, životní spokojeností (subjective well-
being), percepcí sociální opory na p<0,01. Negativně, rovněž na 1% hladině, korelovala 
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SOC s morbiditou. Zjišťovanou  dotazníkem GHQ („General Health Questionnaire“). 
V tomto výzkumu se neprokázala souvislost SOC s rizikovým zdravotním chováním 
(„health risk behaviour“), osobním ekonomickým zajištěním ani  věkem. Podle autorů 
je SOC v mladším věku spojen s více proměnnými, které pravděpodobně ovlivňuje nebo 
je kterými ovlivňován nejspíš proto, že kontext životní reality je v mládí širší a dyna-
mičtější než ve stáří. Autoři nakonec dospívají k závěru, že SOC hraje v biomedicínské 
determinaci zdraví roli důležitého prediktoru. 

Výzkum
Našeho výzkumu se zúčastnili učitelé a učitelky (celkem 972) působící na dru-

hém stupni základních škol v ČR získaní ke spolupráci poučenými studenty psychologie 
na Ostravské univerzitě. Studenti oslovili osoby ve svém okolí ochotné spolupracovat 
na výzkumu vyplněním předložených inventářů. Složení výzkumného souboru přibli-
žuje tabulka 1

Tabulka 1 Zkoumaný soubor

Věk Délka výkonu učitelské praxe

Pohlaví počet Aritm. průměr Směr. odchylka Aritm. průměr Směr. odchylka
Ženy 803 41.48 10.084 16.95 10.448
Muži 169 40.85 11.933 15.98 12.089
Celkem 972 41.37 10.426 16.78 10.751

Metody
Oslovení učitelé vyplnili dvě dotazníkové metody. První z nich byl inventář 

SOC(29) vyvinutý A. Antonovskym (1987) a do češtiny převedeným J. Křivohlavým 
(1990). Respondenti měli za úkol ohodnotit svou situaci s využitím sedmibodových 
škál. Celkové skóre tedy má rozpětí od 29 do 203 bodů. Kromě toho lze pro každého 
probanda stanovit skór tří složek SOC: comprehensibility (11 položek),  manageability 
(10 položek) a meanfulnes (8 položek ). 

Druhou metodou byl inventář obsahující položky, s nimiž výzkumně 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“);
vlastní zdraví (1 vůbec ne zdravý/á … 5 zcela zdravý/á zcela); 2. 
jako objektivní ukazatel zdravotního stavu posloužil údaj o počtu dnů zameška-3. 
ných v práci v minulém kalendářním roce kvůli nemoci. 

Kromě toho byl zjišťována věk a příslušnost k pohlaví a délka výkonu učitelské 
profese.



327

Výsledky
Deskripci hodnot jednotlivých proměnných zjištěných pomocí použitých metod 

přináší tabulka 2.
Tabulka 2 Deskripce výsledků

Pohlaví
ženy muži Celkem

Pracovní zátěž Arit. průměr 3.05 2.95 3.03
Směr. odchylka 0.842 0.930 0859

Životní zátěž Arit. průměr 2.68 2.70 2.68
Směr. odchylka 0.776 0.714 0.766

SOC Arit. průměr 136.94 135.08 136.62
Směr. odchylka 18.503 17.955 18.413

Comprehensibility Arit. průměr 45.67 45.80 45.70
Směr. odchylka 7.690 6.967 7.566

Manageability Arit. průměr 49.06 48.35 48.93
Směr. odchylka 7.462 7.819 7.526

Meaningfulness Arit. průměr 42.44 40.92 42.18
Směr. odchylka 6.383 6.962 6.509

Dny absence Arit. průměr 6.94 4.43 6.50
Směr. odchylka 18.562 7.310 17.168

Subjektivní zdraví Arit. průměr 3.86 3.78 3.85
Směr. odchylka 0.794 0.963 0.826

Rozdíly ve sledovaných proměnných mezi muži a ženami testované Mann-Whit-
neyovým testem (sledované proměnné nesplňují požadavek normálního rozložení). 

se nejeví jako statisticky významné. Shodně u mužů i žen vyšel statisticky vý-
znamný rozdíl v percepci pracovní a mimopracovní zátěže. Pracovní zátěž je pociťová-
na jako vyšší než zátěž mimopracovní

Vzájemné souvislosti vyjádřené pomocí korelačních vztahů přibližuje tabulka 3.

Tabulka 3 Korelace sledovaných proměnných

Pracovní zátěž Životní zátěž Dny absence Hodnocení 
vlastního zdraví SOC

Pracovní zátěž 1 .294** .070* -.129** -.093**
Životní zátěž .294** 1 .033 -.135** -.216**
Dny absence .070* .033 1 -.169** -.035
Hodn.. vlast. zdraví -.129** -.135** -.169** 1 .213**
SOC -.093** -.216** -.035 .213** 1

SOC významně koreluje negativně s hodnocením pracovní i mimopracovní zá-
těže a pozitivně hodnocením vlastního zdraví. Vztah SOC a počtem pracovních dnů 
vynechaných v zaměstnání kvůli nemoci není statisticky významný. Korelace se neliší 
u mužů a žen a jsou vesměs pouze nízké. Z komponent SOC byly korelace hodnocení 
vlastního zdraví u složky comprehensibility 0,162, manageability 0,215, a meaningful-
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ness 0,197. Pro hledání detailnější odpovědi na otázku, zda SOC, případně jeho kompo-
nenty ovlivňují hodnocení vlastního zdraví učitelů jsme použili regresní analýzu lineár-
ní i mnohonásobnou ordinální. Regresní koefi cienty podobně jako koefi cienty korelační 
u celého souboru jsou velmi nízké, takže umožňují vysvětlit jen nepatrnou část rozptylu. 
Navíc u lineární regrese nemají chyby předpovědí (rezidua) normální rozložení. Podob-
ně neměly podstatnější věcný význam ani výsledky získané při uplatnění metody ANO-
VA. V celém souboru  bylo možno zaznamenat statisticky významné nicméně věcně 
velmi málo podstatné vztahy mezi hodnocením vlastního zdraví a komponentami ma-
nageability. U učitelek pak ještě na rozdíl od učitelů byl navíc pouze statisticky význam-
ný vztah mezi hodnocením zdraví a komponentou  meaningfulness. Regresní analýza 
u vztahu mezi SOC a percepcí pracovní a mimopracovní zátěže učitelů napovídá, že oba 
typy zátěže jsou statisticky významně nicméně věcně téměř nepodstatně ovlivňovány 
pouze komponentou SOC manageability. 

Pro další analýzu vlivu SOC na percepci zátěže a na zvolené ukazatele zdraví uči-
telů jsme postupovali tak, že jsme rozdělili respondenty na dvě skupiny podle mediánu 
skóre v SOC. Skupinu s nízkým SOC představovaly osoby s e skóré nižším než hodnota 
mediánu. Skupinu s vyšším SOC tvořili jednici jejichž skóre bylo rovno mediánu nebo 
vyšší. V obou těchto skupinách jsem zjišťovali rozdíly v hodnocení zátěže a ukazatelích 
zdraví s přihlédnutím k pohlaví respondentů. Výsledky shrnují tabulky 4 až 6.

Tabulka 4 sledované proměnné podle úrovně SOC v celém souboru
Suma SOC Pracovní zátěž Životní zátěž Dny absence Subj. zdraví

Nízká
Průměr 3.08 2.80 6.37 3.70
Směr. odchylka. .848 .763 15.678 .870

Vysoká
Průměr 2.99 2.56 6.63 4.00
Směr. odchylka .867 .750 18.593 .749

 Významnost rozdílu - 1% - 1%

K testování použit Mann Whitney U test, neboť sledované proměnné nesplňují 
požadavek normálního rozložení. 

V celém souboru odlišovalo skupinu osob s vyšší úrovní SOC oproti osobám 
s nižší úrovní subjektivní hodnocení životní zátěže a vlastního zdravotního stavu

Tabulka 5 Sledované proměnné podle úrovně SOC v souboru mužů
Suma SOC Pracovní zátěž Životní zátěž Dny absence Subj. zdraví

Nízká
Průměr 3,01 2,73 4,80 3,54
Směr. odchylka. ,923 ,697 6,817 1,029

Vysoká
Průměr 104 104 104 103
Směr. odchylka 2,87 2,62 4,10 4,03

Významnost rozdílu - - - 1%

K testování byl použit Mann Whitney U test.
U mužů se lišila skupina s vyšším a nižším skóré SOC jen v hodnocení vlastního 

zdraví, které jako lepší hodnotili ti, kteří měli vyšší míru SOC 
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Tabulka 5 Sledované proměnné podle úrovně SOC v souboru žen 
Suma SOC Pracovní zátěž Životní zátěž Dny absence Subj. zdraví

Nízká
Průměr 3,11 2,81 6,58 3,74
Směr. odchylka ,812 ,759 15,903 ,844

Vysoká
Průměr 3,00 2,54 6,83 4,04
Směr. odchylka ,859 ,771 19,210 ,727

Významnost rozdílu 5% 1% - 1%

K testování byl použit Mann Whitney U test.
V podsouboru učitelek měly osoby zařazené do skupiny s vyšším skóré SOC 

oproti osobám dosahujícím nižšího skóré vyšší hodnocení vlastního zdraví a svou pra-
covní i mimopracovní zátěž považovaly za nižší. Ani těmto rozdílům nelze přes jejich 
statistickou významnost přičítat větší věcnou důležitost, neboť jsou nižší než výběrová 
chyba měření při použité pětibodové škále.

Diskuze a závěr
Naš výzkum realizovaný na skupině učitelů druhého základních škol naznačuje, 

že velikost SOC jako osobnostní proměnné salutogeneze se ve věcném slova smyslu 
nepodílí zásadním způsobem na vnímání vlastní pracovní zátěže učitelů ani na hodno-
cení vlastního zdravotního stavu a na počtu dnů pracovní absence za rok pro nemoc. 
V  tomto smyslu není ani podstatný rozdíl mezi muži a ženami. Určité hodnoty sledo-
vaných korelačních koefi cientů dosáhly hladiny statistické významnosti 1 %, případně 
5 % zejména díky relativně vysokému počtu účastníků výzkumu, při kterém jsou statis-
ticky významné i nízké regresní či korelační koefi cienty. Vysvětlují ovšem jen nepatrnou 
část společného rozptylu SOC i subjektivního hodnocení zátěže a vlastního zdraví. Na 
základě  nízké hodnoty korelací lze předpokládat, že zde  působí i další vlivy, které jsme 
v našem výzkumu nesledovali. Regresní analýza (lineární a mnohonásobná ordinální) 
sice přinesla rovněž některé statisticky významné výsledky. I ty však jsou z věcného 
hlediska vzhledem k velmi nízké hodnotě vysvětlovaného rozptylu málo podstatné.  

Podobně jako v našich dalších výzkumech (např. K. Paulík et al., 2009) i zde 
vychází u učitelů obojího pohlaví hodnocení pracovní zátěže jako vyšší než zátěže mi-
mopracovní, což lze považovat za  podporu předpokladu relativně vysoké subjektivní 
zátěže v učitelské profesi.
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SALUTOGENESIS, PERCEPTIONS OF STRESS AND THE 
STATE OF HEALTH OF MALE AND FEMALE TEACHERS 

Abstract: The paper focuses on salutogenesis based on the known concept by 
A. Antonovsky as a process enabling people to cope with stress; in this case specifi cally 
within the teaching profession at elementary schools with respect to possible differen-
ces between female and male teachers. The subject of this analysis are the relationships 
between the subjective view of how they experience work-related stress and the subje-
ctive (assessment of one’s own health) and objective indicators of their state of health 
(number of days absent from employment due to illness) with regard to the probable 
mediating infl uence of Sense of Coherence (SOC) among men and women. 

Key words: salutogenesis, SOC, teacher stress, men, women, coping with 
stress
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STÁRNUTÍ, ENTROPIE A LIDSKÉ ZDRAVÍ

Vladislav NAVRÁTIL 

Abstrakt: Entropie je veličinou, která charakterizuje uspořádanost systému (dru-
há termodynamická věta). Lze pomocí ní objasnit mnohé jevy fyzikální, chemické, biolo-
gické, společenské a dokonce i jevy ve vesmíru. Takové systémy ponechané přirozenému 
vývoji směřují totiž vždy ke stavu s maximální entropií. Cílem naší práce je přinést 
stručný přehled znalostí, týkajících se stárnutí lidského organismu a doplnit je výsledky 
našich výzkumů.

Klíčová slova: entropie, uspořádanost systému, stárnutí organismu

Úvod
Téma stárnutí jistě nepatří k vyhledávaným námětům rozhovorů, i když se 

mu často nevyhneme. Avšak co je to stárnutí? Podle některých autorů je to jistý druh 
akumulace změn (obvykle k horšímu) ve věcech, organismech, či společenstvích. 
Co se týká lidského organismu, jedná se o multidimenzionální proces fyzikálních, 
psychologických a sociálních změn. Mladí lidé si obvykle nepřipouštějí, že někdy 
zestárnou, ale čas je neúprosný. Tak například v 80 letech má lidské srdce asi polo-
viční účinnost, než mělo v 60. 

Střední doba života různých organismů je značně rozdílná. Například některé 
druhy borovic žijí až 4000 let. Jepice žijí jeden den, blecha asi 30 dní, bílé myši asi 
4 roky, psi a kočky dosahují stáří až 15 let, koně 40 let, nosorožci 50 let, indičtí sloni 
80 let, některé druhy ryb 100 let a některé želvy až 150 let.

Z fyzikálně – chemického hlediska je život řadou chemických reakcí, urych-
lovaných či zpomalovaných enzymy. Naše těla akumulují nebo vydávají energii. Při 
konstantní teplotě ji vydáváme do okolí jako teplo (vzniklé metabolickou přeměnou 
tuků, uhlohydrátů a proteinů). Velmi důležitou charakteristikou, kterou lze měřit, je 
tzv. „bazální metabolická rychlost“ (Bazal Metabolic Rate (BMR)), která je defi no-
vána jako energie, vydávaná organismem za standardizovaných podmínek (fyzický 
i duševní klid, 12–18 hodin po posledním jídle, za teplotně neutrálních podmínek). 
Tato hodnota se mění během dne nahoru a dolů o 10 %, maximálně až o 17 %. Pro-
tože BMR úzce souvisí s procesem stárnutí, uvedeme v první kapitole velmi stručný 
přehled teorií stárnutí.
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Teorie stárnutí
2.1. Biologické teorie stárnutí

Podle mínění mnoha vědců je stárnutí do značné míry podmíněno genetickými 
dispozicemi. Uveďme jejich krátký přehled:

– Telomerová teorie. Telomery jsou struktury, umístěné na koncích chromozómů. 
Experimentální údaje říkají, že při každém dělení buňky dochází k jejich zkrá-
cení. Takto zkrácené telomery zpětně aktivují mechanismy, které brání dalšímu 
buněčnému dělení (takový mechanismus může být aktivní při stárnutí takových 
tkání, jako je kostní dřeň a výstelka cév, kde je existence aktivního dělení buněk 
podstatná).

– Teorie reprodukčních buněčných cyklů. Podle této teorie je stárnutí regulováno 
hormony, podporujícími růst a rozvoj buněk v mládí (tedy řídí stárnutí).

– Teorie opotřebení. Stárnutí je výsledkem akumulace chyb a poškození, která se 
akumulují v organismu během života.

– Somatická mutační teorie. Podle této teorie je stárnutí základní vlastností buněk, 
která je v nich již od jejich vzniku zakódována.

– Teorie akumulace poškození. Stárnutí je výsledkem chyb, vznikajících při „čte-
ní“ genetického kódu.

– Virová teorie stárnutí. Podle této teorie je virová infekce nejpravděpodobnějším 
původcem škod, vznikajících v DNA. 

– Teorie akumulací odpadů. Produkty metabolické činnosti buněk způsobují stár-
nutí.

– Autoimunitní teorie. Vzrůstající hladina antilátek atakuje tělesné tkáně a svými 
účinky způsobuje stárnutí organismů.

– Časová teorie stárnutí. Stárnutí je výsledkem předem naprogramovaného systé-
mu, který je součástí nervové a endokrinní soustavy organismu.

– Teorie volných radikálů. Volné radikály, tj. Vysoce reaktivní organické molekuly 
vytvářejí poškození, jejichž výsledkem jsou symptomy stárnutí.

– Spolehlivostní teorie stárnutí. Tato teorie je založena na obecné teorii systémů. 
Podle ní je možné např. předpovídat exponenciální růst mortality s věkem (Gom-
pertzův zákon).

– Teorie akumulace chyb uspořádání. Stárnutí je důsledkem akumulace chyb 
uspořádání. Na této teorii je důležité správně rozlišit mezi „poškozeními“ (de-
fekty před opravami) a „chybami uspořádání“, které popisují defektní strukturu 
po chybné opravě.

2.2. Nebiologické teorie stárnutí
– Teorie odpoutání. Podle této teorie je stárnutí důsledkem separace starších lidí od 

aktivní role ve společnosti (tato teorie je často kritizována).
– Teorie aktivity. Podle této teorie je spokojenost starších lidí s jejich životem pří-

mo závislá (úměrná) jejich aktivitě.
– Selektivní teorie. Tato teorie je kompromisem mezi teorií aktivity a teorií odpou-

tání. Starší lidé by měli být aktivnější a měli by být více zapojováni do všeobec-
ného dění.
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– Teorie kontinuity. Důležitou roli ve zpomalení procesu stárnutí hraje kontinuální 
přechod z velmi aktivního života v mládí ke klidnějšímu životu ve stáří.

– Teorie stárnutí, využívající pojmu entropie. Tato teorie je velmi podobná teorii 
opotřebení a budeme se jí věnovat podrobněji v dalším textu. Nejdříve však uve-
deme nejzákladnější fyzikální poznatky, vztahující se k pojmu entropie.

Základní termodynamické pojmy
Termodynamika je založena na dvou základních zákonech, které mají dalekosáh-

lý význam a aplikace v přírodních procesech, průmyslu a ekonomice. 
První zákon termodynamiky je obdobou obecného Zákona zachování energie 

pro zvláštní případ, zahrnující teplo. V nejjednodušší formě jej lze psát jako

ΔU = ΔQ + ΔW  (1)
kde ΔU je změna vnitřní energie soustavy, ΔQ je teplo soustavě dodané a ΔW 

je práce na soustavě vykonaná (soustavě dodaná). Lze jej tedy defi novat následovně: 
zvýšení vnitřní energie soustavy lze dosáhnout tak, že jí buď dodáme teplo, nebo na 
ní vykonáme práci (nebo obojí). Na Obr. 1 je znázorněn schematicky princip činnosti 
tepelného stroje, pracujícího podle 1. termodynamického zákona.

Druhý termodynamický zákon blíže určuje směr termodynamických procesů 
v přírodě, které vždy probíhají od více uspořádaných stavů ke stavům s menším uspo-
řádáním. Druhá věta termodynamiky bývá vyjadřována ve třech různých formulacích 
podle různých autorů:

1. Není možné, aby teplo přecházelo samovolně z tělesa chladnějšího na těleso tep-
lejší (Rudolph Clausius 1822–1888).

2. Není možné sestrojit perpeetuum mobile II. druhu, tj. stroj, který by bez dodání 
jiné energie pouze ochlazoval tepelnou lázeň a konal ekvivalentní práci (Sadi 
Carnot 1796–1832).

3. Výsledkem přírodních procesů je skutečnost, že zásoby energie schopné konat 
práci neustále spojitě klesají (Lord Kelvin 1824–1907).

Obr. 1. K ilustraci I. Termodynamické věty.



334

  
Obr. 2. K ilustraci II. Termodynamické věty.

Jeden z případů, dokumentující platnost druhého termodynamického zákona, je 
znázorněn na Obr. 2 (proces odrážení pružné kuličky a předávání energie podložce ve 
formě tepla je jednosměrný).

Veličinou, která jasně charakterizuje neuspořádanost soustavy je tzv. entropie sou-
stavy (z řeckého slova, značícího přeměnu). Entropii můžeme chápat jako charakteristiku 
degradace energie v jejích různých přeměnách. Druhý termodynamický zákon také někdy 
nazýváme zákonem entropie a formulujeme jej následovně: při reálných dějích v přírodě 
entropie neklesá. Clausius defi noval entropii matematicky pomocí vztahu

   (2)
   
zde je ΔQ malá reverzibilní změna tepla dané soustavy a T je teplota, při níž 

k této změně dochází. 
Přírodní procesy v izolovaných soustavách tedy probíhají vždy tak, že entropie 

vzrůstá, nebo je konstantní (tak je tomu v případě ideálně vratných procesů). Z Obr. 1 
plyne, že teplo z ohřívače (teplota T1) přechází do chladiče (teplota T2). Během tohoto 
procesu se v tepelném stroji část tepla (přesněji vnitřní energie) přemění na mechanic-
kou energii. V případě, že bychom odstavili tepelný stroj, došlo by pouze k ochlazení 
ohřívače a ohřátí chladiče a tento proces by se opakoval do té doby, až by došlo k tepel-
né rovnováze v celé soustavě chladič + ohřívač. V tomto druhém případě také nedochází 
k poklesu celkové energie soustavy (I. věta), ale možnost přeměny jisté části vnitř-
ní energie na mechanickou práci byla ztracena a to navěky (II. věta termodynamiky). 
„Směs“ horkého a chladného plynu, kterou jsme získali na závěr procesu již nemůže 
být rozdělena zpět na horký a chladný plyn zvlášť. V tomto procesu entropie vzroste 
v souladu se vztahem (2).

Energie, entropie a délka života
Z fyzikálně–chemického hlediska jsou chemické reakce v živých organismech 

urychlovány a řízeny pomocí enzymů. Lidské tělo má obvykle konstantní teplotu, což 

T
QS Δ

=Δ
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znamená, že na jedné straně získáváme energii z tuků, uhlohydrátů a proteinů, a na dru-
hé straně ji předáváme do okolí jako teplo. Z termodynamického hlediska to znamená, 
že uspořádané organické molekuly se mění na zcela neuspořádanou formu energie – na 
teplo. Vysoce uspořádané systémy mají nízkou entropii a vysoký obsah informací. Podle 
druhé termodynamické věty směřují takové systémy neodvratně do stavu s maximální 
entropií, tj. ke smrti. Chápeme-li tedy smrt organismu jako stav s maximálním neuspo-
řádáním, potom podle teorie vyčerpání můžeme spojit délku života s pojmem produkce 
entropie. Produkce entropie u savců (myší, koní, prasat, aj.) je téhož řádu, jako produkce 
entropie lidí (ta je jenom asi 4–5 krát vyšší). Proč se však liší?

Jak již bylo uvedeno, závisí u živých organismů jejich energetický obsah, produkce 
entropie, vitalita a rychlost stárnutí na chemických reakcích v jejich organismech ovlivňo-
vaných zejména teplotou. Vyvinuté teplo měřené za defi novaných podmínek se nazývá, jak 
již bylo uvedeno v kapitole 1., bazální metabolická rychlost (BMR). Měříme ji tak, že pod-
robíme organismus půstu trvajícímu 12–18 hodin a ponecháme jej v klidu (poloha vleže, 
bez vnějších stresů). Potom lze předpokládat, že veškerá zásobní energie organismu se úplně 
přemění na teplo, které přejde do okolí (a které lze měřit, např. kalorimetricky). Je známo, že 
pacienti trpící rakovinou mají vyšší metabolickou rychlost, než je tomu u zdravého člověka. 
Podobně i lidé nemocní kardiovaskulárními nemocemi mají také vyšší BMR. Kuřáci mají 
větší potíže se spánkem než nekuřáci, neboť kouření zvyšuje krevní tlak, srdeční tep a kon-
centraci mastných kyselin v organismu. To znamená, že kuřáci uměle zvyšují metabolickou 
rychlost a že jsou vlastně fyziologicky starší než nekuřáci téhož věku. Podle teorie vyčerpání 
si tedy zkracují život. Malé děti vykazují vysoký BMR (asi dvakrát vyšší, než dospělí), 
neboť se jejich organismus vyvíjí a mění velmi rychle. Po 10. roku jejich věku jejich BMR 
postupně klesá s časem. BMR je rovněž ovlivňováno teplotou (je nižší při vyšší teplotě) a je 
úměrné tlaku. Vegetariáni mají nižší BMR, než je tomu u lidí, konzumujících velká množství 
proteinů (maso). Ve spánku vydáváme nejméně tepla a tak tento stav lze považovat za jakýsi 
normál pro měření BMR. Sedavá činnost, jako je psaní, práce s počítačem, apod., vykazuje 
BMR o 50 %–100 % vyšší, než je spánková hodnota. Lehčí aktivity (pomalá chůze) vyka-
zují asi 3x větší hodnotu BMR, střední aktivity (rekreační plavání, jízda na kole) asi 5x – 6x 
vyšší hodnotu. Velmi náročná fyzická činnost (rychlá jízda na kole, horolezectví) vykazují 
hodnotu BMR 13x – 16x vyšší, než je spánková hodnota. 

Dá se tedy konstatovat, že zřejmě existuje jistý vztah mezi délkou života a me-
tabolickou rychlostí. Podělíme-li metabolickou rychlost teplotou organismu, obdržíme 
veličinu, která charakterizuje produkci entropie organismu (viz vztah 2). Náš život 
je potom cestou od velmi uspořádaného stavu k postupně stále více neuspořádanému 
stavu, končícímu smrtí organismu (totálně neuspořádaný stav). Srovnáme-li tedy dvě 
osoby stejného věku, potom ta, která vykazuje vyšší produkci entropie, žije rychleji
a méně efektivně a pravděpodobně zemře dříve. S postupujícím stářím rychlost produk-
ce entropie zmenšuje, ale pokles přesto stále pokračuje. Tedy, produkce entropie může 
být indikátorem stárnutí: je velká, jsme-li mladí, a nízká, jsme-li staří.

Závěr
Procesy stárnutí jsou vždy doprovázeny plynulým rozvojem vzniku nedokonalostí, 

charakterizovaných entropií. Vztah mezi entropií a ostatními veličinami je následující:
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1. Růst vnitřní energie soustavy (organismu) způsobuje růst její entropie.
2. Soustava se stane neuspořádanější, je-li na ní konána práce nebo je-li jí zvnějšku 

dodáno teplo.
3. S rostoucím časem (stárnutí) roste entropie soustavy (organismu).
4. S růstem entropie soustavy dochází i k růstu množství neuspořádaností v sousta-

vě. 
5. S růstem entropie soustavy (stárnutí) dochází k poklesu možností konání práce.
6. Nepříliš optimistický závěr: princip růstu entropie je všeobecným přírodním zá-

konem, a tedy ani ta nejlepší lékařská péče nemůže zajistit lidem nesmrtelnost 
(a to ani v daleké budoucnosti).

Literatura
HERSHEY, D. Entropy Theory of Aging Systems. Imperial College Press, London, 2010. 

Wikipedia, free Encyclopedia. http://www.healthsystem.virginia.edu
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentals of Physics. John Wiley, 

1997.
HARRIS, N. C.; HEMMERLING, E. M.; MALLMANN, A. J. Physics Principles and 

Applications. Mc Graw Hill, 2000.

HEALTH, AGEING AND ENTROPY

Abstract: Entropy is a measure of order and disorder and entropic principle (se-
cond thermodynamic principle) is able to explain many phenomena in physics, chemis-
try, biology, our human bodies, corporations and even the universe. If left alone, these 
ageing systems go spontaneously from low entropy and order, to maximum entropy. 
This means the direction of time can be evaluated. The short survey of basic knowledge 
concerning of ageing of humans together with  results of our opinions and research are  
the aim of our work.

Key words: entropy, order of system, disorder, ageing of humans
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