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ABSTRAKT 

Práce je rozdělena na teoretickou část a výzkumné šetření. V teoretické části se věnuji 

pojmům v oblasti zdraví, podpory zdraví ve škole, oblasti Člověk a jeho zdraví, předmět 

výchova ke zdraví, popisuji rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací program. 

V neposlední řadě se věnuji implementaci, vysvětlení tohoto pojmu a samotné implementaci 

výchovy ke zdraví do školního kurikula.   

Druhá část je zaměřena na analýzu školního vzdělávacího programu, kde zkoumám 

školní vzdělávací program dané školy. Další částí je polostrukturovaný rozhovor a dotazník, 

který proběhne online formou. Data budou znázorněna v grafické podobě. V závěru uvedu 

návrhy změn školního vzdělávacího programu výchovy ke zdraví dané školy, které budu 

tvořit na základě zjištěných dat.  

Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda má škola vhodné podmínky pro výuku 

výchovy ke zdraví a zda jsou učitelé a žáci s koncepcí výuky spokojeni a v čem se liší jejich 

názor. Zjistila jsem, že respondenti jsou z větší části s výukou výchovy ke zdraví spokojeni, 

učitelé ve svých hodinách využívají i různé skupinové nebo samostatné práce, které mohou 

plnit ve své třídě, anebo mají možnost navštívit počítačovou učebnu. Učitelé se snaží na své 

hodiny připravit, jen nemají dostatek pomůcek, které by mohli využít.  
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ABSTRACT 

The work is divided into a theoretical part and a research survey. In the theoretical 

part I deal with concepts in the field of health, health promotion at school, the field of Human 

and their health, the subject of health education, I describe the framework educational 

program and school educational program. Last but not least, I focus on the implementation, 

explanation of this concept and the actual implementation of health education in the school 

curriculum. The second part is focused on the analysis of the school educational program, 

where I examine the school educational program of a specific school. 

 The next part is a semi-structured interview and a questionnaire, which will take 

place online. The data will be displayed in graphical form. In the end, I will present the 

proposals for changes in the school educational program of health education on this school, 

which I will create on the basis of the obtained data.  

The aim of this bachelor's thesis is to find out whether the school has suitable 

conditions for teaching health education and whether teachers and students are satisfied with 

the concept of teaching and how they differ. I found that the respondents are largely satisfied 

with the teaching of health education, teachers in their classes also use various group or 

individual work, which they can perform in their classroom, or in the computer class. 

Teachers are trying to prepare for their lessons, they just don't have the necessary tools. 
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Úvod  

Zdraví je nezbytnou součástí každého člověka. Je to stav člověka, který má úplnou 

pohodu, a to duševní, tělesnou a sociální. Od útlého věku by mělo být člověku vštěpováno 

povědomí o zdravém životním stylu a zdraví samotném. Zdraví ovlivňuje několik faktorů, 

mezi které spadá především rodina a prostředí ve kterém se dítě pohybuje a vyrůstá. Tyto 

dva a spousta dalších faktorů určují a rozvíjí postoj dítěte ke zdraví a s těmito základy by se 

měly dále postoje rozšiřovat ve školkách a školách. Proto by měl být předmět Výchova ke 

zdraví implementován do každého školního vzdělávacího programu jednotlivých škol, kde 

k rozvoji dochází, protože výchova ke zdraví pomáhá dětem se ohledně zdraví a zdravotního 

stylu stále rozvíjet.  

Pokud by se stalo, že škola nebude mít předmět Výchova ke zdraví, může se stát,  

že škola jednotlivé části tohoto předmětu rozděluje mezi předměty, které se řadí mezi 

výukovou oblast Člověk a zdraví. Těmi předměty mohou být například tělesná výchova, 

přírodopis, občanská výchova, ale pokud jsou témata vyučována v těchto předmětech hrozí, 

že nepokryjí úplně všechna výuková témata, které jsou obsažena ve Výchově ke zdraví, 

protože se mohou témat dotýkat pouze okrajově, anebo se jimi nezaobírat vůbec. Proto by 

měl být předmět Výchova ke zdraví zařazen do školského vzdělávacího programu každé 

školy. 

Toto téma jsem si vybrala, protože jsem pracovala na dané škole, kterou zkoumám, dva 

roky jako asistentka pedagoga. Během své práce jsem pracovala na prvním i druhém stupni 

a vím, jak na škole probíhá výuka výchovy ke zdraví a jak vypadá celkové klima školy. Jako 

asistentka pedagoga jsem měla možnost vidět výuku z pohledu žáka i z pohledu učitele, 

během suplování za své kolegy. Na dané škole není kladen takový důraz na výuku zdraví  

a zdravotního stylu. Na školu dochází velká část žáků ze sociálně slabších rodin, nebo 

etnických menšin, rozvíjet těmto dětem povědomí o zdraví a jeho součástech by jim mělo 

přispět ke zdravému vývoji v dospívání a nadcházejícím budoucím životě. 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, zda má škola vhodné podmínky pro 

výuku výchovy ke zdraví a zda jsou učitelé a žáci s koncepcí výuky spokojeni a v čem se 

liší jejich názor. K zjištění těchto cílů bych měla dosáhnout analýzou školního vzdělávacího 
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programu dané školy, polostrukturovaným rozhovorem s učiteli a dotazníkem určený  

pro žáky 9. ročníku.  

Má práce je rozdělaná na dvě části, a to teoretickou část a výzkumné šetření. 

V teoretické části se věnuji pojmům v oblasti zdraví, definice zdraví, faktory, které ovlivňují 

zdraví. Dále se věnuji podpoře zdraví ve škole, oblasti Člověk a jeho zdraví, kde zmiňuji 

cíle této oblasti a popisuji předmět výchova ke zdraví. Popisuji rámcový vzdělávací program 

a školní vzdělávací program. V poslední kapitole se věnuji implementaci, vysvětlení tohoto 

pojmu a samotné implementaci výchovy ke zdraví do školního kurikula.   

V druhé části se věnuji analýze školního vzdělávacího programu, kde zkoumám školní 

vzdělávací program dané školy dle struktury. Další částí výzkumu je polostrukturovaný 

rozhovor s učiteli ze Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka. Otázky rozhovoru budou 

učitelům předem zaslány a v on-line hovoru se budu dotazovat na doplňující otázky. 

Rozhovoru se zúčastní 4 učitelé, kteří učí na dané škole předmět výchova ke zdraví. Poslední 

části bude dotazníkové šetření. Dotazník bude zaměřen na žáky 9. ročníku, který proběhne 

online formou. Data budou znázorněna v grafické podobě. V závěru uvedu návrhy změn 

školního vzdělávacího programu výchovy ke zdraví dané školy, které budu tvořit na základě 

zjištěných dat.  

Hlavním přínosem mé práce vidím změnu výuky výchovy ke zdraví na dané škole  

a snahu o zlepšení klimatu školy k lepšímu. Aby s výukou byli spokojeni žáci i učitelé  

a výuka byla přínosná pro obě strany. Práce může sloužit, jako podklad pro změny na dané 

škole, nebo pro inspiraci učitelům.  
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2 Teoretická část  

2.1 Zdraví  

Zdraví má několik charakteristických rysů, proto není jednoduché ho přímo definovat. 

Znaky zdraví se během života lidí různě mění, a to v závislosti na kultuře, ekonomice, 

medicíně. Je spjato s kvalitou života člověka, jelikož má zdraví vysokou životní hodnotu 

 a je důležité pro správné fungování lidského těla (Machová, 2009), (Marádová, 2014). 

Určité definice zdraví existují, nejčastěji používaná je definice od Světové zdravotnické 

organizace. Ta definovala zdraví jako: ,,stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, nikoli 

pouze nepřítomnost nemoci nebo vady“ (WHO,1946). Podle této definice můžeme zdraví 

chápat jako celkový stav člověka, díky kterému dosahuje optimální kvality života 

(Marádová, 2014), (Boudová a kol.,2015). 

2.1.1 Faktory ovlivňující zdraví 

Zdraví je ovlivněno vnějšími a vnitřními faktory, determinanty zdraví. Tyto 

determinanty zdraví ovlivňují jak skupiny lidí, tak jedince. Vnitřní faktory nelze ovlivnit 

v průběhu života. Řadí se mezi ně genetická výbava jedince, která je získaná od rodičů, 

například vývojové vady, náchylnost k některým onemocněním. Dalšími vnitřními faktory 

jsou pohlaví a věk. Naopak vnější faktory lze aktivně ovlivnit. Patří mezi ně faktory 

prostředí, to znamená životní, sociální a přírodní prostředí ve kterém lidé žijí. Životní styl 

a kvalita zdravotní péče. Individuální postoj ke zdraví a způsob života. To, jak o sebe jedinec 

pečuje, dodržuje preventivní prohlídky u lékařů, jakým stylem života žije, ovlivňuje samotné 

zdraví (Marádová, 2014), (Mužíková, 2006). 

Vlivy faktorů, které jsem popsala výše, mají význam pro vývoj dětí a mládeže. Ze všech 

determinantů nejvíce zasahuje životní styl. Ten se během vývoje a života mění mnohem 

snadněji než životní prostředí a úrovně poskytované zdravotní péče. Životní styl si člověk 

vybírá a určuje sám. K přijetí zdravého životního stylu má ve výchově primární úlohu 

rodina, která má zároveň úlohu i vůči rizikovým faktorům, jež ovlivňují zdraví dítěte. Rodina 

a rodinné prostředí ovlivňují psychické i fyzické zdraví dítěte. Působí na orientaci v otázkách 

výživy, hygieny a osvojování sociálních rolí a hodnot. Vztah v rodině mezi rodiči a dětmi, 

mezi sourozenci tvoří jedinci základ do budoucích partnerských vztahů a rodičovských 
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postojů. Vztahy v rodině se stávají zdrojem zkušeností pro řešení budoucích životních situací 

a utvoření životního stylu (Marádová, 2014), (Kebza,2005). 

2.1.2 Zdravotní gramotnost 

Přijímaní správných rozhodnutí, jenž mají vztah ke zdraví v každodennosti života, tím 

je pojata zdravotní gramotnost. Její rozvíjení může umožnit jedincům ovlivňovat kvalitu 

svého zdraví. Pokud je člověk schopný zajistit a aplikovat informace, které se týkají podpory 

zdraví a využívá zdravotnické služby, aby zlepšil svůj zdravotní stav, je takový člověk 

zdravotně gramotný. Zdravotnickou gramotnost lze rozdělit do tří úrovní (Kovaříková  

a Marádová, 2020), (Holčík, 2010). 

1. Funkční zdravotní gramotnost: závisí na předávání informací o zdravotních rizicích 

a využívání zdravotnických služeb, benevolence k příjímání předepsaných opatření 

2. Interaktivní zdravotní gramotnost: rozvíjet u jedinců samostatnost, odpovědnost, 

respektování pokyny zdravotníků, motivace přispět k podporování zdraví 

3. Kritická zdravotní gramotnost: zaměření na chování, umět kriticky komunikovat  

o zdraví, aktivní spolupráce jedinců na tvorbě příznivého sociálního prostředí  

Význam zdravotní gramotnosti spočívá tedy v pomoci zlepšovat zdraví jedince. 

Vychází z toho, že pokud bude aktivní účast jednotlivce, determinuje tím i zdravotní stav 

celé populace. Je důležité si stále osvojovat nové informace, protože se stále mění 

společenské potřeby, proto je potřeba stále rozvíjet zdravotnickou gramotnost v rámci 

celoživotního vzdělání pro připravenost mít plnohodnotný život (Kovaříková a Marádová, 

2020). 

2.1.3 Zdraví jako součást výuky 

Podle Světové zdravotnické organizace víme, že zdraví je chápáno jako celková 

pohoda člověka, do které se řadí tělesná, duševní a sociální pohoda. Kvalitu zdraví může 

člověk sám ovlivnit svým chováním, jakým stylem žije, v jakém prostředí žije a pracuje. 

Životní styl, který se v průběhu života mění, je považován ze nejdůležitější determinant 

zdraví. Pokud člověk žije zdravým stylem života, pozitivně to ovlivní jeho tělesnou, duševní 

a sociální pohodu. Pokud ne, je tomu naopak.  
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 Pokud má člověk dostatek znalostí o tom, jak je zdraví pozitivně ovlivněno a co ho 

naopak ovlivňuje negativně, poté se může v oblasti životního stylu správně rozhodnout. 

Proto by mělo být zdraví nedílnou součástí výchovy dítěte. Vést dítě ke správnému 

životnímu stylu, by mělo začít už od útlého věku v rodině a následně ve školce a škole. Dítěti 

by měly být poskytnuty odpovídající znalosti, které budou rozvíjet jeho postoje  

ke správnému životnímu stylu, který bude ovlivňovat jeho zdraví (Marádová, 2014). 

Základem je rodina. Prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, si následně nese do budoucích 

partnerských vztahů a rodičovských postojů. Co se dítě naučí od svých rodičů, následně 

předá svým dětem a ty zase svým. To zahrnuje i základní otázky v oblasti hygieny, správné 

výživy, sociálních rolí a celkového režimu dne, jak by měl být zorganizovaný. Dítě bude mít 

životní styl, podle toho, jaké základy zdraví si v mládí vytvořilo. Proto by se od útlého věku 

mělo dítěti sdělovat proč a jakým způsobem lze zdraví ovlivňovat (Marádová, 2014). 

Ve škole by se dítěti měly informace ohledně zdravého životního stylu dál předávat. 

Pedagogové společně s rodiči by měli formovat aktivní přístup dítěte k upevňování jeho 

zdraví. Škola by měla mít možnost pravidelně ovlivňovat postoje dítěte ke zdravému 

životnímu stylu. Ke správnému formování postoje dítěte ke zdraví, by se měl do škol 

implementovat předmět výchova ke zdraví, který by měl být motivací ke správnému 

životnímu stylu (Marádová, 2014). 

2.1.4 Podpora zdraví ve škole 

Škola by se měla snažit žáky podporovat v oblasti zdraví nejen díky výuce, ale měl by 

to být celoškolní přístup k podpoře zdraví. Škola by měla mít plán, který je vytvořen 

systematicky tak, aby podpořil rozvoj postoje ke zdraví žáky, pedagogické i nepedagogické 

pracovníky. 

V první řadě by se měla škola zaměřit na aktivním zapojení všech žáků i pracovníků  

a vytvořit tím takové prostředí, které podpoří upřímné a otevřené vztahy mezi žáky  

a pracovníky školy. V druhé řadě by se neměla omezovat výuka Výchovy ke zdraví na 

jednorázové akce, nebo vymezování témat do jiných předmětů. Spíše se snažit s žáky nejvíce 

probírat zdravotnická témata, která se budou týkat i samotného života žáků, kde žijí, jak 

přistupují ke zdravému životnímu stylu, toto se dá využívat v různých vyučovacích 
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postupech, které si učitel vytvoří tak, aby se informace žákům předaly rozmanitými způsoby 

(Boudová a kol., 2015), (Marádová, 2014). 

Učitel může výuku zrealizovat i mimo prostředí třídy, aby se tím stala hodina 

rozmanitější. K výuce může učitel využít i jiné prostředí v okolí školy, tím přispěje 

k rozvíjení fyzického zdraví školy a zároveň se stane výuka zajímavější a kreativnější. Tato 

podpora by měla sloužit i ke zlepšení komunikace mezi školou a rodinou a efektivní dopad 

na jednotlivce i skupiny ze školy a jejího okolí (Boudová a kol., 2015), (Marádová, 2014). 

2.2 Člověk a zdraví 

V oblasti Člověk a zdraví je zahrnut předmět výchova ke zdraví a to pro 1. i 2. stupeň 

základních škol. Zdraví je důležité, aby měl člověk zdravý a spokojený život. Ochrana zdraví 

a praktické ovlivňování by měly patřit k prioritám základního vzdělání. Ve vzdělávací 

oblasti člověk a zdraví se žáci učí zařadit do svého života veškeré poznatky, způsoby chování 

 a činnosti v oblasti zdraví (RVP,2017). 

Při vyučování této vzdělávací oblasti, by se mělo především dbát na praktické zdatnosti, 

jejich realizaci v daných situacích v každodenním životě. Škola by měla být přizpůsobená 

tomu, aby se mohlo prakticky vyučovat. Cílem výuky je rozvinout u žáků pozitivní postoj 

k ochraně zdraví. Učitel k tomu napomáhá tím, že má pozitivní a osobní přístup k vyučování 

o zdraví. Snaží se dovést žáky k samostatnosti a odpovědnosti za svá rozhodnutí a jednání 

v činnostech, které souvisí se zdravím člověka. Člověk a zdraví je zahrnut v předmětech 

Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, ale témata z tohoto okruhu jsou zahrnuta i v jiných 

předmětech (RVP,2017), (Fialová, 2014). 

Samotné učivo, které se vyučuje v oblasti Člověk a zdraví je rozděleno do 6 tematických 

okruhů. Tyto okruhy jsou i součástí obsahu výchovy ke zdraví. Důležité je, aby žáci získali 

v průběhu základního vzdělání komplexní pohled k problematickému tématu zdraví. Žáci  

by měli také porozumět tomu, jak spolu souvisí tělesný, duševní a sociální aspekt. Téma 

Osobnostní a sociální rozvoj je spjatý s obsahem výchovy ke zdraví. Žákům pomáhá rozvíjet 

fakta a dovednosti, které se týkají psychohygieny, jako regulace zátěží a stresů. Dále 

v oblasti mezilidských vztahů, komunikace, prevence sociálně patologických jevů 

(RVP,2017), (Fialová, 2014). 
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2.2.1 Cíle oblasti Člověk a zdraví 

Vzdělávání v oblasti Člověk a zdraví se zaměřuje na utváření klíčových kompetencí 

žáků tak, že je vede k: 

- Poznávání zdraví jako důležité hodnoty v kontextu dalších životních hodnot 

- Pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody  

a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným 

prostředím a atmosférou příznivých vztahů 

- Poznávání člověka jako jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu 

vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů a na kvalitě 

prostředí 

- Získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, 

i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje 

- Využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním 

režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou 

zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících 

s preventivní ochranou zdraví 

- Propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými 

vztahy se základními etickými a morálními postoji, s volným úsilím atd. 

- Chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného 

předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd. 

- Ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných 

událostech a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých 

mimořádných událostí 

- Aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně 

prospěšných činností ve škole i v obci (RVP,2017, str. 93) 

2.2.2 Výchova ke zdraví 

K tomu, aby se správně rozvíjel postoj dítěte ke zdraví, by měl napomoct předmět 

Výchova ke zdraví. Předmět nalezneme v rámcovém vzdělávacím programu, ale jen některé 

školy ho mají zařazeny ve školním vzdělávacím programu. Školy, které nemají tento 

předmět zařazen ve svém plánu, tak v nezanedbatelné míře prostupuje napříč jinými 
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vyučovacími předměty, to znamená, že tematické okruhy z Výchovy ke zdraví, které jiné 

školy učí v tomto předmětu, jsou vykovány v předmětu jiném (Kovaříková a Marádová, 

2020), (Machová, 2009,), (RVP,2017).  

Výchova ke zdraví navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, který se řadí mezi 

tematický okruh Člověk a jeho zdraví. Předmět by měl rozvíjet poznatky a dovednosti 

v propojení ze všech složek, sociální, fyzické a psychické, které by mělo dítě mít už převzaté 

od rodičů. Dítě by si díky tomuto předmětu mělo uvědomovat a přebírat odpovědnost  

za rozhodování a ochranu zdraví jak svého, tak i ostatních. Jelikož se předmět Výchova  

ke zdraví zaměřuje i na témata mezilidských vztahů a zároveň je propojen s tématem 

Osobnostní  

a sociální výchova. Díky tomu se prohlubují poznatky o sobě samém i vztazích mezi lidmi, 

manželství, škola, partnerství a podobně (Kovaříková a Marádová, 2020), (Marádová, 2014), 

(RVP,2017). 

2.2.3 Vzdělávací obsah výchovy ke zdraví 

Výchova ke zdraví je Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy 

definována jako obor, který by měl vést žáky k ochraně svého zdraví, a především 

k aktivnímu rozvoji zdraví. Na prvním stupni se Výchova ke zdraví nevyučuje, ale je 

nahrazena sférou Člověk a jeho svět. V této oblasti je cílem, aby žáci získali vědomosti 

především v oblasti hygieny, společenské a zdravotnické návyky. Zabývají se tématy 

v okruhu mezilidských vztahů, což zahrnuje vztahy, rodinu, respekt, úcta a pomoc druhým 

osobám. Dále si děti osvojují vědomosti v etapách lidského života a režimu dne. Věnovat  

se problematice zdraví je důležité, výchova ke zdraví by se měla vyučovat jako samostatný 

předmět (RVP,2017). 

Vzdělávací obsah Výchovy ke zdraví na druhém stupni se od prvního stupně až tak 

moc neliší, je obsáhlejší, ale velice podobný. Obsah napomáhá rozvíjet klíčové kompetence. 

Při osvojování výstupů je důležitá vyváženost podílů jednotlivých postojů, znalost  

a dovednost. Žáci se naučí respektovat přijatá pravidla pro lepší soužití se spolužáky a sám 

pozitivně přispívá k dobrým vztahům. Je schopen popsat role členů rodiny, či třídy, zároveň 

dovede uvést příklady vlivu komunity z hlediska zdraví. Žák se naučí na příkladech popsat 

kontext mezi duševním, sociálním a tělesným zdravím. Je schopen formulovat vlastními 
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slovy problematiku zdraví a spojuje souvislosti složení stravy. Projevuje a upevňuje vztah 

sám k sobě a využívá již osvojené relaxační pomůcky a techniky k regeneraci. Je schopen 

respektovat změny, které nastanou v období dospívání, význam sexuality. Dává najevo 

odpovědné chování, které se projeví v rizikových situacích. Očekávaných výstupů žáka  

je více (RVP,2017). 

2.2.4 Očekávané výstupy v rámci podpůrných opatření 

Žák s podpůrným opatřením nemá stejné výstupy, ale minimální doporučenou úroveň 

očekáváných výstupů, ve kterých žák: 

- Chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny 

- Uvědomuje si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím 

- Respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje  

o aktivní podporu zdraví 

- Projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku s vrstevníky positivní životní cíle, 

hodnoty a zájmy 

- Dodržuje správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňuje zásady 

správné výživy a zdravého stravování 

- Svěří se se zdravotním problémem 

- Dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním 

návykových látek a provozováním hazardních her 

- Uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy 

- Zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality násilí  

- Uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při 

komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních situacích a v případě potřeby vyhledá 

odbornou pomoc; ví o centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich telefonní 

čísla 

- Chová se odpovědně při mimořádných událostech a prakticky využívá základní 

znalosti první pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení obyvatel (RVP, 

2017, str. 95) 
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2.2.5 Učivo 

Učivo, které se vyučuje v oboru Výchova ke zdraví je upraveno Rámcovým vzdělávacím 

programem. Je rozděleno do 6 tematických okruhů, kterými jsou: 

1. Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

2. Změny v životě člověka a jejich reflexe 

3. Zdravý způsob života a péče o zdraví 

4.  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

5. Hodnota a podpora zdraví 

6. Osobnostní a sociální rozvoj 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití – tento okruh klade důraz na vztahy ve dvojici, nejdříve 

máme kamarádství, které nám postupem času může přejít v přátelství, dalším jsou partnerské 

vztahy, které mohou vyústit do manželství a rodičovské role. V tomto okruhu dále máme 

vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity, mezi které například patří rodina, obec, škola. 

Změny v životě člověka a jejich reflexe – zásadními změnami v životě člověka jsou dětství, 

puberta a dospívání do kterých patří změny duševní, tělesné i společenské. Dále sexuální 

dospívání a reprodukční zdraví, ve kterém je sexualita brána jako součást formování 

osobnosti, řeší se zde problémy těhotenství mladistvých a poruchy pohlavní identity. 

Zdravý způsob života a péče o zdraví – tento okruh se zabývá výživou a zdravím, a to 

především zásady zdravého stravování, vliv způsobu stravování, vady stravování, jako 

poruchy příjmu potravy, které negativně ovlivňují zdraví jedince. Dále vlivy vnějšího  

a vnitřního prostředí, které ovlivňují zdraví, mezi které patří kvalita ovzduší, osvětlení, teplo, 

hluk. Zásady hygieny, a to osobní hygieny, duševní i intimní. Ochrana před přenosnými 

chorobami a prevence před úrazy a chronickými chorobami, které jsou nepřenosné.  

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence – v této oblasti se jedná o motivy, které přímo 

ohrožují zdraví. Mezi nejčastější riziko je řazen stres. Žáci si osvojí relaxační techniky, aby 

překonali únavu, stresové situace a budou se učit posilovat duševní odolnost vůči těmto 

situacím. Ohrožující zdraví jsou i autodestruktivní závislosti, do který patří násilí v rámci 

sebepoškozování, alkohol, zbraně, návykové a nebezpečné látky. Zvládnutí těžkých 

životních situací. Dále se sem řadí šikana a jiné projevy násilí, které mohou být i ve skryté 
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formě. Zde je důležité, aby si žáci osvojili komunikaci s odbornou pomocí. Komunikace 

s vrstevníky i s cizími lidmi a vyvarování manipulativních reklam. Osvojit si pravidla 

bezpečnosti a ochrany zdraví za mimořádných situací.  

Hodnota a podpora zdraví – celkové pojetí člověka ve zdraví. Znát základní lidské potřeby. 

Potřebu seberealizace, uznání, lásky a bezpečí a především fyziologické (voda, spánek, 

příjímání potravy). Umět podporovat prevenci zdraví a veškeré její formy. Žák by měl mít 

správný životní styl a být odpovědný za své zdraví.  

Osobnostní a sociální rozvoj – v tomto okruhu je důležité sebepoznání a sebepojetí, utvořit 

pozitivní sebevědomí. Naučit se porozumět druhým lidem, naslouchat jim. Řešit a zvládat 

problémové situace, které mohou v životě nastat. (RVP,2017, str. 95-96) 

2.2.6 Příprava učitele 

Výuka Výchovy ke zdraví vychází z rámcového vzdělávacího programu a školou 

upraveného školního vzdělávacího programu. Při přípravě školního vzdělávacího programu 

by měl učitel mít možnost se zapojit. Jestliže si sám připravil osnovu předmětu výchova ke 

zdraví a didakticky si zpracoval obsah předmětu, měla by se výuka rozvíjet smysluplně. 

Učitel má možnost rozhodnout, jaké učební metody a aktivity se budu při výuce používat, 

aby žáci co nejlépe získávali znalosti a dovednosti (Marádová, 2014), (Matuš a Bednářová, 

2010). 

Učitel by si měl stanovit očekávané výstupy, které bude využívat při výuce tak, aby 

byly v souladu se vzdělávacími smysluplnými plány předmětu. Promyslí si jaké pomůcky 

bude během vyučování používat, jako jsou učebnice, pracovní listy, nebo didaktická 

technika. K přípravě se řadí i rozmyšlení formy výuky, zda budou žáci pracovat  

ve skupinách, nebo zda bude probíhat frontální výukou. Tyto poznatky by měl učitel dále 

poupravit i podle toho, jak bude mít početnou třídu, jací žáci ve třídě budou a jaké budou 

mít mezi sebou vztahy (Marádová, 2014), (Matuš a Bednářová, 2010). 

Učitel by neměl zapomínat na fakt, že výuka se může lišit s jeho plánem. Průběh 

hodiny se může vyvíjet jinak díky interakci učitele a žáka, proto by si měl učitel rozmyslet 

jaké aktivity bude používat a sledovat dění ve třídě. Učitel jde do výuky s konkrétními cíli, 

které chce splnit, ale zapomíná na návaznost cílů předchozí a budoucí práce žáků. Cílem 
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učitele by mělo být zaujetí žáka. Důležité je udržet pozornost žáka, pokud ho výuka 

nezaujme a nebude ho bavit, bude rozptýlen a nebude se soustředit. Aby učitel zjistil, jakou 

formou výuky zaujme své žáky, může uplatnit různé metody. V jedné třídě uplatní práce  

ve skupinách a v jiné frontální výuku, která bude propojena s prací na pracovních listech.  

To učiteli pomůže vybrat učební činnosti, které bude používat a které zaujmou žáky 

(Marádová, 2014), (Mužíková, 2006). 

Klíčovým bodem je i motivace žáků. Učitel by měl zaujmout žáky pomocí vhodných 

forem a metod při hodině. Než začne průběh hodiny, učitel sdělí žákům, jak bude probíhat 

hodina a jaké aktivity je čekají. Žáky bude zajímat, jaká hodina bude a jaké aktivity si učitel 

připraví. Pokud je potřeba, učitel v průběhu výuky a aktivit mění cíle k podmínkám, které  

se vyskytly. Na závěr je společná kontrola, zda jsou splněny všechny cíle. Kontrola probíhá 

společně se žáky, kteří se tím vedou k sebehodnocení. Tohle celé může vést k větší a lepší 

aktivitě a samostatnosti žáků (Marádová, 2014), (Mužíková, 2006). 

2.3 Rámcový vzdělávací program 

Rámcové vzdělávací programy, zkratka RVP, jsou dokumenty, které definují klíčové 

kompetence, vzdělávání a jeho obsahy. Tyto dokumenty vydává ministerstvo školství 

společně s příslušnými ministerstvy, které se na tom podílejí. Vytváří základ pro tvorbu 

školních vzdělávacích programů, zkratka ŠVP. Ve vzdělávání v oborech předškolní, 

základní, základní umělecké, jazykové a střední školy. Rámcové vzdělávací programy 

především stanovují přímo konkrétní cíle vzdělávání, jeho formu a povinný obsah, 

podmínky průběhu a ukončení studia. Dále stanovuje i předpoklady pro vzdělávání žáků  

se speciálními vzdělávacími potřebami (Národní ústav pro vzdělávání). 

Rámcové vzdělávací programy by se měly obnovovat a odpovídat nejnovějším 

znalostem, to především vědních disciplín. Dále nejnovější poznatky z pedagogiky  

a psychologie. Rámcové vzdělávací programy jsou díky těmto stanoviskům upravovány  

a obnoveny. Na rámcové vzdělávací programy navazují jednotlivé školy, které 

 si v návaznosti na rámcové vzdělávací programy vytvoří realizační programové dokumenty, 

které se nazývají školní vzdělávací programy (ŠVP) (Národní ústav pro vzdělávání). 
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2.3.1 Revize RVP 

Rámcové vzdělávací programy je důležité v určitém čase revidovat. To z toho důvodu, 

že se musí ověřit, zda stanovené cíle a obsah, které jsou v rámcovém vzdělávacím programu, 

odpovídají a podporují vzdělávání v souladu s každodenností a rozvojem vědních disciplín. 

Revize rámcového vzdělávacího programu může mít několik podnětů, mezi nejdůležitější  

se řadí: 

- společenské změny, které se intenzivně promítají do vztahů mezi lidmi, do práva, 

organizace života, zdraví a bezpečnost lidí, pracovního trhu a kladou nové 

požadavky na vzdělávání; 

- potřeby dětí a žáků identifikované sociologickými nebo pedagogickými výzkumy; 

- změny ve vědách a technologiích, které mají vliv na obsah vzdělávání či nové (jiné) 

využívání vědeckých a technologických poznatků v praxi a s tím souvisejí změny ve 

struktuře a obsahu některých povolání; 

- zkušenosti ze školy, které signalizují, že RVP neumožňuje realizovat postupy 

potřebné pro efektivní výuku v různých podmínkách a s různými žáky; 

- změny ve školské legislativě (zákony, vyhlášky, vládní nařízení). (www.nuv.cz) 

2.3.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Základní vzdělávání dosahuje stupně základního vzdělání. Rámcový vzdělávací program 

pro základní vzdělávaní je pro jeho realizaci v souladu se školským zákonem. Základní 

vzdělávání se realizuje dle principů RVP pro základní vzdělávání, kterými jsou: 

- navazuje svým pojetím a obsahem na RVP PV a je východiskem pro koncepci 

rámcových vzdělávacích programů pro středí vzdělávání; 

- vymezuje vše, co je společné a nezbytné v povinném základním vzdělávání žáků, 

včetně vzdělávání v odpovídajících ročních víceletých středních škol; 

- specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by měli žáci dosáhnout na konci 

základního vzdělávání; 

- vymezuje vzdělávací obsah – očekáváné výstupy a učivo; 

- zařazuje jako závaznou součást základního vzdělávání průřezová témata s výrazně 

formativními funkcemi; 
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- stanovuje standardy pro základní vzdělávání, jejichž smyslem je účinně napomáhat 

při dosahování cílů stanovených v RVP ZV; 

- podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti jeho 

vhodného propojování, a předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, 

odlišných metod, forem výuky a využití všech podpůrných opatření ve shodě 

s individuálními potřebami žáků; 

- umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu, rozsahu a zaměření výuky, metod práce 

a zařazení dalších podpůrných opatření pro vzdělávání žáků se speciálními 

potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných; 

- je podkladem pro všechny střední školy při stanovování požadavků příjímacího řízení 

pro vstup do středního vzdělávání. (RVP, 2017, str. 5-6) 

Základní vzdělávání je vzdělávání, které povinně vykoná celá populace žáků. Navazuje 

na předškolní vzdělávání a zároveň na výchovu v rodině. Je rozdělena do dvou didakticky 

navazujících stupňů, základní vzdělávání na 1.stupni a na 2. stupni (RVP,2017). 

Základní vzdělávání na 1.stupni napomáhá ulehčit přechod z předškolního vzdělávání 

do povinného a pravidelného. Jeho základem pro žáky je poznávání, rozvíjení individuálních 

potřeb, respektování zájmů každého žáka. Vzdělávání na 1.stupni by mělo žáky dále 

namotivovat k dalšímu vzdělání a napomáhá žákům naleznout vhodné a smysluplné cesty 

k řešení problémů (RVP,2017). 

Základní vzdělávání na 2. stupni navazuje na 1. stupeň. Pomáhá žákům vzdělávat se, 

utvářet návyky, které jim ulehčí učení. Dále se žákům pomáhají utvářet hodnoty, které je 

vedou ke kultivovanému chování, k respektování práv a dovést je ke slušnému chování  

a zodpovědnosti. Konceptem je propojení vzdělávání a školy se životem mimo školu. 

Koncept je budován na rozvíjení zájmů a vyšších učebních možnostech žáků. Díky tomu 

mohou pedagogové využívat náročnější metody práce, než se využívají na 1.stupni. Mohou 

do výuky zařadit nové zdroje, zadávání těžších úkolů. Pedagogové tím na žáky mohou 

přenášet větší odpovědnost ve vzdělávání a tím zároveň i v organizaci života školy 

(RVP,2017). 
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2.3.3 Cíle základního vzdělávání 

Základní vzdělávání napomáhá žákům stanovovat a rozvíjet klíčové kompetence. 

Zároveň poskytnout všeobecný základ, který je orientovaný na situace běžného života.  

Proto se v základním vzdělávání usiluje o naplnění cílů: 

- umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení; 

- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů; 

- vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci; 

- rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní  

i druhých; 

- připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti; 

- vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 

životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lide, prostředí i k přírodě; 

- učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědny; 

- vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi; 

- pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. (RVP,2017, str.8-9) 

2.3.4 Školní vzdělávací programy 

Školní vzdělávací programy, tj. školský dokument, si každá škola vytvoří na základě 

rámcových vzdělávacích programů. Vzdělávaní žáků bývá rozděleno do ucelených částí 

učiva, tj. modulů, nebo do předmětů. Ředitel školy, nebo školského zařízení má kompetence 

vydat školní vzdělávací program. Je vydán na místě ve škole, kde bude zpřístupněný 

veřejnosti. Do školního vzdělávacího programu má možnost nahlédnout kdokoliv a je možno 

si z něj opatřit poznámky (RVP,2017). 
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Zpracování školního vzdělávacího programu lze realizovat podle určitých zásad. 

Školní vzdělávací program: 

 - je zpracováván v souladu s RVP ZV podle stanovené struktury pro celé období základního 

vzdělávání nebo pro jeho část, tj. pro ročníky, ve kterých daná škola realizuje základní 

vzdělávání; 

- zajišťuje rovnoprávný přístup k základnímu vzdělávání pro všechny žáky s povinností školní 

docházky a přihlíží k jejich vzdělávacím potřebám a možnostem;  

- umožňuje realizaci diferencovaného a individualizovaného vyučování pro žáky  

se speciálními vzdělávacími potřebami (viz kapitola 8) i pro žáky nadané a mimořádně 

nadané (viz kapitola 9), pokud to vzdělávání těchto žáků vyžaduje;  

- vytváří předpoklady pro realizaci vzdělávacího obsahu s ohledem na věkové zvláštnosti 

žáků a jejich individuální předpoklady, a tím pro postupné utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí; 

- vede k naplňování cílů základního vzdělávání stanovením výchovných a vzdělávacích 

strategií na úrovni školy a k naplňování cílového zaměření vzdělávacích oblastí stanovením 

výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni vyučovacích předmětů; 

- je zpracován tak, aby umožňoval učitelům rozvíjet tvořivý styl práce a neomezoval je při 

uplatnění případných časových i metodických odlišností, které vycházejí z konkrétních 

potřeb žáků a ze zkušeností učitelů s efektivními způsoby výuky. (RVP,2017, str.154) 

Změny a úpravy školního vzdělávacího programu jsou tvořené dle těchto zásad: 

- inovacemi ŠVP, které vycházejí ze zkušeností nebo změn ve škole samotné (např. 

evaluace výsledků, průběhu a podmínek vzdělávání); 

-  případně změnami, které uvedou do souladu ŠVP s RVP ZV.  

- Obvykle by změny ŠVP měly být prováděny s účinností od 1. září (RVP,2017, str.155) 

Veškeré změny a úpravy školního vzdělávacího programu má na starosti ředitel školy, nebo 

školského zařízení. Úpravy však musí být srozumitelné, musí být jasně dané, že to byl 

ředitel, kdo vydal změny a od jakého data jsou změny v účinnosti.  
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2.4 Implementace 

Implementace je nějaké uskutečnění, realizace, zavádění. Jedná se o proces, kdy  

se teoreticky nastavené myšlenky uskuteční. Předchází jí analýza daného zadání, plánování 

postupu a výsledků, které jsou očekávány (Mužíková, 2008). 

Jak je psáno v kapitole 4.2, žáci 2.stupně navazují na předškolní vzdělávání a základní 

vzdělávání 1. stupně. Pokud je na škole vyučován předmět výchova ke zdraví, není 

podmínkou, že každý pedagog ve sboru je dostatečně informován o podpoře zdraví a ochraně 

zdraví ve škole. Proto by pedagogové měli být seznámeni s obsahem problematiky zdraví  

a implementace předmětu výchova ke zdraví v RVP ZV. Pedagogové by měli být dále 

seznámeni s cíli výchovy ke zdraví a měl by být, v rámci jeho možností, zapojen do tvorby 

kurikula.  

 Pro úspěšnost implementace výchovy ke zdraví do výuky je potřeba udělat takové 

podmínky, které jsou pro zdravé učení žáků, pohodu při jejich setrvávání v prostorách školy, 

tak aby se předmět stal součástí každodenního života školy. Po vytvoření těchto podmínek 

by se měla škola snažit o to, aby žáci díky osvojení dovedností v oblasti psychosociálních 

dovedností, kam lze zařadit mezilidské vztahy, dovednosti prosociálního života, 

komunikační dovednosti, převzali postoje a názory k podpoře zdraví (Kovaříková  

a Marádová, 2020), (Marádová, 2014). 

 Tento proces by měl zároveň navázat na spoluprací mezi školou a rodiči žáků. Rodiče 

předají před nastoupením do školy určité způsoby chování a návyky. Tyto návyky by měly 

být v harmonii s podporou zdraví, ale vždycky tomu tak být nemusí. Škola by proto měla 

rodičům představit své pojetí o účelech školy v oblasti podpory a ochrany zdraví a nabídnout 

jim spolupráci (Marádová, 2014). 

2.4.1 Implementaci výchovy ke zdraví 

Začlenění výchovy ke zdraví do vzdělávacího programu je významným faktorem, 

určuje další proces vzdělání a realizaci předpokládaných výstupů. Důležité je vytvořit žákům 

uspokojivý čas pro výuku. Časová dotace vyučování předmětu výchovy ke zdraví v 6. až 9. 

ročníku základní školy se v průběhu pár let měnila. Nejdříve byla časová dotace v rozsahu  

3 vyučovacích hodin. Poté bylo RVP ZV upraveno a dotace se snížila pouze na 2 hodiny  

a tato časová dotace zůstala. Pro požadovanou kontinuitu (tj. prohlubování poznatků  
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a postupné rozvíjení dovedností) a dále na vazby tělesné, duševní a osobnostní zralost žáků 

je důležité zrealizovat v každém ročníku dostačující místo pro tento předmět. Za přijatelné 

řešení proto považujeme dotaci jedné hodiny v každém ročníku sekundárního vzdělávání, 

tj. tedy celkem 4 hodiny od 6. do 9. ročníku. (Kovaříková, Marádová 2020, str. 73). 

Zařazení vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví už od 6. ročníku základní 

školy lze podpořit těmito argumenty: 

- je zajištěna přirozená návaznost na program výuky zaměřený na výchovu ke zdraví 

a bezpečí, jaký jej žáci absolvovali na 1. stupni ZŠ (návaznost na odpovídající témata 

vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět). 

- je podpořeno vytváření pozitivního třídního klimatu při přechodu na 2. stupeň ZŠ  

(je vytvořen „časoprostor“ pro cílené osvojování sociálních dovedností žáků, pro 

utváření vztahu potřebných k bezproblémovému soužití a spolupráce ve třídě, pro 

formování zdravého sebepojetí). Žákům je umožněno snadněji se vyrovnat s nároky, 

které na ně klade vzdělávání na druhém stupni ZŠ.  

- pozitivní vztah ku podpoře zdraví je formován s ohledem na jejich věk a potřeby, 

tj. žáci se dokážou včas připravit na změny, které jim přinese dospívání (dříve, než 

sami vstoupí do období puberty).  

- je umožněno, aby žáci postupně v úzké návaznosti na vlastní potřeby a zájmy (nejlépe 

v průběhu celého základního vzdělání) získávali komplexní pohled na širokou 

problematiku zdraví; pokud bude i dále podporováno, aby se naplňování dílčích 

výstupu výchovy ke zdraví a bezpečí stalo nedílnou součástí života dospívajících, lze 

předpokládat, že v závěru školní docházky budou v této oblasti lépe připraveni pro 

život. (Kovaříková, Marádová 2020, str. 73-72) 

Možnost zpracování oboru Výchova ke zdraví do školního vzdělávacího programu lze 

formou samostatného předmětu, nebo formou předmětu integrovaného. Předmět 

integrovaný je tvořen dvěma a více tematickými okruhy. 

• Forma integrovaná – důležitá týmová práce učitelů, logické provázání dílčích témat 

(vyvarování se pouhému formálnímu spojování konceptu vzdělávacích oborů). Při spojení 

tematických okruhů se nesmí zapomínat na časovou dotaci.  
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 Pojmenování vyučovaného integrovaného předmětu se může lišit, název nemusí 

obsahovat „Výchovu ke zdraví“, i když může obsahovat problematiku a obsah vyučovacích 

okruhů Výchovy ke zdraví. Pedagogové mají pravomoc připravovat učební plány  

a rozvrhnutí tematických okruhů ve školách, kde působí. Vzhledem k tomu, že na většině 

školách je absence aprobovaných učitelů, je velmi těžké připravit osnovu předmětu Výchova 

ke zdraví. Jako předloha je používaná v minulosti zpracovaná osnova předmětu rodinná 

výchova anebo znalosti učitelů, kteří je získali ve své dosavadní praxi (Kovaříková  

a Marádová, 2020). 

2.4.2 Transformace školního kurikula do reality škol 

Transformací školního kurikula se rozumí změna, či proměna školního kurikula. 

Pokud dochází ke změně kurikula, učitel by o tomto procesu měl znát veškeré informace  

a celkový proces. Prvotním krokem, aby byla výchova ke zdraví ve školním kurikulu,  

by mělo být začlenění tohoto předmětu do Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání. To je důležité pro rozvíjení zdravotní gramotnosti ve školách.  

Je možné, že vždy jsou cíle z rámcového vzdělávacího programu naplněny. Okruhová 

témata z výchovy ke zdraví mohou být vyučovány v rámci integrovaného předmětu, může 

se stát, že v pedagogické praxi nebudou veškeré cíle naplňovány. Implementace by měla být 

promyšlená a vyžaduje, aby byly zajištěny souhlasné podmínky školy pro jeho realizaci.  

Při implementaci výchovy ke zdraví do školního vzdělávacího programu jsou důležité 

otázky, zda budou splněny cíle, obsah, organizační rámec, které jsou vymezené v rámcovém 

vzdělávacím programu. Dále jak řádně uskutečnit cíle ve výukovém procesu a toto by mělo 

pomoci k transformaci školního kurikula do reality škol.  

Proces implementace výchovy ke zdraví a celkové problematiky zdraví a bezpečí 

reality škol. Základem je propojení teoretických poznatků didaktiky výchovy ke zdraví 

přímo s průběhem výuky v praxi. Celý tento postup vychází z níže uvedené tabulky 

(Kovaříková a Marádová, 2020). 
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IMPLEMENTACE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 

Člověk (jeho osobnost), zdraví a bezpečí ve školní praxi 

Fáze implementace   

Analýza 

výchozího stavu a 

potřeb školy 

 

 

 

 

 

 

Lidské zdroje -žáci: fyzický a mentální věk; předchozí 

vzdělávání žáků; potřeby žáků 

-managment školy a pedagogové: 

Vize managmentu školy; proškolení 

managementu v problematice zdraví a bezpečí; 

vůle k tvorbě školního prostředí zajišťujícího 

zdraví a bezpečí; 

-personální zajištění vlastní výuky 

-nepedagogičtí pracovníci: proškolení 

-rodiče: spolupráce školy a rodiny v naplňování 

pravidel pro zajištění zdraví a bezpečí 

-ostatní: zřizovatel, veřejnost 

Materiální vybavení -školní budova; 

-vnitřní vybavení školy 

 

Plánování postupu 

 

 

 

Formální kurikulum -ŠVP: realizace formou samostatného předmětu, 

realizace formou integrace, 

-další pedagogické dokumenty 

Neformální 

kurikulum 

-další aktivity realizované školou 

-školní a komunitní projekty 

-volnočasové aktivity 

-mimoškolní akce 

-klima školy 

 

Hodnocení 

 

 

Interní -hodnocení žáků-školního managementu a učitelů 

-rodiče 

 

Externí -hodnocení zřizovatele 

-ČŠI 

-ostatní, veřejnost 

Tab.1 Struktura popisu procesu implementace výchovy ke zdraví a bezpečí do školní edukace 

(Kovaříková, Marádová 2020, str.92) 
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3 Výzkumné šetření 

3.1 Výzkumný cíl 

 Cílem mého výzkumu je zjistit, zda mají učitelé a žáci na výuku stejný pohled, zdali 

jsou spokojení s průběhem hodin a využitím pomůcek. Mým cílem je zjistit, zda jsou 

s koncepcí hodin a s pomůckami spokojeni učitelé i žáci a v čem se liší jejich názor  

a případně vymyslet, jak najít shodu mezi učiteli a žáky, aby byly s výukou spokojeny obě 

strany a tím se zlepšilo i klima školy.  

V bakalářské práci rozebírám školní vzdělávací program základní školy Kutná Hora, 

Kamenná stezka. Zároveň cílem rozboru školního vzdělávacího programu této školy je 

zjistit, zda má škola vhodné podmínky pro výuku předmětu výchovy ke zdraví, např. 

vyškolené zaměstnance, zřízení relaxační zóny pro žáky a učitele, prostor pro volný čas 

žáků, materiální pomůcky a atd. Toto vše spadá pod materiální analýzu. Dále je prováděna 

analýza lidských zdrojů, kde je zjišťována mentální a fyzická úroveň žáků, kam lze zařadit 

zdravotní oslabení a znevýhodnění žáka, a zda učitel svou přípravu přizpůsobuje 

zdravotnímu stavu žáků, k tomu se vážou i potřeby žáků. Vzájemná spolupráce rodičů  

a školy ohledně vzdělávání žáků.  

Ke zjištění mých cílů dále použiji kvalitativně kvantitativní šetření. Odpovědi, které 

získám z polostrukturovaného rozhovoru a dotazníku od respondentů, využiji k novému 

návrhu aktualizovaného školního vzdělávacího programu dané školy, který bude předán 

koordinátorovi školního vzdělávacího programu dané školy 

3.2 Metodologie šetření 

Při zpracování výzkumného šetření byl použit kvalitativní i kvantitativní výzkum.  

Ve své bakalářské práci jsem použila z kvalitativního šetření analýzu školního vzdělávacího 

programu, ve kterém jsem postupovala podle výše uvedené tabulky a polostrukturovaným 

rozhovorem s učiteli, kteří na dané škole učí předmět výchova ke zdraví. Dále jsem  

ve výzkumné části použila kvantitativní výzkum, který byl formou dotazníkového šetření 

pro žáky 9. ročníku dané základní školy.  

Pojem kvalitativní výzkum může mít mnoho definic, které zahrnují všechny důležité 

rysy kvalitativního přístupu.  Je to proces zkoumání problémů a jevů v původním prostředí. 
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Cílem kvalitativního výzkumu je získat souhrnný obraz všech jevů, které jsou založeny  

na specifickém vztahu, který je mezi badatelem a účastníkem výzkumu. Dále je to komplexní 

obraz, který je založen hlubokých datech. Cílem výzkumníka, tj. osoba provádějící výzkum, 

je za pomocí různých metod a postupů, reprezentovat prožívání a vytváření sociální reality 

lidí (Švaříček, 2007). V rámci kvalitativního výzkumu jsem analyzovala školní vzdělávací 

program dané školy. Analýza probíhala od února 2020 do října 2020 na ZŠ Kutná Hora, 

Kamenná stezka. Dále jsem v rámci tohoto výzkumu použila polostrukturovaný rozhovor  

se třemi učiteli, kteří na dané škole učí předmět výchova ke zdraví.  

Pojem kvantitativní výzkum využívá experimenty, náhodné výběry a strukturovaný sběr 

dat, které jsou získány pomocí testů, pozorování anebo dotazníkem. (Hendl, 2005) 

„Konstruované koncepty zjišťujeme pomocí měření, v dalším kroku získaná data 

analyzujeme statistickými metodami s cílem je explorovat, popisovat, případně ověřovat 

pravdivost našich představ o vztahu sledovaných proměnných.“ (Hendl, 2005, str. 46)  

Ve své bakalářské práci jsem v rámci kvantitativního výzkumu využila dotazník určený pro 

žáky 9. ročníku dané základní školy. Dotazník byl strukturován otázkami, aby byly vhodné 

danému věku respondentů. Cílem dotazníku bylo zjistit, zda má škola pro lepší podporu 

zdraví i neformální kurikulum. 

3.3 Analýza školního vzdělávacího programu  

Analýza je rozbor, či vědecká metoda, která je založená na rozložení celku. Cílem 

analýzy je zjišťovat podstatné vlastností částí celku a podstatu zákonitosti. V teoretické části 

se autorka zabývala výchovou ke zdraví, rámcovým vzdělávacím programem, školním 

vzdělávacím programem a implementací výchovy ke zdraví do školního vzdělávacího 

programu. Zdraví je bráno jako nejvýznamnější hodnota lidského života a tato hodnota by 

se měla štípit všem žákům základních škol a z toho důvodu je důležité, aby předmět výchova 

ke zdraví byl součástí školních vzdělávacích programů.  

3.3.1 Zjištěné analýzy lidských zdrojů 

Kamenná stezka vzdělává žáky dle vlastního vzdělávacího programu, tzv. „Tvořivá 

stezka“. Od školního roku 2018/2019 začala škola vyučovat podle vzdělávacího programu 

Začít spolu, které se orientuje na žáka a praktikuje se především na prvním stupni. Škola se 

skládá z prvního a druhého stupně, kde je zaměstnáno 37 pedagogických i nepedagogických 
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pracovníků. Každý ročník se skládá převážně z jedné třídy, výjimkou je nynější třetí ročník, 

který je rozdělen podle potřeb žáků na 3.A a 3.B. Ke každé třídě je přidělena jedna asistentka 

pedagoga, která je k dispozici žákům se speciálními potřebami. Výjimkou je třída 3.A, kde 

jsou na počet 9 žáků přítomny dvě asistentky pedagoga. Při svém šetření jsem se zaměřovala 

především na druhý stupeň. Žáci 6. ročníku, kde je počet žáků 18. Druhá skupina žáci 7. 

ročníků, který se skládá z 24 žáků. Třetí skupina jsou žáci 8. ročníku, kteří jsou v sestavě 22 

žáků. Poslední skupina jsou žáci 9. ročníku, který je v počtu 14 žáků.  

 Tuto základní školu navštěvují převážně etnické skupiny a děti ze sociálně slabších 

rodin. Z toho důvodu by se měl školní vzdělávací program více zaměřovat na problematiku 

zdraví a bezpečnosti tak, aby jí bylo porozuměno ve všech stranách, a aby ji porozuměl 

každý žák. Škola je méně početná a to umožnovalo, než byla pandemie Covid-19, se scházet 

každý měsíc v aule, tzv. assembly. Toto každoměsíční setkávání sloužilo k utužování vztahů 

mezi učiteli a žáky z celé školy. Na assembly probíhala pravidelně reflexe a sebereflexe 

žáků, zároveň mohl každý komukoli ze školy něco vzkázat. Hlavním účelem byla reflexe 

minulého měsíce a přednesení budoucích plánů, které na škole proběhnou.  

Škola se snaží své zaměstnance vzdělávat ohledně programu Začít spolu. V minulém 

kalendářním roce, tedy v roce 2020, začala škola spolupracovat s nadačním fondem 

Eduzměna. Tato spolupráce by měla zlepšit a rozvíjet školu. Jedním z cílů je i zlepšení 

komunikace a spolupráce pedagogických pracovníků. Během mého sledování jsem zjistila, 

že vztahy mezi kolegy nejsou zcela optimální a jsou vnášeny i mezi žáky, kteří jsou tím 

ovlivněni. Nadační fond Eduzměna se proto snaží pro pedagogy tvořit schůzky, které by 

měly těmto problémům pomoct.  

3.3.2 Zjištěné materiální vybavení  

Na základní škole Kutná Hora, Kamenná stezka se předmět výchova ke zdraví vyučuje 

v 6.-9. ročníku a třídy nejsou dělené na skupiny. Výuka je realizována v kmenových třídách, 

nebo v učebnách s interaktivní tabulí, či výpočetní technikou. Vyučování probíhá jednou 

týdně. 

Jak bylo výše uvedeno, analyzovala jsem školní vzdělávací program základní školy 

v Kutné Hoře, Kamenná stezka. Tato škola se nachází v historické budově z roku 1910, i 

přesto se jí škola snaží modernizovat pro nynější potřeby zaměstnanců a žáků. Momentálně 
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škola prošla rekonstrukcí suterénu, který bude využíván k výuce řemesel v rámci pracovních 

činností. Škola se vybavuje novými učebními pomůckami a snaží se do každé třídy přidat 

interaktivní tabule pro lepší výuku. Ve škole se nachází dvě třídy vybavené výpočetní 

technikou, kde mohou počítače během výuky využívat všichni žáci ze třídy. Jedna slouží 

k výuce informatiky a někteří učitelé tuto místnost využívají k výuce předmětů: výchova ke 

zdraví, výchova k občanství, anglický jazyk. Druhá učebna, tzv. mediatéka, slouží 

především k výuce dějepisu, kde si žáci během hodin na notebooku vyhledávají informace.  

3.3.3 ŠVP dané školy 

K posledním úpravám školního vzdělávacího programu proběhla ve školním roce 

2016/2017 a je v návaznosti na rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 

Předmět výchova ke zdraví je zařazena pod oblastí Člověk a zdraví. 

Charakteristika vyučovacího předmětu, obsahové, časové a organizační vymezení 

vyučovacího předmětu:  

Předmět výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní 

ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho 

složek (sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem 

bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Žáci si upevňují 

hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti 

odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních  

i mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství 

vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat se na vlastní činnosti  

z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat  

se ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je vzdělávací 

obor Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální 

výchova. (ŠVP, 2016, str. 261) 

 

 

 



32 

 

Výchovné i vzdělávací postupy jsou zaměřeny na utváření klíčových kompetencí. 

Těmi kompetencemi jsou: 

Kompetence k učení 

 • Žáky vedeme k efektivnímu učení, vyhledávání a třídění informací, k jejich využívání  

v procesu učení, plánování, organizování a řízení vlastního učení. 

 Kompetence k řešení problémů 

 • Učíme žáky vnímat nejrůznější problémové situace – mimořádné situace, krizové situace 

a plánovat způsob řešení problémů, 

 • vyhledávat informace vhodné k řešení problémů, kriticky myslet a obhájit svá rozhodnutí.  

Kompetence komunikativní  

• Vedeme žáky ke komunikaci na odpovídající úrovni, k zapojení do diskuse, k odpovědnosti 

za své chování s ohledem na zdraví a vzájemné vztahy, 

 • Předkládáme žákům dostatek podnětů a příležitostí pro vlastní prezentaci. 

 Kompetence sociální a personální  

• Vedeme žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci, k dodržování pravidel slušného chování,  

• učíme žáky pracovat ve skupině, vytvářet společné práce, při kterých se učí spolupracovat 

a respektovat nápady druhých, společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku. 

 Kompetence občanské  

• Vytváříme u žáků pozitivní vztah k práci a vedeme je k odpovědnosti za kvalitu svých  

i společných výsledků práce,  

• umožňujeme každému žákovi zažít úspěch, hodnotit svou vlastní činnost. 

 Kompetence pracovní  

• Žáky vedeme k efektivitě při organizování vlastní práce, k využívání ICT a odborné 

literatury pro hledání informací, 
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 • Žáky učíme aplikovat získané poznatky v modelových situacích, které jim pomohou 

správně se rozhodovat v budoucím životě (ŠVP,2016, str. 261-262) 

Zařazení průřezových témat do osnov předmětu: 

Osobnostní a sociální výchova /OSV/  

• Tento předmět je velmi úzce spjat s celým průřezovým tématem Osobnostní a sociální 

výchova. Je zařazeno do všech ročníků druhého stupně.  

Výchova demokratického občana /VDO/ 

 • Tematický okruh Občan, občanská společnost a stát /7.roč./ 

 Mediální výchova /MDV/ 

 • Zařazujeme témata Vnímání autora mediálních sdělení a Fungování a vliv médií ve 

společnosti. (ŠVP,2016, str. 262) 

Zařazení průřezových témat do života a akcí školy: 

 „V rámci výuky navštěvujeme tematicky laděné vzdělávací a kulturní akce (přednášky, 

besedy, představení a exkurze), jež napomáhají hlubšímu chápání souvislostí a umožňují 

lepší orientaci v problematice dnešního světa. Škola spolupracuje městským úřadem,  

s policií, o. s. Prostor a dalšími institucemi. Při těchto aktivitách žáci rozvíjejí všechna 

průřezová témata.“ (ŠVP,2016, str.262) 

3.4 Kvalitativně kvantitativní šetření 

Pojmy kvalitativní a kvantitativní šetření jsem popsala v kapitole 7.2 Metodologie 

šetření. Vzhledem k tomu, že nastala celosvětová pandemie Covid-19, jsem zvolila metodu 

výzkumného šetření formou polostrukturovaného rozhovoru a dotazníku on-line. 

Polostrukturovaný rozhovor se konal s učiteli, kteří na dané škole učí předmět výchova 

ke zdraví. Otázky pro rozhovor byly respondentům zaslány předem a odpověděli písemně. 

Po následném online hovoru jsem se ptala na doplňující otázky, na které mi učitelé 

odpovídali. 

Otázky tvořené v dotazníku jsou tvořené pro žáky 9.ročníku dané školy. Výzkumné 

šetření je tvořeno otázkami, které slouží ke zjištění pohledu žáků a učitelů na výuku 
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předmětu výchova ke zdraví, jaký je jejich názor na klima školy a na aktivity realizované 

školou. 

Tím, že jsem na dané škole pracovala dva roky jako asistentka pedagoga a znám učitele 

i žáky. Zažila jsem výuku výchovy ke zdraví z pohledu suplenta, za absence učitele, i žáka. 

Dle mého názoru není kladen velký důraz na výuku předmětu výchova ke zdraví.  

„Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v 

propojení všech jeho složek a učí je být za ně odpovědný.“ (Marádová, 2014, str.28) 

„Výchova ke zdraví může významně přispívat k postupnému utváření všech klíčových 

kompetencí. Tento proces je podmíněn nejen obsahem učiva cíleného do oblasti podpory 

zdraví, ale vždy závisí na zvolených formách a metodách výuky.“ (Marádová, 2014, str. 29)  

3.5 Rozhovor 

Rozhovor probíhal s učiteli, kteří na základní škole učí výchovu ke zdraví. Učitelům, 

kteří učí výchovu ke zdraví na dané škole, jsem předem zaslala otázky, které jsou níže. Na 

každou otázku měli vždy možnost odpověď ano, ne, jiné. V kolonce jiné měli prostor pro 

své vlastní připomínky či komentáře. Na otázky mi respondenti odpověděli písemně  

a následně proběhl online rozhovor.  

Učitelé druhého stupně, kteří učí výchovu ke zdraví na dané škole, jsou ve věku od 40 

do 60 let. Na škole učí výchovu ke zdraví 4 učitelé, přesněji tři paní učitelky, jedna z nich je 

ve funkci zástupkyně ředitelky a jeden pan učitel.  

3.5.1 Okruh otázek pro učitele 

1. Jak dlouho pracujete na Kamenné stezce jako učitel/učitelka? 

2. Jaká je Vaše aprobace? 

3. Jste spokojeni s ŠVP výchovy ke zdraví na Vaší škole? 

4. Domníváte se, že časová dotace výchovy ke zdraví u Vás na škole je dostačující? 

5. Domníváte se, že žáky koncept Vaší hodiny baví? 

6. Stihnete s žáky během školního roku naplánované cíle, které máte stanovené v ŠVP? 

7. Domníváte se, že si žáci z hodin odnáší poznatky, které využijí i v praktickém životě? 

8. Probíhá pravidelná komunikace mezi Vámi a rodiči ohledně prospěchu a chování 

žáků? 
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9. Vyučujete výchovu ke zdraví i v jiném prostředí, než je kmenová učebna, popřípadě 

v jakém? 

10. Používáte ve svých hodinách skupinové práce, testy osobnosti, praktická cvičení 

(např. na stmelení skupin apod.)? 

11. Domníváte se, že jsou žáci ve Vašich hodinách aktivní? 

12. Chtěl/a byste zlepšit prostory a pomůcky pro výuku výchovy ke zdraví? Popřípadě 

jak? 

13. Myslíte si, že je důležitá výuka výchovy ke zdraví? Proč? 

14. Kolik hodin týdně byste preferovali pro výuku výchovy ke zdraví? 

15. Máte možnost se v tomto oboru více vzdělávat? Pokud ano, jak? 

3.5.2 Rozhovor 1 

První rozhovor byl uskutečněn s paní zástupkyní, která na dané škole vyučuje mimo jiné   

i předmět výchova ke zdraví.  

1. Jak dlouho pracujete na Kamenné stezce jako učitel/učitelka? 

„Na Kamenné stezce působím už 35 let. Začínala jsem zde jako učitelka a momentálně 

jsem na pozici zástupce ředitele.“ 

2. Jaká je Vaše aprobace? 

„Má aprobace je český jazyk a občanská výchova.“ 

•Učíte i jiné předměty, než český jazyk a občanskou výchovu? 

„Ano. Učím i německý jazyk, pracovní činnosti, výchovu ke zdraví.“ 

3. Jste spokojeni s ŠVP výchovy ke zdraví na Vaší škole? 

„Ano.“ 

4. Domníváte se, že časová dotace výchovy ke zdraví u Vás na škole je dostačující? 

„Ano.“ 

5. Domníváte se, že žáky koncept Vaší hodiny baví? 

„Ano.“ 

6. Stihnete s žáky během školního roku naplánované cíle, které máte stanovené v ŠVP? 
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„Ano.“ 

7. Domníváte se, že si žáci z hodin odnáší poznatky, které využijí i v praktickém životě? 

„Ano.“ 

8. Probíhá pravidelná komunikace mezi Vámi a rodiči ohledně prospěchu a chování 

žáků? 

„Ano.“ 

•Jakým způsobem komunikace probíhá? 

„Máme možnosti komunikace přes bakaláře, ale já spíše preferuji komunikaci přes 

telefon. Pokud máme nějaký problém, je to nejlepší způsob sehnání rodiče, kteří s námi 

hned řeší problém.“ 

•Stává se Vám, že někteří rodiče nereagují přes bakaláře ani přes telefon? 

„To se bohužel stává, v tom případě hledáme jinou formu komunikace, která bude 

vyhovovat oběma stranám.“ 

9. Vyučujete výchovu ke zdraví i v jiném prostředí, než je kmenová učebna, popřípadě 

v jakém? 

„Když chci, aby děti pracovaly samostatně, tvořily prezentace, nebo vyhledávaly 

informace, jdeme do počítačové učebny. Pokud při práci ve skupinách potřebují hledat 

informace jdeme do mediatéky. Anebo exkurze mimo školu.“ 

10. Používáte ve svých hodinách skupinové práce, testy osobnosti, praktická cvičení 

(např. na stmelení skupin apod.)? 

„Ano.“ 

• Umožňují vztahy dětí pracovat ve skupinách? Pokud ne, co proto děláte? 

„Někdy je to náročné, tím že na školu chodí i děti jiné národnosti. Třídní učitelé se snaží 

pravidelně dělat třídnické hodiny, aby se kolektiv stmelil. „ 

11. Domníváte se, že jsou žáci ve Vašich hodinách aktivní? 

„Moc ne, aktivnější jsou ti mladší.“ 
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•Snažíte se dělat něco pro to, aby se to změnilo?“ 

„Přes distanční výuku je to těžké.“ 

•A kdybychom pominuli distanční výuku? Co děláte proto, aby žáky hodina více zaujala 

a byli aktivní? 

„Starší žáky zaujme práce na počítačích, změní se jim prostředí. Zároveň když mají 

vyhledávat informace, je to pro ně zábavnější.“ 

12. Chtěl/a byste zlepšit prostory a pomůcky pro výuku výchovy ke zdraví? Popřípadě 

jak? 

„Spíše ne, vše záleží na učiteli, jak si uspořádá hodinu. Dnes je mnoho volně dostupných 

materiálů.“ 

13. Myslíte si, že je důležitá výuka výchovy ke zdraví? Proč? 

„Ano. V dnešní době, pokud nejsou děti vedeny z domova ke zdravému životnímu stylu, 

mají jedinečnou možnost se s tímto tématem seznámit, ve škole samy si zažít určité 

situace a správně se rozhodovat.“ 

14. Kolik hodin týdně byste preferovali pro výuku výchovy ke zdraví? 

„Jednu v každém ročníku.“ 

•Nemyslíte si, že kdyby byly dvě hodiny týdně, mohlo by se žákům více pomoci v oblasti 

zdraví a životního stylu?“ 

„Myslím, že jedna hodina týdně je dostačující.“ 

15. Máte možnost se v tomto oboru více vzdělávat? Pokud ano, jak? 

„Ano. Samostudium online, odborná literatura, nebo semináře.“ 

3.5.3 Rozhovor 2 

Druhý rozhovor se uskutečnil s paní učitelkou, která na dané škole vyučuje předmět 

výchova ke zdraví a zároveň se podílela na tvorbě ŠVP výchovy ke zdraví.  

1. Jak dlouho pracujete na Kamenné stezce jako učitel/učitelka? 

„Pracuji zde 32 let.“ 
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2. Jaká je Vaše aprobace? 

„Mám vystudovaný český jazyk a občanskou výchovu.“ 

3. Jste spokojeni s ŠVP výchovy ke zdraví na Vaší škole? 

„Ano jsem.“ 

4. Domníváte se, že časová dotace výchovy ke zdraví u Vás na škole je dostačující? 

„Ano.“ 

5. Domníváte se, že žáky koncept Vaší hodiny baví? 

„Ano.“ 

6. Stihnete s žáky během školního roku naplánované cíle, které máte stanovené v ŠVP? 

„Ano snažíme se.“ 

7. Domníváte se, že si žáci z hodin odnáší poznatky, které využijí i v praktickém životě? 

„Ano.“ 

8. Probíhá pravidelná komunikace mezi Vámi a rodiči ohledně prospěchu a chování 

žáků? 

„Občas je to náročné, ale ano.“ 

•Jak myslíte, že je to náročné? 

„Občas je těžké se s rodiči spojit, buď mají vypnuté telefony, nebo nereagují.“ 

•Jak takovou situace řešíte? 

„Snažíme se s rodiči spojit, nakonec se vždy podařilo.“ 

9. Vyučujete výchovu ke zdraví i v jiném prostředí, než je kmenová učebna, popřípadě 

v jakém? 

„Ano, počítačová učebna.“ 

10. Používáte ve svých hodinách skupinové práce, testy osobnosti, praktická cvičení 

(např. na stmelení skupin apod.)? 

„Ano.“ 
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• Umožňují vztahy dětí pracovat ve skupinách? Pokud ne, co proto děláte? 

„S takovou situací jsem se nesetkala, vždy jsme se domluvili.“ 

11. Domníváte se, že jsou žáci ve Vašich hodinách aktivní? 

„Ano, ale ne všichni stejně.“ 

•Proč myslíte, že tomu tak je? 

„Některé žáky výuka nebaví, nebo se nechtějí vzdělávat.“ 

•Proč myslíte, že se nechtějí vzdělávat? 

„Některé děti opakují ročníky, vycházejí už v sedmém, nebo osmém ročníku a nemají 

zájem o další vzdělání.“ 

•Dělá Vaše škola něco pro to, aby se toto nestávalo? 

„Snažíme se děti motivovat a komunikovat s rodinou.“ 

12. Chtěl/a byste zlepšit prostory a pomůcky pro výuku výchovy ke zdraví? Popřípadě 

jak? 

„Ano.“ 

• Jak? 

„Více výukových pomůcek.“ 

13. Myslíte si, že je důležitá výuka výchovy ke zdraví? Proč? 

„Ano, praktické využití v životě.“ 

14. Kolik hodin týdně byste preferovali pro výuku výchovy ke zdraví? 

„Současná dotace 1 hodina týdně stačí.“ 

•Nemyslíte si, že kdyby byly dvě hodiny týdně, mohlo by se žákům více pomoci v oblasti 

zdraví a životního stylu?“ 

„Snažíme se, aby se vše potřebné probralo v jedné hodině týdně.“ 

15. Máte možnost se v tomto oboru více vzdělávat? Pokud ano, jak? 

„Ano, semináře.“ 
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3.5.4 Rozhovor 3 

Třetí rozhovor se uskutečnil s paní učitelkou, která je na Kamenné stezce krátkou dobu 

a předmět výchova ke zdraví učí prvním rokem. 

1. Jak dlouho pracujete na Kamenné stezce jako učitel/učitelka? 

„Učím zde 2. školní rok.“ 

2. Jaká je Vaše aprobace? 

„Aprobaci nemám. Mám vystudovanou Chemicko-technologickou fakultu a dodělávám 

si pedagogické minimum.“ 

•Jaké předměty na Kamenné stezce učíte? 

„Učím fyziku, chemii, zeměpis, přírodopis a výchovu ke zdraví.“ 

3. Jste spokojeni s ŠVP výchovy ke zdraví na Vaší škole? 

„Ne.“ 

4. Domníváte se, že časová dotace výchovy ke zdraví u Vás na škole je dostačující? 

„Ne.“ 

5. Domníváte se, že žáky koncept Vaší hodiny baví? 

„Ano.“ 

6. Stihnete s žáky během školního roku naplánované cíle, které máte stanovené v ŠVP? 

„Ne.“ 

7. Domníváte se, že si žáci z hodin odnáší poznatky, které využijí i v praktickém životě? 

„Ano.“ 

8. Probíhá pravidelná komunikace mezi Vámi a rodiči ohledně prospěchu a chování 

žáků? 

„Neprobíhá.“ 

•Proč neprobíhá? 

„Rodiče jsou ve většině případů nekomunikativní, sehnat je těžké.“ 
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9. Vyučujete výchovu ke zdraví i v jiném prostředí, než je kmenová učebna, popřípadě 

v jakém? 

„Nyní jen ve virtuálním, prostřednictvím učebny Google Clasroom.“ 

• A pokud probíhá prezenční výuka? 

„Jdeme občas do počítačové učebny.“ 

10. Používáte ve svých hodinách skupinové práce, testy osobnosti, praktická cvičení 

(např. na stmelení skupin apod.)? 

„Ano.“ 

• Umožňují vztahy dětí pracovat ve skupinách? Pokud ne, co proto děláte? 

„Někdy jsou skupinové práce těžké, když žák, který mluví jiným jazykem (žák cizinec), 

nerozumí zadání ani spolužákům.“ 

•Jak tuto situaci řešíte? 

„S žákem se snažíme komunikovat, když je potřeba použiji za pomoci žáků anglický 

jazyk.“ 

11. Domníváte se, že jsou žáci ve Vašich hodinách aktivní? 

„Snažím se, aby byli a u některých je to docela těžké.“ 

•Proč myslíte, že tomu tak je, že je to pro některé těžké? 

„Jsou demotivování, nemají chuť se dál vzdělávat.“ 

•Děláte něco pro to, aby nebyli demotivování? 

„Snažím se hodinu přizpůsobit tak, aby byla zajímavá pro všechny.“ 

12. Chtěl/a byste zlepšit prostory a pomůcky pro výuku výchovy ke zdraví? Popřípadě 

jak? 

„Asi pomůcky zlepšit nebo vůbec mít nějaké k dispozici, to by bylo fajn.“ 

•Jaké pomůcky používáte teď? 

„Učebnice.“ 
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•Jaké byste chtěla používat? 

„Nástěnné tabule, nějaké programy na počítači a pracovní sešity.“ 

13. Myslíte si, že je důležitá výuka výchovy ke zdraví? Proč? 

„Určitě ano, je důležitá, zvláště v dnešní době, kdy se děti hýbou míň a cpou do sebe 

nezdravé věci.“ 

14. Kolik hodin týdně byste preferovali pro výuku výchovy ke zdraví? 

„1x týdně 2 hodiny.“ 

•Myslíte, že je toto možné uskutečnit na Vaší škole? 

„Nejdřív by byla potřeba domluva učitelů.“ 

15. Máte možnost se v tomto oboru více vzdělávat? Pokud ano, jak? 

„Možnost asi je, máme podporu vedení na účasti na seminářích, problém je čas.“ 

3.5.5 Rozhovor 4 

Poslední rozhovor probíhal s panem učitelem, který je na dané škole téměř 20 let a tento rok 

se poprvé stal třídním učitelem. 

1. Jak dlouho pracujete na Kamenné stezce jako učitel/učitelka? 

,,Pracuju tady 18 let.“ 

2. Jaká je Vaše aprobace? 

„Výchova k občanství a tělesná výchova“ 

•Jaké předměty na Kamenné stezce učíte? 

„Tělesnou výchovu, výchovu k občanství, výchovu ke zdraví, přírodopis a zeměpis. 

3. Jste spokojeni s ŠVP výchovy ke zdraví na Vaší škole? 

„Ne.“ 

4. Domníváte se, že časová dotace výchovy ke zdraví u Vás na škole je dostačující? 

„Ano.“ 

5. Domníváte se, že žáky koncept Vaší hodiny baví? 
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„Ano.“ 

6. Stihnete s žáky během školního roku naplánované cíle, které máte stanovené v ŠVP? 

„Ano.“ 

7. Domníváte se, že si žáci z hodin odnáší poznatky, které využijí i v praktickém životě? 

„Ano.“ 

8. Probíhá pravidelná komunikace mezi Vámi a rodiči ohledně prospěchu a chování 

žáků? 

„Ano.“ 

•Jakou formou s rodiči komunikujete? 

„Nejčastěji přes telefon. Komunikace je tímto způsobem nejrychlejší.“ 

9. Vyučujete výchovu ke zdraví i v jiném prostředí, než je kmenová učebna, popřípadě 

v jakém? 

„Ano, počítačová učebna.“ 

•Za jakým účelem tam nejčastěji chodíte? 

„Když chci, aby děti pracovaly samostatně, vyhledávaly si informace a tvořily 

prezentace.“ 

10. Používáte ve svých hodinách skupinové práce, testy osobnosti, praktická cvičení 

(např. na stmelení skupin apod.)? 

„Ano.“ 

• Umožňují vztahy dětí pracovat ve skupinách? Pokud ne, co proto děláte? 

„Nesetkal jsem se s tím, že ne. Vždy mám na pomoc ve třídě paní asistentku, která ve 

všem pomáhá. 

11. Domníváte se, že jsou žáci ve Vašich hodinách aktivní? 

„Ano.“ 
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12. Chtěl/a byste zlepšit prostory a pomůcky pro výuku výchovy ke zdraví? Popřípadě 

jak? 

„Ano.“ 

•Jaké používáte teď? 

„Především učebnice.“ 

•Co byste chtěl zlepšit? 

„Určitě nějaké lepší školní plakáty, učebnice a chybí pracovní sešity, které bychom 

využívali v hodinách.“ 

13. Myslíte si, že je důležitá výuka výchovy ke zdraví? Proč? 

„Ano, dneska obzvláště.“ 

14. Kolik hodin týdně byste preferovali pro výuku výchovy ke zdraví? 

„Nejlépe 1 až 2 hodiny.“ 

15. Máte možnost se v tomto oboru více vzdělávat? Pokud ano, jak? 

„Určitě ano, literatura, přednášky, možností je hodně.“ 

3.5.6 Shrnutí kvalitativní části 

Škola se snaží zlepšovat své prostředí pro potřeby zaměstnanců i žáků například tím, 

že se snaží každou třídu vybavit interaktivní tabulí, nebo rekonstrukcí suterénu pro lepší 

výuku pracovních činností. Avšak, co se týče pomůcek do výukových hodin, 

v polostrukturovaném rozhovoru odpověděli 3 respondenti ze 4, že chtějí zlepšit pomůcky 

pro výuku výchovy ke zdraví. K výuce používají především učebnice, pro lepší výuku by 

chtěli novější učebnice, nebo nástěnné tabule. Chybí i pracovní sešity, které by v hodinách 

využívali. Učitelé se svými žáky často využívají počítačovou učebnu, aby se hodiny zpestřily 

a žáci se učili sami vyhledávat informace.  

Na škole učí výchovu ke zdraví 4 učitelé, ale ani jeden z nich nemá tento předmět  

ve své aprobaci. Jeden respondent nemá vystudovanou pedagogickou školu, ale 

vystudovanou Chemicko-technologickou fakultu a momentálně dodělává pedagogické 

minimum. Spokojenost učitelů se školním vzdělávacím programem je 2:2, 2 respondenti 
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jsou spokojeni a 2 nejsou. Učitelům by mohla prospět společná schůzka, kde by vše probrali 

a našli řešení, které by vyhovovalo všem a zlepšilo situaci.  

3.6 Dotazníkové šetření 

Výzkumné šetření je zaměřeno na žáky 9. ročníku druhého stupně základní školy ve 

věku od 15 do 16 let. Do 9. ročníku chodí 14 žáků. Dotazník, kvůli pandemii Covid-19  

a uzavření škol, byl poslán pomocí on-line formuláře, kde měli respondenti, žáci, 10 otázek 

na které odpovídali ano – ne. Zároveň děti měly možnost napsat ke každé otázce svůj 

komentář. 

3.6.1 Okruh otázek pro žáky 

1. Baví Tě výuka výchovy ke zdraví, která probíhá na Vaší škole? 

2. Domníváš se, že pan/paní učitel/ka chodí na hodiny připraven/a a s novými nápady 

na zlepšení výuky? 

3. Máte na Vaší škole mimoškolní aktivity? Popřípadě jaké? 

4. Probíhá pravidelně v hodinách komunikace na dané téma mezi žáky a učitelem? 

5. Jsou na Vaší škole realizované aktivity pro zlepšení zdraví a zdravotního stylu? 

Pokud ano jaké? 

6. Používáte ve výuce skupinové práce, testy osobnosti, praktická cvičení (např. na 

stmelení skupin apod.)? 

7. Má Vaše škola dostatek volnočasových aktivit? Popřípadě jaké? 

8. Má Vaše škola vhodné prostory a pomůcky pro výuku výchovy ke zdraví? Jaké? 

9. Bavíte se i v ostatních předmětech ohledně problematiky zdraví? V jakých? 

10. Snaží se učitelé a žáci zlepšit klima Vaší školy? Popřípadě jak? 

3.6.2 Výsledky dotazníku 

Dotazník byl zaslán celkem 14 respondentům, ale odpovědělo pouze 8 respondentů. 

Otázky byly uzavřené s možností odpovědí ano – ne. Další otázky byly otevřené, kde 

respondenti napsali svůj názor.  

1. Baví Tě výuka výchovy ke zdraví, která probíhá na Vaší škole? 

První otázka byla zaměřená na to, zda žáky celkově baví výuka výchovy ke zdraví 

na jejich škole. Odpovídalo 8 ze 14 žáků, z toho 5 žáků odpovědělo, že je výuka tohoto 
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předmětu baví, pouze 3 žáci odpověděli, že je výuka nebaví a 6 žáků neodpovědělo 

vůbec. 

 

Graf č. 1 

2. Domníváš se, že pan/paní učitel/ka chodí na hodiny připraven/a a s novými 

nápady na zlepšení výuky? 

Druhá otázka byla uzavřená s možností odpovědi ano – ne, stejně jako první otázka. Opět 

odpovídalo 8 žáků ze 14. Otázka se týkala názorů žáků na to, zda si myslí, jestli chodí učitelé 

připraveni na výuku s novými nápady, aby byla výuka efektivnější a zábavnější. Pouze  

3 žáci si vybrali odpověď ano. Na otázku, zda učitelé chodí na hodiny s novými nápady  

na zlepšení výuky odpovědělo více žáků, že ne. 

Ano
57%

Ne
43%

Baví Tě výuka výchovy ke zdraví, která probíhá 

na Vaší škole?

Ano Ne
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Graf č. 2 

3. Máte na Vaší škole mimoškolní aktivity? Popřípadě jaké? 

Třetí otázka byla otevřená s vlastní volbou odpovědi. Otázka byla zaměřená  

na mimoškolní aktivity, jestli nějaké škola má a pokud ano jaké. V této otázce odpověděli 

pouze 2 žáci, že mají mimoškolní aktivity. Jeden žák odpověděl, že mimoškolní aktivity  

na dané škole mají, ale neúčastní se jich. Další žák odpověděl, že ano a přímo popsal, jaké 

aktivity škola nabízí: „Máme spoustu akcí, projektů, které nás naučí různým schopnostem 

nebo ty, které máme už osvojené, rozvíjí. Vzpomenu si například na projekt Příběhy našich 

sousedů, kde jsme se naučili práci s technikou jako je mikrofon, kamera, střihání videí  

v programech, učili jsme se i prezentovat svá díla a mluvit s pamětníky. Dále se mi líbil 

projekt Edison, při kterém jsme si procvičili naši angličtinu a dozvěděli se mnoho informací  

o nových kulturách. Akcí je naší škole hojně a učí nás jejich organizaci a další dovednosti. 

Na škole je i hodně nepovinných kroužků, na které je možnost se přihlásit.“ Dále žáci 

odpověděli, že se občas na škole konají exkurze. Dále, že škola nabízí pár kroužků anebo 

dobrovolné doučování.  

37%

63%

Domníváš se, že pan/paní učitel/ka chodí na hodiny 

připraven/a a s novými nápady na zlepšení výuky?

Ano Ne
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Graf č. 3 

 

4. Probíhá pravidelně v hodinách komunikace na dané téma mezi žáky  

a učitelem? 

Čtvrtá otázka byla opět uzavřená, kdy žáci odpovídali ano-ne. Otázka se týkala toho, zda 

během hodin výchovy ke zdraví probíhá komunikace mezi žáky a učitelem. Na tuto otázku 

odpovídali žáci ve většině procent kladně, 6 žáků odpovědělo, že komunikace probíhá, tudíž 

ano. Pouze 2 žáci si myslí, že komunikace během hodin neprobíhá vůbec.  

14%

14%

29%

14%

29%

Máte na Vaši škole mimoškolní aktivity? Popřípadě 

jaké?

Občas, např. exkurze Máme pár kroužků Nevím Dobrovolné doučování Ano
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Graf č.4 

5. Jsou na Vaší škole realizované aktivity pro zlepšení zdraví a zdravotního stylu? 

Pokud ano jaké? 

Pátá otázka se týkala aktivit, které jsou realizované na dané škole a slouží ke zlepšení 

zdraví a zdravotního stylu. Tato otázka byla otevřená, díky tomu měli žáci možnost napsat 

svůj názor a popřípadě popsat, jaké aktivity jsou na dané škole realizované. Z 8 žáků 

odpověděli 4, že nevědí, zda se u nich na škole konají aktivity pro zlepšení zdraví. Jeden žák 

odpověděl, že ne. Tři žáci odpověděli, že ano, z toho dva popsali přímo jaké aktivity se na 

škole realizují. Jeden z žáků odpověděl: „Pokud si vzpomínám správně, bylo těch aktivit 

několik a byly zaměřené, jak na fyzické, dušení i sociální zdraví, ale mohlo by jich být i víc.“ 

Druhý z žáků odpověděl, že se na škole jsou realizované sportovní challenge. 

75%

25%

Probíhá pravidelně v hodinách komunikace na dané 

téma mezi žáky a učitelem?

Ano Ne
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      Graf č. 5 

6. Používáte ve výuce skupinové práce, testy osobnosti, praktická cvičení (např. 

na stmelení skupin apod.)? 

Otázka číslo 6 byla uzavřená s možností odpovědět ano-ne. Na otázku odpovědělo  

7 žáků, že během hodin používají skupinové práce, testy osobnosti, nebo jakákoli praktická 

cvičení. Pouze jeden žák odpověděl, že během hodin nic takového nepoužívají.  

50%

37%

13%

Jsou na Vaší škole realizované aktivity pro 
zlepšení zdraví a zdravotního stylu? Pokud 

ano jaké?

Nevím Sportovní aktivity Ne
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Graf č. 6 

 

7. Má Vaše škola dostatek volnočasových aktivit? Popřípadě jaké? 

Sedmá otázka byla otevřená. Žáci mohli napsat svou vlastní odpověď na tuto otázku. 

Kromě jednoho všichni odpověděli, že ano. Ve většině případu se žáci shodovali a napsali, 

že mají možnost doučování a kroužků. Jedna žákyně odpověděla: „Máme na škole kroužky, 

na které je možnost se přihlásit. Například máme sportovní hry, taneční kroužek, výtvarný 

kroužek... Na prvním stupni je kroužek hraní na flétnu, zpíváni s kytarou atd.“ Další žák 

odpověděl v závislosti na dobu uzavření škol, kvůli nemoci Covid-19: „V dnešní době  

to nelze, ale jinak právě sport, tanec a třeba možnosti doplnění látky z hodin“. Pouze jeden 

žák odpověděl, že škola nemá žádné volnočasové aktivity.  

87%

13%

Používáte ve výuce skupinové práce, testy osobnosti, 

praktická cvičení (např. na stmelení skupin apod.)?

Ano Ne
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Graf č. 7 

8. Má Vaše škola vhodné prostory a pomůcky pro výuku výchovy ke zdraví? Jaké? 

Otázka osmá se týkala především materiálního vybavení školy pro výuky výchovy  

ke zdraví. Žáci měli možnost napsat své vlastní odpovědi, jelikož otázka číslo 8 byla 

otevřená. Odpovědi v této otázce byly různé. Žáci se shodovali především v tom, že mají 

jako pomůcku při výuce učebnice a figurínu na procvičování první pomoci. Jeden z žáků 

odpověděl, že škola nemá žádné prostory a pomůcky pro výuku výchovy ke zdraví a jeden 

žák odpověděl, že neví. Ve dvou případech napsali žáci jako vhodný prostor pro výuku 

počítačovou učebnu.  

62%

25%

13%

Má Vaše škola dostatek volnočasových aktivit? 

Popřípadě jaké?

kroužky doučování Nemá
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  Graf č. 8 

9. Bavíte se i v ostatních předmětech ohledně problematiky zdraví? V jakých? 

Devátá otázka se zabývala tím, zda se o problematice zdraví zabývají jen v předmětu 

výchova ke zdraví, nebo zda se o tom baví i v jiných předmětech. Nejčastěji se v otázkách 

objevil předmět přírodopis a výchova ke zdraví. Dále někteří psali, že se o problematice 

zdraví baví i předmětech pracovní činnosti, výchova k občanství, tělesná výchova, chemie, 

fyzika a zeměpis. Jen jeden žák odpověděl, že se v ostatních předmětech o problematice 

zdraví nebaví.  

12%

25%

37%

13%

13%

Má Vaše škola vhodné prostory a pomůcky pro výuku 

výchovy ke zdraví? Jaké?

Nemá Figurína Počítač, třída, pedagogové Nevím Asi ano
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Graf č. 9 

10. Snaží se učitelé a žáci zlepšit klima Vaší školy? Popřípadě jak? 

Poslední otázka byla opět otevřená a týkala se zlepšení celkového klima školy, zda  

se klima snaží zlepšit jak učitelé, tak žáci a jakým způsobem. Žáci měli opět možnost vložit 

svou vlastní odpověď. Ve většině případů se žáci shodli, že zlepšení pro zlepšení klima školy 

se snaží dělat třídnické hodiny. Další možností, kterou žáci psali, bylo vymýšlení aktivit 

učiteli a zapojení žáků do těchto aktivit. Jeden žák odpověděl, že se na škole učitelé a žáci  

o nic takového nesnaží a dva žáci odpověděli, že neví.  

25%

50%

12%

13%

Bavíte se i v ostatních předmětech ohledně 
problematiky zdraví? V jakých?

Výchova ke zdraví Přírodopis Ostatní Ne
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Graf č. 10 

3.6.3 Shrnutí dotazníku 

Na dotazník odpovídalo pouze 8 respondentů ze 14, ale i tak to byl dostačující počet 

k získání relevantních informací. Většina respondentů si myslí, že učitelé nejsou na své 

hodiny výchovy ke zdraví stoprocentně připraveni a nemají nové nápady na zlepšení výuky. 

To může vést k tomu, že se žáci o tento předmět nebudou zajímat a nebudou ho brát vážně. 

Ohledně komunikace tomu však bylo naopak, na toto odpověděla velká většina pozitivně, 

že komunikace v hodinách na dané téma probíhá a zároveň na otázku, zda v hodinách 

používají skupinové práce, testy osobnosti a praktická cvičení také většina odpověděla ano. 

Škola se snaží svým žákům nabídnout spoustu aktivit, nejčastěji ve formě nějakého kroužku. 

Mají umožněno doučování, což žákům přispívá v jejich prospěchu. O zdraví se učitelé s žáky 

nebaví jen v předmětu výchova ke zdraví, ale zároveň toto téma probírají i v jiných 

předmětech, tím pádem mají žáci více prostoru pro pochopení tohoto tématu. Pokud nastane 

mezi žáky nějaký problém, snaží se to ve škole vyřešit třídnickými hodinami. 

 

 

12%

25%

38%

25%

Snaží se učitelé a žáci zlepšit klima Vaší školy? 
Popřípadě jak?

Ne Nevím Třídnické hodiny Školni aktivity
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3.7 Diskuse výsledků 

Odpovědi, které jsem získala v polostrukturovaném rozhovoru se v pár otázkách lišily, 

ve většině případu to bylo v poměru 2:2. Dva respondenti, kteří na dané škole učí delší dobu 

mají odlišné odpovědi než respondenti, kteří jsou na dané škole kratší dobu. Tento fakt může 

ovlivnit odpovědi, například v otázce, která se týkala, zda jsou spokojeni s ŠVP na jejich 

škole, byly právě odpovědi v poměru 2:2. Respondenti, co jsou na škole kratší dobu, na to 

mohou mít jiný pohled než respondenti, kteří se na ŠVP přímo podíleli a svou práci tím 

pádem mohli považovat za výbornou. V otázce, zda jsou žáci v jejich hodinách aktivní, byli 

podobné odpovědi, že jsou žáci aktivní, ale ne všichni, takto odpověděli 3 respondenti  

a 1 odpověděl přímo, že ano. Je možné, že je to tak právě kvůli přístupu učitele k výuce. 

V dotazníkovém šetření v otázce, zda si respondenti myslí, že učitel/ka chodí na 

hodiny připraveni s novými nápady, aby se zlepšila výuka odpověděla většina respondentů, 

že ne. Zároveň v otázce, zda probíhá pravidelná komunikace na dané téma mezi žáky  

a učitelem, odpověděla většina respondentů, že ano. V tomto případě dochází k protiřečení. 

Tím, že učitelé do hodiny přidají skupinové práce, či nějaké testy, je to obraz toho, že se na 

hodiny musejí připravovat. Učitelé toto mohou vnímat jinak, protože toto zažili sami, když 

byli v pozici žáka a zároveň teď, kdy jsou v pozici učitele a musí se na hodiny sami 

připravovat a vymýšlet aktivity. Žáci nemůžou mít na toto téma zcela objektivní názor, 

protože to neznají ze strany učitele, ale pouze ze strany studenta.  
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4 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda má základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 

vhodné podmínky pro výuku předmětu výchova ke zdraví a zda jsou s koncepcí samotné 

výuky spokojeni jak učitelé, tak žáci a pokud mají rozdílný názor na výuku, tak v čem  

se liší. Abych svůj cíl splnila využila jsem kvalitativní i kvantitativní způsob šetření, analýza 

školního vzdělávacího programu, polostrukturovaný rozhovor a dotazníkové šetření 

s respondenty z dané základní školy. Na dané škole jsem pracovala jako asistentka pedagoga, 

to je důvod, proč jsem si toto téma vybrala. 

Ve výzkumné části jsem mezi respondenty narazila na rozdílné odpovědi. Respondenti 

v polostrukturovaném rozhovoru byli učitelé, kteří učí na dané škole. Pomocí otázek jsem 

zjišťovala, zda jsou učitelé spokojeni se školním vzdělávacím programem, který mají na 

dané škole a jak jsou spokojeni s výukou, jestli mají dostatek pomůcek a možností.  

Se školním vzdělávacím programem je spokojena přesně polovina respondentů. V rámci 

otázek na pomůcky a vhodné prostory jsou respondenti s prostory spokojeni, chtěli by 

rozšířit pomůcky, které by využívali ve svých hodinách. Další částí výzkumného šetření bylo 

dotazníkové šetření, které bylo zasláno formou online formuláře respondentům 9. ročníku 

dané školy. Otázky byly zaměřené především na to, jak jsou s výukou respondenti spokojeni, 

zda je výuka baví, zda pracují ve skupinách. Dále byly otázky zaměřené na to, zda se škola 

snaží zlepšit své klima, tím se myslí atmosféra ve škole, zda mají nějaké mimoškolní aktivity 

pro zlepšení zdraví a podobně. Z odpovědí, které jsem pomocí dotazníku získala, jsem 

zjistila, že se škola svým žákům snaží nabídnout spoustu aktivit většinou ve formě nějakého 

kroužku. Škola také svým žákům nabízí i doučování, díky tomu mají žáci možnost se zlepšit 

ve svém prospěchu. S žáky se učitelé o zdraví baví ve více předmětech, díky tomu mají žáci 

větší možnost se o tomto tématu více dozvědět a pochopit ho. Pro zlepšení klima školy 

nejčastěji škola využívá třídnické hodiny, kde mají třídní učitelé šanci s žáky probrat 

všechny shody i neshody a následně je vyřešit.  

Cíl, který jsem si stanovila, si myslím, že jsem splnila. Zjistila jsem spokojenost učitelů 

i žáků na výuku, jaké mají podmínky pro výuku a zda se jejich názory v něčem liší.  

Obě skupiny respondentů jsou z větší části s výukou výchovy ke zdraví spokojeni, učitelé  

ve svých hodinách využívají i různé skupinové nebo samostatné práce, které mohou plnit  
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ve své třídě, anebo mají možnost navštívit počítačovou učebnu. Většina respondentů 

v dotazníku odpověděla, že učitelé na hodiny chodí spíše nepřipraveni, ale vzhledem 

k ostatním otázkám je to naopak, učitelé se snaží na své hodiny připravit, jen nemají dostatek 

pomůcek, které by mohli využít. Věřím, že má práce bude užitečná učitelům, aby se sešli na 

společné schůzce, kde by probrali, zda změní své cíle ve školním vzdělávacím programu  

a zda požádá vedení školy o lepší pomůcky, které by využili ve výuce. Škola se snaží žákům 

poskytnout spoustu volnočasových aktivit, ale především by měla škola zajistit, aby se  

o nich žáci dozvěděli.  
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