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Abstrakt 

 

Název: Výchova ke zdraví na základní škole  

 

Cíle:  Hlavním cílem této diplomové práce bylo vypracování a následné ověření 

účinnosti didaktických manuálů pro předmět výchova ke zdraví.  

 

Metody:  V naší práci jsme použili metodu kvantitativní a kvalitativní a metodu 

komparace. Metodu kvantitativní představovaly dotazníky, metodou 

kvalitativní byl rozhovor s vybranými žáky sedmých ročníků 2. základní 

školy v Plzni. Metodu komparace jsme aplikovali v porovnávání vstupních 

a výstupních znalostí žáků ze sedmých ročníků a při srovnání znalostí žáků 

devátého ročníku se znalostmi žáků z ročníků sedmých.  

  

Výsledky: Zjistili jsme zlepšení znalostí žáků sedmých ročníků oproti výstupnímu 

dotazování, přičemž největšího zlepšení znalostí dosáhli žáci v oblasti 

sebepojetí a tělesného sebepojetí. Výsledky žáků ze sedmých ročníků 

ve výstupním dotazování jsou lepší než výsledky žáků z ročníku devátého. 

 

Klí čová slova: péče o tělo, výživa, sebepojetí a tělesné sebepojetí, pohybová aktivita 



 

Abstract 

 

Title: Health education in elementary school  

 

Objectives: The aim of this thesis was to create an educational manual for  health 

education and its verification. 

 

Methods:  In our thesis we used  quantitative and qualitative methods of analysis and 

the method of comparison. We used a questionnaire as the quantitative 

method and for the qualitative method we interviewed selected students. 

We apllied the method of comparison in the evaluation of  student’s 

knowledge in pre and post questionnaires and in comparing the knowledge 

of 9th and 7th graders.  

Results: We discovered that 7th graders improved their knowledge and the greatest 

improvement was reached in the topics of self-conception and physical 

self-conception. Also we found that the knowledge of 7th graders are better 

than the knowledge of 9th graders. 

 

Keywords:  body care, nutrition, self-conception and physical self-conception, physical 

activity 
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ÚVOD 

Zdraví je jedna z nejdůležitějších hodnot našich životů. Pojem zdraví býval 

velmi dlouho vymezován jako nepřítomnost nemoci. Kdo není nemocný, je tedy zdravý. 

Ukazuje se však, že tato definice není příliš výstižná. Často člověk není nemocen, 

přesto se však necítí dobře, není v pohodě.  

Na základě jednání Mezinárodní zdravotnické asociace (World Health 

Asociation – WHO) je zdraví vymezováno jako stav tělesného, duševního a sociálního 

blaha.  

Aby člověk mohl uspokojovat své životní potřeby a cíle, potřebuje splňovat 

při nejmenším dva základní předpoklady: být zdravý a být vzdělaný. 

Zdraví v širokém slova smyslu, ve všech jeho aspektech, z hlediska fyzického, 

duševního i sociálního zdraví, je největší devizou našeho života. Být zdravý je prvním 

předpokladem ke štěstí, k úspěchu. 

Do českých škol je zaveden nový předmět pod názvem výchova ke zdraví. 

Stěžejním dokumentem, který napomohl zavedení tohoto předmětu do systému 

základního školství, byl Standard základního vzdělávání z roku 1995. Navzdory tomu, 

že od prvopočátků předmětu výchova ke zdraví uplynulo již spousta let, je velmi těžké 

najít k výuce tohoto, dle mého názoru velmi důležitého předmětu, ucelené materiály. 

Prostředí školy je zásadní determinantou zdraví, která se realizuje v životním 

období, kdy se formují celoživotní sociální a zdravotní návyky. I proto považuji 

zavedení nového vzdělávacího oboru „výchova ke zdraví“ za stěžejní. Ze základního 

školství si děti odnášejí do budoucího života spoustu jak pozitivních, tak i negativních 

návyků. Kde jinde začít dětem vštěpovat základy zdravého životního stylu, kde kladně 

působit na jejich osobnostní a sociální rozvoj? Možnost propojení předmětu výchovy 

ke zdraví a tělesné výchovy nám, pedagogům na základní škole, dává možnost téměř 

bezmezného působení na dětský organismus a jeho zdraví.  

Jako učitelka výchovy ke zdraví na základní škole se velmi často potýkám 

s nedostatkem materiálů, odborných textů, učebnic či jiných zdrojů, kterých bych mohla 

využít při výuce. V současné době, kdy jsou děti zvyklé se bavit, kdy se pohybují 

ve světě plném efektů, zábavy, počítačových her, je velmi těžké najít takovou formu 
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vzdělávání, aby byli žáci „vtaženi“ do problematiky. A bez podporujících materiálů 

se jedná téměř o nadlidský úkon.  

Proto jsem se rozhodla o napsání této diplomové práce. Byla bych ráda, kdyby 

se nám podařilo sestavit ucelený přehled problematiky týkající se zdravého způsobu 

života a péče o zdraví, zahrnující tolik důležitá témata jako výživa a zdraví, tělesná 

a duševní hygiena a režim dne, doplněná o informace z oblasti sebepojetí a tělesného 

sebepojetí. A protože výchova ke zdraví by neměla být jen strohým teoretickým 

podáváním informací, chtěli bychom do své práce zahrnout pohybové aktivity, 

prostřednictvím kterých lze pozitivně ovlivnit naše zdraví.  

Jedná se o velice širokou problematiku, kterou bohužel tato diplomová práce 

není schopna pojmout, a tak se budeme snažit vystihnout podstatné základy, napomoci 

začínajícím (a stejně tápajícím učitelům) vytvořením výukových programů a nastíněním 

dalších možných informačních zdrojů.  

Naším cílem je posunutí výchovy ke zdraví na úroveň předmětů jako je 

matematika či český jazyk a vypracování takových výukových materiálů, aby se děti na 

hodiny výchovy ke zdraví těšily a hlavně, aby poznatky získané v těchto hodinách 

aktivně přenášely do svých životů. 
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1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

1.1 Zdraví 

Zdraví jako pojem zastřešuje velice širokou oblast týkající se zdravotního stavu 

lidí. Každý z nás chápe zdraví jako něco jiného, pro každého z nás má zdraví různou 

hodnotu. Basic Documents Světové zdravotnické organizace (WHO, 1974) definují 

zdraví jako stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody. Kladou důraz na fakt, že 

zdraví není jen nepřítomnost nemoci nebo vady.  

Holčík (2004) ve své knize Úvod do evropské zdravotní strategie Zdraví pro 

všechny v 21. století klade důraz na fakt, že zdraví není opakem nemoci. Podle Holčíka 

je zdraví spíše pojmem obecně humánním a sociálním než medicínským. Vzhledem 

k tomu, že zdraví je významnou humánní hodnotou (individuální i sociální) a je 

provázeno četnými společenskými, právními, politickými, ekonomickými a dalšími 

aspekty, mají některé definice zdraví obecnější platnost. 

1.2 Charakteristika p ředmětu výchova ke zdraví 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je určena pro 1. i 2. stupeň základního 

školství. Tato oblast přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví, žáci se s nimi 

postupně seznamují a učí se jejich aplikaci v běžném životě. Vzdělávací oblast Člověk 

a zdraví je vymezena a realizována ve vzdělávacích oborech výchova ke zdraví a tělesná 

výchova, do které zahrnujeme též zdravotní tělesnou výchovu. Vzdělávací obsah oboru 

Výchova ke zdraví je realizován pouze na druhém stupni. Na prvním stupni základní 

školy je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Vzdělávací oblast Člověk 

a zdraví vede žáka ke vnímání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty, k pochopení 

zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody, k orientaci 

v problematice zdravého – nezdravého, zdraví prospěšného – škodlivého, k aktivnímu 

zapojování do činností podporujících zdraví a to jak školních i mimoškolních 

a k dalším, důležitým činnostem a znalostem (Mužíková, 2010). 

Vzdělávací obsah daného oboru prostupuje napříč i jinými vyučovacími 

předměty (přírodopis, výchova k občanství a tělesná výchova) jednak v rovině obsahově 

blízkých tematických okruhů, např. biologie člověka (Př), člověk jako jedinec, člověk 
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ve společnosti (VkO), činnosti ovlivňující zdraví (TV) a jednak na úrovni dílčích 

mezipředmětových vazeb (Pernicová, 2006). 

Výchova ke zdraví je konkrétně vymezený vzdělávací obor definovaný 

vzdělávacími dokumenty. Vzdělávací obor výchova ke zdraví je v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní vzdělávání vymezen následovně: „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 vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Žáci si upevňují 

hygienické, stravovací, pracovní a 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, vztazích mezi lidmi a učí se dívat na 

vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího 

jedince, rozhodovat se ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu a sociálnímu 

rozměru zdraví je vzdělávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovým 

tématem Osobnostní a sociální výchova.“ (RVP ZV, 2009, s. 70). 

Hlavním cílem výchovy ke zdraví je růst povědomí o zdraví a změna chování 

občanů. Ve spojení s tímto cílem se velice často používá pojem zdravotní gramotnost 

(Holčík, 2004, s. 120) označující „kognitivní a sociální dovednost determinující 

motivaci a schopnost jednotlivců získat přístup ke zdravotním informacím, rozumět jim 

a využít je k rozvoji a udržení dobrého zdraví.“ 

Pojem výchova ke zdraví může být v České republice nahrazen pojmem 

zdravotní výchova. Provazník a Komárek (2005) definují tento termín jako speciální 

obor lékařských věd a zdravotnictví, které mají za cíl utvářet znalosti a rozvíjet jednání, 

které se zaměřuje na zachování zdraví jednotlivců a jednotlivých skupin populace naší 

společnosti. Holčík (2009, s. 146) popisuje zdravotní výchovu jako „souhrn zdravotně – 

vzdělávacích aktivit zaměřených na duševní, tělesný a sociální rozvoj lidí se záměrem 

přispět ke zdraví jednotlivců, skupin i celé společnosti. Zdravotní výchova se obvykle 

dělí na edukaci pacientů, varování před zdravotními riziky a na výchovu ke zdraví.  
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Obecně lze výchovu ke zdraví definovat jako „součást úsilí o podporu zdraví 

a zlepšení zdravotního stavu současné populace“ (Průcha, Walterová, Mareš, 1995, 

s. 283). Anglický termín výchova ke zdraví zní health education. 

1.2.1 Výchova ke zdraví v základním školství 

Výchova ke zdraví je v základním školství poměrně novým předmětem. V Plzni, 

jak bylo zjištěno rozhovory a emailovou korespondencí se základními školami v tomto 

městě, se výchova ke zdraví vyučuje na většině škol v 7. až 9. ročnících s dotací jedna 

hodina týdně, což se jeví jako velmi nízká časová dotace. Hodiny probíhají převážně 

formou diskuze, žáci vypracovávají různé projekty, navštěvují diskuze s odborníky 

a sledují odborné filmy. 

V současné době je výchova ke zdraví vyučována neaprobovanými učiteli, což 

by se v brzké době mělo změnit – příprava učitelů pro obor výchova ke zdraví již 

probíhá. Jako ideální kombinace se jeví tělesná výchova – výchova ke zdraví 

(Mužíková, 2011). 

Mužíková (2011) uvádí výsledky výzkumu názorů ředitelů základních škol 

na realizaci kurikula výchovy ke zdraví. Cílem výzkumu bylo zjistit stav podmínek pro 

vzdělávání, realizaci kurikula výchovy ke zdraví dle rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání atd. Výzkumný soubor tvořilo 532 ředitelů plně 

organizovaných základních škol, které byly vybrány ve spolupráci s Českou školní 

inspekcí. Výzkum probíhal v průběhu školního roku 2005/2006. Z výsledků vyplývá, 

že více než polovina ředitelů sledovaných základních škol (56 %) považuje zavedení 

výchovy ke zdraví jako samostatného vzdělávacího oboru za přínosné, ale většina 

uvažovala o integraci výchovy ke zdraví s jinými, tradičními předměty – tělesnou nebo 

rodinnou výchovou. Třetina ředitelů uvažovala, že by v budoucnu zaměstnala 

aprobovaného učitele a stejné množství ředitelů by mělo zájem o rozšiřující studium 

oboru výchova ke zdraví. Větší zájem ze strany ředitelů základních škol by byl 

o krátkodobé kurzy. Jako velký problém vidí dotazovaní ředitelé nemožnost zajištění 

didaktických pomůcek pro výchovu ke zdraví, kdy hlavním důvodem je nedostatek 

finančních prostředků.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRO U ČITELE 

Následující kapitoly k jednotlivým tématům přinášejí pouze teoretické uvedení 

problému. Didaktický manuál je součástí výsledkové části.  

2.1 Úvod do tématu „péče o zdraví“ 

Do oblasti problematiky „péče o zdraví“ zařazujeme tři stěžejní témata: výživa 

a zdraví, tělesná a duševní hygiena a režim dne.  

Téma výživa a zdraví se zabývá zásadami zdravého stravování, vlivu životních 

podmínek a způsobu stravování na zdraví a poruchy příjmu potravy. Oblast tělesné 

a duševní hygieny má za cíl seznámit žáky se zásadami osobní, intimní a duševní 

hygieny a významem pohybu pro zdraví. Nedílnou součástí je problematika otužování. 

Téma režim dne má za úkol objasnit žákům význam tohoto pojmu, vysvětlit nutnost 

harmonické vyváženosti mezi činností a odpočinkem. 

Očekávané výstupy pro téma péče o zdraví definované ve školním vzdělávacím 

plánu 2. základní školy v Plzni (2009):  

Žák 

• se orientuje v základních stravovacích zásadách a výživových potřebách 

(pyramida výživy), dovede určit, zda jeho oblíbené jídlo je zdravé či 

nezdravé,  

• uvědomuje si nutnost zdravé výživy pro své zdraví a orientuje se 

ve specifických potřebách výživy v období dospívání (potřeba zvýšeného 

množství stravy při dosažení odpovídající kvality výživy),  

• uvede příklady vlivu životního prostředí a způsobu stravování na zdraví lidí,  

• sestaví jídelníček podle zásad zdravé výživy,  

• seznámí se se základními poruchami příjmu potravy (anorexie, bulimie) a zná 

jejich rizika pro zdraví, 

• kriticky zhodnotí vliv vrstevníků a médií na své stravovací zvyklosti,  

• chápe souvislost mezi obrazem postavy, hodnotou osobnosti a způsobem 

přijetí okolím (zvláště vrstevníky) v případě sebe nebo druhého,  
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• zná základní zásady osobní, intimní a duševní hygieny a prakticky je 

uplatňuje ve svém denním režimu,  

• zná a využívá základní protistresová cvičení, 

• orientuje se v základních způsobech ovlivňování negativních tělesných 

a duševních stavů (vhodný denní režim, pohybová činnost, regenerační 

a relaxační postupy, atd.) a využívá je dle svých možností ve svém životě,  

• ovládá své emoce, akceptuje pocity druhých, dokáže být emfatický, nabízí 

pomoc, používá prvky asertivity, 

• v diskusi obhájí vhodnou argumentací svůj denní režim v souvislosti 

s podporou a ochrannou svého zdraví,  

• zařazuje dle svých možností do svého režimu pravidelné pohybové aktivity, 

• rozvrhne časově své denní činnosti, střídá práci s odpočinkem. 

2.1.1 Výživa a zdraví 

Pro hladký průběh hodiny, pochopení smyslu a cíle didaktických manuálů 

je nutné se seznámit se základními pojmy, bez kterých se při společné práci s žáky na 

tématu „výživa a zdraví“ neobejdeme.  

Mezi základní termíny řadíme pojmy: správná výživa, základní živiny, 

potravinová pyramida, pitný režim, nadváha, obezita a poruchy příjmu potravy. 

Správná výživa: je taková výživa, která tělu zajistí pravidelný a dostatečný 

přísun energie a všech živin, které jsou důležité pro zdravý růst a vývoj organizmu. 

Správná výživa je vždy pestrá a pravidelná a zároveň připravená podle všech 

hygienických zásad a pravidel (Mužík, 2007). Nevyvážená strava (ať svým složením 

nebo i dobou, kdy je podávána) patří mezi příčiny vzniku civilizačních chorob 

(Marádová, 2000). 

V souvislosti se správnou výživou se často hovoří o tzv. životním stylu –

o způsobu života. Zdravý životní styl podporuje zdraví člověka.  

Základní živiny: základními živinami rozumíme látky, které se podílí na stavbě 

a funkci našeho organizmu. Mezi základní živiny řadíme:  

- Sacharidy: jsou hlavním zdrojem energie pro organizmus. Energetická hodnota 

1 gramu sacharidů je 17 kJ.  
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Sacharidy jsou často nazývány jinými, nesprávnými termíny jako například 

uhlohydráty, glycidy atd. Název „cukry“ je používán hlavně pro sacharidy, které mají 

sladkou chuť (např. hroznový cukr).  

Sacharidy se dělí podle počtu cukerných jednotek, které tvoří základ sacharidů. 

Rozlišujeme monosacharidy (jednoduché cukry, které obsahují jednu sacharidovou 

jednotku, typická je sladká chuť, do této skupiny řadíme například ovocný cukr), 

oligosacharidy (obsahují 2–10 cukerných jednotek, patří sem například mléčný cukr – 

tzv. laktóza, sladový cukr – tzv. maltóza, atd.) a polysacharidy, které obsahují více než 

10 sacharidových jednotek (například škrob). Zajímavé je pravidlo o „délce řetězce 

sacharidů“ – s délkou se ztrácí sladká chuť. Nezapomeneme se zmínit o důležitosti 

těchto „řetězců“ – měly by tvořit 55 % celodenního energetického příjmu. Minimální 

denní příjem sacharidů je 50 gramů, horní hranicí je 500 g, většina lidí má příjem 

sacharidů v rozmezí 100–300 g za den.  

- Tuky: mohou být uvedeny i pod názvem lipidy. Jsou sloučeninami mastných 

kyselin a glycerolu. Tuky jsou nejvydatnějším zdrojem energie – 1 gram tuku poskytne 

tělu přibližně 37 kJ. Optimálním denním příjmem tuků je 25–30 % z celkově přijaté 

energie, což představuje asi 80–100 gramů. Průměrný současný člověk však konzumuje 

kolem 120 gramů.  

Tuky jsou pro tělo velmi důležité vzhledem k tomu, že plní řadu 

nenahraditelných funkcí: jsou rozpouštědlem vitamínů A, D, E, K; jsou základem pro 

tvorbu důležitých látek jako například pohlavních hormonů, žlučových kyselin atd. 

Tuky hrají důležitou roli v ochraně vnitřních orgánů před nárazem a při termoregulaci.  

Lipidy dělíme podle původu (živočišné tuky, například vepřové sádlo, máslo 

a rostlinné tuky, které jsou vyrobené ze semen rostlin s vysokým obsahem velkého 

množství oleje, například slunečnicový, olejový, atd.) a podle vazeb, kterými jsou 

spojeny uhlíky v mastných kyselinách.  

- Bílkoviny: neboli proteiny jsou součástí všech buněk lidského těla, které 

se neustále obnovují a rostou a pro výživu člověka jsou naprosto nutné a nenahraditelné. 

Lidské tělo by bez bílkovin nebylo schopné stavby a obnovy tkání. Bílkoviny, jako 

zdroje energie, jsou lidským organizmem využité jako poslední, jen v případě krajní 

nouze. Bílkoviny by měly tvořit přibližně 15 % celkového denního příjmu energie. 

Minimální hranice denního příjmu bílkovin je 0,6 gramů na kilogram ideální tělesné 
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váhy. Energetická hodnota 1 g bílkovin je 17 kJ. Proteiny najdeme ve vejci, mase, 

mléce a mléčných výrobcích (Kunová, 2004).  

- Vitamíny a minerální látky: tyto látky umožňují organizmu správně pracovat 

a vykonávat všechny pochody, které organizmus udržují naživu. Vitamíny dělíme 

na rozpustné v tucích (A, D, E, K), které je tělo schopné ukládat do zásoby. Druhou 

skupinu tvoří vitamíny rozpustné ve vodě (C, vitamíny skupiny B), které tělo nedokáže 

uložit a nespotřebované množství je vyloučeno z těla močí. Vitamíny jsou organického 

původu (rostlinné nebo živočišné), minerální látky jsou neorganické, pocházejí z půdy 

a vody, odkud se dostávají do těla živočichů a rostlin. Vitamíny a minerální látky 

posilují imunitní systém, podporují růst a vývoj.  

Potravinová pyramida: je sestavována odborníky na výživu na základě všech 

dostupných a současných vědeckých informací. Každý stát si tvoří svou pyramidu 

na základě svých potřeb a ne vždy se jedná o „pyramidu“ v pravém slova smyslu. 

Například obyvatelé Francie získávají informace o správném složení stravy z tzv. 

„potravinové lodě“. V České republice je pro obyvatelstvo obecně platná pyramida, 

kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví v roce 2005.  

Potravinová pyramida obsahuje potraviny, které nám zajistí přiměřenou denní 

dávku bílkovin, zdravých druhů tuků a sacharidů, vitaminů, minerálních látek 

a vlákniny. Potravinová pyramida se dělí do několika pater. Nejspodnější patro obsahuje 

takové potraviny, které by se měly jíst nejčastěji a v co největším množství. Jedná 

se tedy o potraviny, které jsou pro náš organismus nejdůležitější a nejprospěšnější. 

Naopak v nejvyšším patře pyramidy najdeme potraviny, které bychom měli konzumovat 

jen výjimečně.  

V poslední době se autoři potravinových pyramid snaží o řazení potravin podle 

vhodnosti. Na levé straně najdeme potraviny pro lidský organismus prospěšné více, než 

ty, které jsou umístěny vpravo.  

Hlavním cílem potravinové pyramidy je být vodítkem k sestavení zdravé stravy.  

Pitný režim: znamená pravidelný a zároveň dostatečný příjem vhodných tekutin 

v průběhu určité periody, nejčastěji dne (Mužík, 2007). 

Voda tvoří převážnou část lidského těla a to přibližně 60 % u dospělých a až 

80 % u dětí. Nachází se především v našich buňkách a mezi nimi a v menším množství 

například v podobě střevní vody, mozkomíšního moku, jako součást kloubu atd. 
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Dětský organismus je velice citlivý na nedostatek tekutin. Dítě má v porovnání 

s dospělými větší tělesný povrch i povrch dýchacích cest. Čím je dítě menší, tím větší 

má jeho organizmus obsah vody a také jeho nároky na příjem tekutin jsou vyšší.  

Lidské tělo ztrácí za normálních podmínek 1 900 až 2 600 mililitr ů tekutin 

(Mužík, 2007). Stejné množství tekutin, jaké lidské tělo ztratí (pocením, močí, výkaly, 

dýcháním) je nutné doplnit. Denní příjem tekutin by se tudíž měl pohybovat kolem 2–3 

litrů. Doporučené denní množství přijatých tekutin se samozřejmě mění s hmotností, 

provozovanou aktivitou, teplotou a vlhkostí prostředí. Pokud dojde k nerovnováze, 

zejména co se týče doplnění tekutin, hrozí organismu dehydratace – nedostatek vody 

v těle. Dehydratace je nebezpečný stav, zvláště pozor musíme dávat u dětí a starých lidí. 

Nízké množství vody v těle negativně působí na fyzický, ale i psychický stav člověka. 

Dochází k únavě, bolesti hlavy, později se snižuje častost močení, dehydratovaný 

člověk je netrpělivý a postupně apatický. Poslední fáze dehydratace, kdy hrozí až 

selhání organizmu, se projevuje křečemi, závratěmi, ztrátou rovnováhy a totálním 

vyčerpáním. 

Mezi nápoje vhodné k doplnění chybějících tekutin patří obyčejná pitná voda, 

zelené a ovocné čaje, vodou ředěné ovocné a zeleninové přírodní šťávy, ovoce 

a zelenina s velkým obsahem vody (jahody, rajčata, okurky). Tekutiny samozřejmě 

můžeme doplnit polévkami, které jsou zároveň i zdrojem jak vody, tak minerálních 

látek. Mezi méně vhodné nápoje řadíme některé mineralizované přírodní vody 

(obzvláště nevhodné jsou pro děti), některé druhy bylinných čajů a nápoje sycené 

oxidem uhličitým (limonády). Za zcela nevhodné nápoje považujeme různé slazené 

nápoje (například kolové nápoje), energetické nápoje a ovocné nektary.  

Nadváha a obezita: jsou charakteristické nadměrným ukládáním tuku v těle. 

Nadváha, později obezita jsou výsledkem nerovnováhy mezi příjmem a výdejem 

energie.  

Světová zdravotnická organizace (zkratka WHO) uvádí, že počet lidí trpících 

obezitou se v letech 1980–2008 téměř zdvojnásobil. Výzkum z roku 2010, který proběhl 

v zemích Evropské unie, zjistil, že 25 až 70 % obyvatelů Evropy trpí nadváhou 

a obezitou je postiženo 5 až 30 % jedinců. Téměř 41 % Evropanů se během týdne 

nezabývá žádnou sportovní aktivitu (WHO, 2011). Na vzniku obezity se podílí z 50 % 

dědičnost (například snížená schopnost spalovat základní živiny, nízký výdej energie za 
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klidových podmínek, ale i rodinné zvyklosti – výběr a množství konzumované stravy, 

sklon k pohybu atd.) a dále pak vliv prostředí.  

K určení, zda člověk trpí nadváhou či obezitou, se používají různé metody. 

Nejjednodušší, nejčastější, ale zároveň nejméně přesnou je výpočet váhově – výškového 

indexu známého spíše pod anglickým názvem Body Mass Index (zkratka BMI) 

(Galloway, 2007). BMI vypočítáme tak, že hmotnost v kilogramech vydělíme druhou 

mocninou výšky uvedené v metrech. WHO za nadváhu považuje výsledné číslo 

nacházející se v rozmezí 25,0–29,9; obezitou III. stupně (nejvyšší stupeň s velmi 

vysokým rizikem zdravotních komplikací) trpí lidé s BMI vyšším než 40. BMI je pouze 

orientačním, údaj je potřeba doplnit dalšími informacemi, například údajem o rozložení 

tuku v těle. 

Nadváha a obezita je nemoc, která přispívá ke vzniku řady dalších méně či více 

závažných onemocnění, jako například: zvýšený krevní tlak, zvýšená hladina 

cholesterolu a tuku v krvi, gynekologické problémy, onemocnění pohybového aparátu, 

kožní komplikace, závažná metabolická a oběhová onemocnění, psychosociální 

komplikace atd. (Machová, Kubátová, 2009).  

Léčba obezity spočívá především v celoživotní změně stravovacích návyků 

a životního stylu. Měla by být dlouhodobá, individuální a s cílem udržet docílený pokles 

hmotnosti. V období, kdy se pacient snaží dosáhnout nižší tělesné váhy, je nutné 

stravovat se nízkoenergetickou stravou s omezením tuku, věnovat se pohybové aktivitě 

(která je přiměřená věku a aktuální hmotnosti) a upravit stravovací a pohybové návyky. 

Důležitá (téměř podstatná) je pevná vůle a motivace obézního člověka a reálný cíl. 

Poruchy příjmu potravy: jsou onemocnění psychiatrická a do této skupiny 

řadíme dvě, v dnešní době bohužel poměrně rozšířené choroby – mentální anorexii 

a mentální bulimii. Mentální anorexii lze velmi zjednodušeně charakterizovat jako 

odmítání jídla s cílem dosáhnout štíhlé postavy. Mentální bulimie je charakteristická 

přejídáním a následně vyvolávaným zvracením s cílem zbavit tělo zkonzumovaných 

potravin. Dívka nebo chlapec trpící mentální bulimií většinou mívá normální váhu.  

Poruchami příjmu potravy trpí v České republice 1 až 2 % obyvatel (většinu 

tvoří ženy). Rizikovou skupinou jsou dospívající. Statistiky jsou zkreslené faktem, 

že spousta dívek a chlapců řeší problém sami, bez pomoci odborníků. 
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Mezi faktory, které napomáhají jejich vzniku, bychom zařadili například vliv 

rodiny, konflikty, narážky na vzhled, emociální faktory, specifické rysy osobnosti a vliv 

médií (televize, časopisy, internet). Mentální anorexii a bulimii bychom těžko hledali 

v rozvojových zemích, kde lidé trpí nedostatkem jídla.  

Přesná příčina vzniku poruch příjmu potravin není dosud známa, lékaři však 

specifikovali tři možné příčiny: biologická (například větší emociální citlivost 

až přecitlivělost člověka), psychologická (různé stresové situace – rozchod s přítelem, 

rozvod rodičů, sexuální zneužívání atd.) a společenská (tzv. „ideál krásy“, módní 

trendy, atd.).  

Léčba výše uvedených chorob probíhá ve spolupráci s psychologem 

či psychiatrem, dle závažnosti onemocnění je součástí léčby i hospitalizace na 

psychiatrickém oddělení či metabolické jednotce. Zjišťuje se konkrétní příčina vzniku 

nemoci, specialista na výživu v pravidelných intervalech kontroluje jídelníček, 

pacientce/pacientovi vysvětluje správnost pravidelného stravování, konzultuje 

zařazování nových pokrmů do jídelníčku. Léčba je náročná, zdlouhavá a bohužel, i přes 

veškerou snahu může toto onemocnění skončit smrtí pacientky či pacienta.  

2.1.2 Tělesná a duševní hygiena 

Duševní hygiena – též známa pod názvem psychohygiena je systém 

propracovaných pravidel a rad, které slouží k udržení, prohloubení nebo znovuzískání 

duševní rovnováhy a duševního zdraví (Míček, 1984). V širším slova smyslu je duševní 

hygiena umožnění optimálního fungování duševní činnosti. Jedná se o přirozeně 

a realisticky odráženou realitu, duševní zdokonalování a schopnost vyrovnat se a řešit 

nenadálé situace (Křivohlavý, 2001). Základním pojmem oblasti zabývající se duševní 

hygienou je duševní zdraví, kterým rozumíme dosažení ideálního stavu, který 

je výsledkem plnění zásad psychohygieny. Duševní hygiena učí jedince, jak předcházet 

psychickým obtížím nebo již vzniklé problémy zvládat. Informuje o zásadách 

životosprávy, jednání s lidmi, řešení konfliktů, stresových situací, psychických zátěží 

apod. Je to nauka o ochraně a upevňování duševního zdraví a zvyšování odolnosti 

člověka vůči nejrůznějším škodlivým vlivům (Čeleda, Čeledová, 2010).  

Mezi nejzávaznější faktory, které poškozují lidské zdraví, patří zátěž a stres. 

Zátěží se rozumí takové požadavky, které jsou větší než možnosti jedince. Do zátěže 

patří i takové vytížení, které je naopak výrazně menší, než jsou akční kapacity člověka. 



 21 

Stresem nazýváme takovou situaci, když intenzita stresogenní situace je vyšší než 

schopnosti nebo možnosti konkrétního člověka tuto situaci zvládnout. Obecně se jedná 

o nadlimitní neboli nadhraniční zátěž, která vede k vnitřnímu napětí (strain) 

a k závažnému narušení rovnováhy organismu (Křivohlavý, 2009). Nepříznivé vlivy, 

které působí na člověka, jsou nazývány jako stresory (každodenní starosti se podílejí na 

větším množství stresů než tzv. velké individuální stresory). Stres většinou spojujeme 

s nespokojeností, negativně prožívaný stres nazýváme distres. Opakem distresu je tzv. 

eustres – situace, kdy se snažíme zvládnout něco, co nám přináší radost, avšak je nutné 

na to vynaložit určitou námahu. Do této skupiny například řadíme narození dítěte, 

výhru, za eustres považujeme i takové činnosti, kde se lidé z vlastní iniciativy dostávají 

do situací na hranici rizika (adrenalinové sporty atd.).  

 Z časového hlediska dělíme stres na tři fáze. První fáze je tzv. poplachová, kdy 

je organismus uveden do stavu zvýšené pohotovosti. Druhá fáze je rezistence neboli 

odolávání. V této fázi organismus mobilizuje rezervy a vyrovnává zvýšené nároky. Tyto 

dvě fáze lze označit jako adaptační. Ve třetí fázi dochází k vyčerpání a zhroucení, 

organismus se již nezvládá adaptovat. Pokud dochází k prodlužování této fáze, může 

dojít k poruchám psychologickým (např. vznik neurózy) a psychosomatickým 

(z psychofyziologických příčin vznikají tělesné poruchy jako žaludeční vředy atd.) 

(Dovalil a kol, 2002). 

Za základ duševní hygieny se považuje nalezení optimálního režimu práce 

a odpočinku. Velkou měrou se na regeneraci sil podílí odpočinek aktivní, který by však 

měl být zřetelně odlišný od toho, co obvykle děláme jako pracovní činnost.  

Biologický život každého člověka má určitý rytmus. Bdělý stav obvykle 

představuje dvě třetiny času, na spánek tedy zbývá přibližně jedna třetina. Potřeba 

spánku je však silně individuální, přičemž někteří jedinci mohou trpět tzv. nespavostí. 

Mezi typické příznaky patří neschopnost usnout, přerušovaný spánek a časné buzení. 

Častá je i tzv. sekundární nespavost, kdy může být důsledkem nějakého onemocnění. 

Nespavost je závažný problém, který ovlivňuje zdravotní stav, pracovní výkon 

i psychiku člověka. „Nespavcům“ se kromě snahy o odstranění příčin, které způsobují 

nespavost, doporučuje tzv. spánkové desatero, které mimo jiné například seznamuje 

s nedoporučenými nápoji a jídly před spánkem, doporučeným chováním atd. (Čeleda, 

Čeledová, 2010). 
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S režimem práce a relaxací přímo souvisí tzv. hospodaření s časem („time 

management“). Jedná se o určování priorit, schopnost rozdělovat úkoly na důležité, 

méně naléhavé atd.  

Velmi důležitou součástí duševní hygieny jedince je uspořádání dne – tzv. režim 

dne. Režim dne představuje časové rozvržení různých forem činností a odpočinku 

v průběhu 24 hodinového denního cyklu (Kubrichtová, Marádová, 1992). Režim dne 

je důležitou součástí duševní hygieny. Jestliže má být zachována psychická a tělesná 

pohoda, optimální výkonnost a zdraví, tak není možné, aby toto časové uspořádání 

kladlo nepřiměřené nároky na organismus a narušovalo průběh fyziologických procesů. 

Režim dne musí být v souladu s biologickými potřebami (Kotulán a kol., 2000). 

Hodnotí se vždy ve 24 hodinovém cyklu. Jeho uspořádání – střídání různých bdělých 

aktivit až po časové zařazení a délku nočního spánku je rozhodujícím činitelem pro 

správné fungování organismu. Všeobecně rozšířeným omylem je, že se uvažuje 

o dodatečné kompenzaci, např. že deficit spánku ze školního týdne se vyrovná 

dospáváním o víkendu. Nejde o rovnocennou náhradu (Kotulán a kol., 2000). 

Autorky Luhanová a Pavlovská ve své příručce Moje zdravá rodina (2005) 

uvádějí tyto důležité podmínky správného režimu dne:  

• Péče o dostatečný a kvalitní spánek – během spánku organismus člověka 

regeneruje a zároveň v lidském těle probíhá celá řada opravných procesů. 

• Aktivní odpočinek a relaxace – různé pohybové aktivity, záliby, příjemné 

činnosti (četba knih, práce na zahrádce, atd.), relaxační techniky a cviky.  

• Správné hospodaření s časem – plánování aktivit v předstihu.  

• Zdravý životní styl – dostatek pohybové aktivity, správná výživa.  

• Duševní hygiena, sebepoznání – znalost svých dobrých vlastností a kladů, 

činností, ve kterých vynikáme, pozitivní nálada. 

Míček (1984) ve své knize Duševní hygiena uvádí několik zásad správného 

odpočinku, bez kterého nelze dostát podstaty režimu dne a tudíž správného fungování 

organismu. Mezi ně například patří, že odpočinek musí být doprovázen celkovým 

duševním zklidněním – tedy odpoutat se od jakýchkoliv myšlenek týkajících se práce, 

školy atd. Míček dále tvrdí, že na kvalitu odpočinku má vliv i prostředí, ve kterém 

jedinec odpočívá. Další velice významnou zásadou je způsob odpočinku – duševně 
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pracující jedinec si odpočine u manuální práce a naopak, fyzicky pracující bude 

pravděpodobně odpočívat u práce duševní. Velké množství lidí odpočívá tzv. 

nečinností, což Míček nepovažuje za dobré řešení, stejně tak jako lidé pracující pro 

nával práce sedm dní v týdnu se vystavují nebezpečí tzv. chronické únavě. 

Nejlepším zotavovacím prostředím je příroda, ve které může být prováděna 

turistika, sport apod. (Míček, 1984) 

2.2 Úvod do tématu „sebepojetí a tělesné sebepojetí“ 

Tematický blok sebepojetí a tělesné sebepojetí má za úkol dovést žáka 

k vytvoření vztahu k sobě samému a k druhým lidem. Po absolvování tohoto bloku 

je žák schopen zdravého a vyrovnaného sebepojetí. 

Pojem sebepojetí (obraz „já“) lze charakterizovat jako veškeré znalosti, 

hodnocení a činnosti týkající se sebe samého. Cílem sebepoznání je získání 

co největšího množství informací, které se k nám vztahují (Kuneš, 2009). Jedinec se 

nerodí s již hotovým „obrazem“ o sobě samém. Sebepojetí se vytváří v procesu 

interakce člověka se sociálním prostředím, a to od samého počátku individuálního 

života (Marhounová, 1999). Dochází k postupnému zvyšování počtu informací o sobě 

(Blatný, Plháková, 2003). Sebepojetí tvoří jádro osobnosti člověka, je zdrojem naší 

sebedůvěry. Lidé vnímají sami sebe jako oddělenou lidskou bytost, zároveň je však 

důležité vědět, jakou lidskou bytostí jsme (Fontana, 2003).  

Velmi důležitou součást našeho sebepojetí je obraz vlastního těla – jak své tělo 

známe, jak hodnotíme svůj vzhled, své zdraví nebo například svou obratnost 

(Hermochová, 1994). Spokojenost člověka se sebou samým je ovlivněna zdravím, 

zdatností a tělesným vzhledem. Míra spokojenosti má vliv i na chování jedince. Tělesné 

sebepojetí tvoří důležitou část celkového sebepojetí a má souvislost s vlastním 

prožíváním těla. Pod pojem tělesné sebepojetí zahrnujeme péči o zdraví, vzhled, 

výkonnost, dále zdravou výživu, denní hygienu a například i atraktivitu pro druhé 

pohlaví (Fialová, Mrazek, 1999). 

K nezáměrnému utváření obrazu vlastního „já“ napomáhá několik základních 

postupů. Patří mezi ně přejímání názoru významných osob z našeho okolí, porovnávání 

se s ostatními, identifikace s osobami či s hrdiny a přebíráních určitých rolí. Dále 
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musíme zmínit dostávání se do nových situací, reakci na změny kolem nás, vnímání 

sebe tak, jak si myslíme, že nás vidí druzí (Kuneš, 2009). 

Různí lidé nacházejí zdroj sebedůvěry v různých oblastech, což přímo souvisí 

s vlastním systémem hodnot. Ti, kteří mají ve svém žebříčku hodnot nejvýše vzhled, 

těží hlavně z upravenosti svého zevnějšku, lidé nejvýše hodnotící snahu o pomoc 

ostatním budou konat dobro atd. Sebepojetí může být zdravé nebo naopak příliš snížené 

a může během života procházet proměnami. Sebepojetí se týká kognitivního já, 

somatického já, výrazového já, charakterového já (Kohoutek, 2006). Jedinec, který má 

zdravé a stabilizované „já“ je dobře sociálně adaptovatelným, uvědomuje si vlastní 

hodnotu a dovede se asertivně bránit agresi, která přichází od jiných jedinců.  

Asertivitou rozumíme zdravé sebeprosazování, jedná se o klidné, sebejisté 

a vytrvalé jednání. Cílem asertivního jedince není být za dobře se všemi.  

Sebevědomí neboli kladné sebepojetí je hodnota, kterou sami sobě přisuzujeme. 

Lze konstatovat, že sebevědomí patří mezi nejdůležitější oblasti sebepojetí. Je nutné 

si uvědomit, že nízké sebevědomí může bohužel souviset i s delikventním 

a antisociálním chováním (Fontana, 2003).  

Výchova ke zdravé akceptaci sebe sama představuje velmi důležitou součást 

vývoje jedince, ale i celé generace. Dítě, které je schopno se vnímat přiměřeně, zná své 

silné a slabé stránky a chová se sebevědomě, neupadne při prvním nezdaru do depresí 

a naopak při velkém úspěchu se nestane pyšným. 

2.3 Úvod do tématu „pohybové aktivity ve výchově ke zdraví“ 

Jedním ze základních projevů existence života je pohyb. Pohyb lze definovat 

jako změnu polohy těla nebo některých jeho částí (Mužík, Krejčí, 1999). Lidské tělo 

se vyvíjelo k pohybu a k aktivitě, bohužel v poslední době je patrný výrazný pokles 

pohybové aktivity a následná hypokineze (nedostatek pohybu) se stává součástí 

nynějšího životního stylu (Čeleda, Čeledová, 2010). Nedostatek pohybové aktivity 

(hypoaktivita) je problém, který je nutno řešit v souvislosti s otázkou zdraví a duševní 

hygieny (Pávková, 2002). Správným dávkováním pohybových aktivit je podporován 

imunitní systém. Sportovně pohybovou aktivitu lze považovat za stimulátor bio-psycho-

sociální adaptace na pohybové zatížení. Adaptační mechanismy způsobují 

morfologické, somatické, funkční a psychické změny, mění se sociální chování 
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a samozřejmě dochází ke zvyšování motorické výkonnosti, tělesné zdatnosti, rozvoji 

upevňování pohybových dovedností a zdraví (Blahutková, Dvořáková, Řehulka, 2005).  

Cvičení má vliv na fyzickou stránku člověka. Pravidelná pohybová aktivnost 

přináší celou řadu zdravotních benefitů: zabraňuje vzniku a rozvoji onemocnění srdce, 

zvyšuje odolnost imunitního systému. Pohybová nedostatečnost zvyšuje nebezpečí 

onemocnění některou z řady civilizačních chorob, jako například obezitou nebo 

vysokým krevním tlakem (Dobrý, 2012). Cvičení se též významně podílí na zlepšení 

celé řady psychických projevů, například zvyšování kladného sebehodnocení 

a posilování psychiky v boji se stresem (Křivohlavý, 2009).  

Tělesná zdatnost neboli fitness je vytvářena složkou vytrvalostní, svalovou silou, 

pohyblivostí kloubů a koordinací pohybu. Pro zdraví je nejdůležitější složka 

vytrvalostní. Tělesná zdatnost je rozvíjena dvěma způsoby, které se liší podle orientace 

zdatnosti a to na sportovně orientovanou tělesnou zdatnost (cílem jsou sportovní 

výsledky, klade se důraz na efektivní metody) nebo zdravotně orientovanou zdatnost 

(snaha o rovnoměrný rozvoj všech složek tělesné zdatnosti) (Čeleda, Čeledová, 2010). 

Úroveň tělesné zdatnosti má vliv na výkonnost a zdraví jedince, proto je nutné na ní 

neustále pracovat a usilovat o její zlepšení. Zdatnost zlepšujeme pravidelnou aerobní 

činností. Aerobní cvičení je takové cvičení, které zatěžuje velké svalové skupiny. Pro 

tento druh cvičení je charakteristická výrazně vyšší spotřeba kyslíku, zvýšená činnost 

srdce a zdrojem energie je svalový glykogen a tělesný zásobní tuk (Křivohlavý, 2009). 

Jako příklad můžeme uvést běh na dlouhé tratě, plavání, výstupy v horách, jogging, atd. 

a to nejméně po dobu 20–30 minut. Hlavními principy kardiorespirační činnosti jsou 

frekvence, intenzita, trvání a typ cvičení. První písmena těchto čtyř slov vytváří zkratku 

FITT pro snadnější zapamatování. 

Pravidelným pohybem přispíváme k podpoře zdraví, a proto by měl být 

nezbytnou součástí zdravého životního stylu.  
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3 MANUÁL PRO VÝUKU VÝCHOVY KE ZDRAVÍ 

Následující kapitoly přinášejí praktické didaktické manuály určené pro výuku 

vybraných témat vzdělávacího předmětu výchova ke zdraví. Didaktické manuály 

navazují na praktickou část této diplomové práce. Z obsahu praktických didaktických 

manuálu budeme vycházet při aplikaci kvantitativního výzkumu. 

3.1 Péče o zdraví 

3.1.1 Výživa a zdraví 

Téma: SPRÁVNÁ VÝŽIVA  

Časová dotace: 3 x 45 minut 

Cíl hodiny: vysvětlení pojmu, zdravý jídelníček, příjem a výdej energie 

Pomůcky: texty ke složení, obaly od potravin, lepidlo, archy papíru, pracovní listy 

(příloha č. 5, 6, 7) 

Klí čová slova: správná výživa, základní živiny, příjem potravy, pohybová aktivita, 

přijatá energie, vydaná energie, životní styl, kalorie, body mass index (BMI) 

1. hodina (základní živiny) 

Úvodní část:  

Na tabuli napíšeme:  

SPRÁVNÁ ŽIVOTOSPRÁVA = PŘÍJEM POTRAVY + POHYBOVÁ AKTIVITA 

 

 základní živiny energie 

Hlavní část:  

Cílem je seznámit žáky se základními živinami a s pojmem energie. 

Žáky rozdělíme do 4 skupin. Každá skupina dostane rozstříhaný text (příloha č. 1, 2, 3 

a 4) týkající se pěti základních druhů živin (vitaminy a minerální látky tvoří jeden text), 

úkolem skupiny bude:  

• složit text, 
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• nalepit na připravený velký arch papíru,  

• přečíst a vedle slepeného textu vypracovat výpisky toho nejdůležitějšího, 

• nakreslit potraviny, ve kterých se jejich živina nejvíce vyskytuje,  

• na internetu najít, kolik gramů té konkrétní živiny tvoří doporučenou denní 

dávku pro jejich věkovou kategorii + zapsat. 

Poté, až všechny skupinky dokončí práci na svém „informačním“ plakátu, 

vysvětlíme dětem, že všechny tyto látky tvoří živiny a z vytvořených prací uděláme 

prezentační výstavku na téma „základní živiny“ (nejméně dva žáci podávají informace 

ostatním, zbytek skupiny korzuje po třídě a seznamuje se s prezentacemi ostatním 

skupin). 

Závěrečná část: 

Rozdáme dětem pracovní list č. 5, který vyplní za domácí úkol. Zhodnotíme vytvořené 

plakáty a způsob jejich prezentace. 

2. hodina (energie: příjem x výdej, BMI) 

Úvodní část: 

Zkontrolujeme domácí úkoly. Pomocí brainstormingu dovedeme žáky k problému 

příjmu a výdeje energie. Po chvilce diskutování necháme žáky doplnit jednoduchou 

rovnici: 

PŘIJATÁ ENERGIE =…….………….  

 (Řešení: vydaná energie) 

S žáky prodiskutujeme, proč je tolik důležité, aby se výdej energie rovnal příjmu a co se 

stane, pokud je výdej větší / menší. 

Hlavní část: 

• Způsob výdeje energie. Na tabuli napíšeme tyto tři sloupce:  

Bazální metabolismus 20 až 50 % 20 minutový běh 

Energie potřebná k trávení 10 až 15 % činnost srdce 

Energetický výdej na pokrytí 

pohybové aktivity 60 až 70 % zpracování večeře 
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Úkolem dětí je spojit je čarou tak, aby dávaly smysl. Během vyhodnocení se dětí 

zeptáme na další příklady, které by uvedly k jednotlivým způsobům výdeje energie. 

(Odpověď: bazální metabolismu – 60 až 70 % - činnost srdce; energie potřebná k trávení – 10 až 15 % – zpracování večeře; 

energetický výdej na pokrytí pohybové aktivity – 20 až 50 % - 20 minutový běh) 

• Výpočet ideální hmotnosti  

- Pomocí tzv. body mass index (BMI – tělesná hmotnost v kg/tělesná výška 

v metrech na druhou). 

- Upozornit děti, že do 18 let se používají tzv. růstové tabulky. 

- BMI nedává jednoznačnou informaci o skutečném tělesném stavu (nebere 

v potaz např. svalovou hmotu u sportovců). 

- Nejlepší informaci o našem těle nám přinese změřené hodnota tělesného 

tuku – měří se tzv. tukoměrem. 

Děti si vypočítají svůj BMI a orientačně porovnají s tabulkami1, stejně tak porovnají 

svoji výšku a hmotnost pomocí růstových tabulek. Pokud máme možnost, necháme děti 

si změřit hodnotu tělesného tuku tukoměrem. Vše si děti zapíšou do sešitu. 

Závěrečná část: 

Požádáme děti, aby si na příští hodinu přinesly část obalu od potravin, který nám 

podává informace o výživové hodnotě potraviny. Obaly by měly být dva – od jejich 

oblíbené sladkosti a od zdravé potraviny (dle jejich názoru).  

3. hodina 

Pomůcky: obaly od potravin. 

Úvodní část:  

Zkontrolujeme, zda žáci mají obaly. Stručně zopakujeme látku minulé hodiny, 

zdůrazníme, že příjem se musí rovnat výdeji. Řekneme dětem, že dnes se naučí spočítat 

jejich denní příjem. 

                                                 

1 Tabulky k porovnání BMI lze stáhnout ze stránek WHO na této adrese: 
http://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/index.html  
Růstové grafy jsou ke stažení zde: http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/medicina/nemoci-lecba/rust-
vyska-a-hmotnost-ditete-rustove-tabulky-percentilove-grafy.  
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Hlavní část: 

• Děti si připraví donesené obaly, začneme s jejich oblíbenou sladkostí. 

Vysvětlíme dětem, kde najít informaci o počtu kcal obsažených v potravině 

a jak s ní pracovat. Na závěr rozdělíme děti do cca pětičlenných skupin 

a vyzveme děti, aby obaly od svých sladkostí seřadily od nejméně po nejvíce 

kalorickou. 

• Stejným způsobem pracujeme s druhým obalem.  

• Nakonec dětem vysvětlíme, jak lze spočítat, kolik energie celkem by 

konzumací těchto potravin přijaly a kolik % z optimálního celkového denního 

příjmu toto množství tvoří (děti pak ve skupinkách spočítají, kolik kcal by 

přijaly, kdyby snědly všechny sladkosti, od kterých přinesly obaly. Zjistíme, 

která skupina by přijala nejvíce kcal, a tudíž by museli nejvíce cvičit. Stejný 

postup zopakujeme s obaly od „zdravých“ potravin) 

• Děti pak mohou všechny obaly nalepit na arch papíru nebo připevnit na 

provázek od nejvíce kalorického po nejméně a provázek si pověsit ve třídě. 

Budou ho tak mít stále na očích. 

• Dobré je zakončit předchozí aktivitu výpočtem, jak dlouho by například děti 

musely běhat, aby „vysportovaly“ sladkost, kterou si přinesly. Tabulky 

k tomuto výpočtu lze najít na internetu2.  

Závěr: 

Zhodnotíme práci dětí ve skupinkách, jejich chování ke kamarádům. Zdůrazníme 

nebezpečí, které pro naše zdraví představuje nadměrná konzumace cukrů a tuků. 

Pochválíme děti za práci v hodině. 

Pracovní listy k procvičení tohoto tématického bloku – příloha č. 5, 6. Řešení je 

v příloze č. 7. 

                                                 

2 Užitečné stránky s tabulkou výdeje energie při sportu: 
http://www.komplexnizdravi.cz/pohyb/energeticky-vydej-cloveka-pri-sportu-a-praci/  
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Téma: POTRAVINOVÁ PYRAMIDA  

Časová dotace: 2 x 45 minut 

Cíl hodiny: pojem potravinová pyramida a její praktické používání, obsah jednotlivých 

„pater“, rozbor jídelníčku školní jídelny 

Pomůcky: obrázky potravinové pyramidy v jiných zemích, kopie potravinové pyramidy 

Klí čová slova: potravinová pyramida, potravinová loď, sacharidy, tuky, bílkoviny, 

minerální látky a vitaminy 

1. hodina (úvodní část): 

Nakreslíme (nebo pokud máme k dispozici dataprojektor, tak promítneme) na tabuli 

obrázek egyptské pyramidy a plachetnice. Zeptáme se žáků: co mají tyto dva obrázky 

společného….?. Necháme prostor pro „divokou diskuzi“ a připomeneme žákům, že se 

zabýváme zdravou výživou…. (zde by se žáci už měli „chytit“ a měla by zaznít 

odpověď „potravinová pyramida“). Vysvětlíme, že ve Francii mají místo potravinové 

pyramidy plachetnici, seznámíme žáky, jak potravinové pyramidy vypadají i v jiných 

zemích světa. Po tomto úvodu přikročíme k další části hodiny. 

Hlavní část (1. hodina): 

a) potravinová pyramida: 

• Rozdáme žákům nakopírované listy s pyramidou. Požádáme je, aby si pod 

pyramidu napsali poznámku, že množství jídla, které bychom měli sníst, se 

definuje jednotkou, kterou nazýváme PORCE. Upozorníme děti, že poté, co 

si vyplníme pyramidu, se k této jednotce ještě vrátíme a její definici si 

upřesníme. 

• Žáci mají před sebou potravinovou pyramidu a společně ji začneme 

doplňovat. Dětem řekneme, že potravinová pyramida se skládá ze 4 pater a 

celkem 6 potravinových skupin (3. a 4. patro půlíme).  

• K vysvětlení způsobu fungování pyramidy můžeme použít „semafor“ – 

červená znamená stop, zelená nás nechává jet…. Požádáme některého z žáků, 

aby na tabuli nakreslil semafor (pokud možno barevně) a druhého žáka, aby 

vedle semaforu nakreslil pyramidu tak, aby její postavení odpovídalo barvám 

na semaforu. 
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- dolní patro pyramidy odpovídá zelené barvě na semaforu. Společně 

se žáky (diskuze !!!) doplníme potraviny jako pečivo, těstoviny, obilniny, 

rýže, 

- do druhého patra (stále odpovídá zelené) dopíšeme (nakreslíme) ovoce 

a zeleninu,  

- třetí patro se již zabarvuje oranžově. Sem patří například maso, drůbež, 

ryby, vejce, luštěniny, mléko a mléčné výrobky,  

- špička pyramidy je již červená, doplníme zde sůl, tuky a cukry. 

b) Definice jednotky PORCE: 

Řekneme dětem, aby si vedle pyramidy k jednotlivým patrům zapsaly tyto porce:  

- 1. patro: 3–6 porcí, 

- 2. patro: zelenina 3–5 porcí, ovoce 2–4 porce, 

- 3. patro: ryby, maso, … 1–2 porce, mléko, mléčné výrobky 2–3 porce,  

- 4. patro: 0–2 porce. 

Zeptáme se dětí:  

- Jaké množství zeleniny či ovoce si představujete jako jednu porci? 

(odpověď: například 1 paprika, 2 rajčata, miska salátu, půl talíře 

brambor,…).  

- Kolik mléka je asi jedna porce? A kolik gramů sýra?  

(250 ml, 55 g sýra, 1 jogurt, …) 

- Kolik gramů představuje jedna porce masa?  

(125 gramů) 

- Co byste mi doporučili jako jednu porci obilovin? 

(1 krajíc chleba, jeden rohlík, kopeček rýže,…) 

- A jakou máte představu o porci pro poslední patro pyramidy? 

(10g cukru nebo tuku, což je přibližně 1 polévková lžíce) 
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Hlavní část (2. hodina): 

Rozbor jídelníčku školní jídelny: 

• Společně s dětmi prostřednictvím diskuze zhodnotíme jídelníček ze školní 

jídelny, vyvodíme závěry, zda strava v jídelně odpovídá výživovým 

doporučením a neodporuje základům potravinové pyramidy. 

• Žáci si v hodině samostatně vypracují jídelníček podle potravinové pyramidy. 

Žáky poté rozdělíme do skupin, ve kterých budou mít za úkol společně 

posoudit jídelníčky všech členů a vybrat ten nejlepší z nich. V následné 

prezentaci před celou třídou musí obhájit své rozhodnutí, vysvětlit, proč dali 

přednost tomuto jídelníčku před ostatními a co se jim u ostatních jídelníčků 

nelíbilo. 

Závěrečná část: 

Prostor pro otázky. Zhodnotíme práci dětí, vyzdvihneme pozitiva, pochválíme vzniklé 

jídelníčky. 

Téma: FAST FOOD – RYCHLÉ OBČERSTVENÍ 

Časová dotace: 1 x 45 minut. 

Cíl hodiny: vysvětlení pojmu, historie, zdravotní rizika tohoto způsobu stravování. 

Pomůcky: informační leták o energetickém obsahu potravin od Mc’Donalds. 

Klí čová slova: fast food, junk food, jednoduché cukry, energie. 

Úvodní část:  

Na tabuli napsat:  

…………………...= nepříliš drahý pokrm, který je velmi rychle připraven a servírován 

a zeptat se dětí:  

- co myslíte, co je touto větou definováno? Věděli byste, jaké slovo resp. 

dvě slova byste před tuto větu doplnili? (odp.: fast food) 

- jaké druhy fast foodu znáte u nás v České republice?  

- jak často chodíte do fast foodu a proč?  
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- proč myslíte, že lidé do fast food restaurací chodí, i když vědí, 

jak nezdravé je stravovat se v nich?  

- myslíte si, že jídlo z fast food je cenově výhodné?  

Hlavní část:  

Seznámíme žáky s historií vzniku fast food restaurací. V průběhu přednášení textu 

klademe žákům otázky a snažíme se je tak zapojit:  

- Kdy myslíte, že vznikl nejstarší fast food na světě? 

Již kolem roku 512 před. n. l. nabízely restaurace v Egyptě pokrm z divokých kuřat, 

obilí a cibule. Ve východní Asii mají dlouhou tradici restaurace nabízející různé druhy 

čínských nudlí. Pro střední východ jsou velmi charakteristické chlebové placky – 

tzv. pita chléb a falafel – starobylý, čistě vegetariánský pokrm původem z Egypta. 

Samozřejmě, že za 2 500 let se fast food restaurace změnily.  

- Kolik myslíte, že jich nyní funguje po světě a ve které zemi je nejvíce fast 

food restaurací na světě?  

Přibližně 50 tisíc restaurací po celém světě. Nejvíce fast food restaurací je samozřejmě 

v USA. Síť Mc’Donalds byla založena v roce 1954 Rayem Krocem. Ve 120ti zemích je 

přes 28 000 restaurací! 

- Co myslíte, jaké jídlo bylo prvním produktem fast food? Ano, je to 

hamburger.  

Nebezpečí fast food: nyní zkusíme společně s žáky přijít na to, v čem spočívá nebezpečí 

stravování v fast food restauracích. Se žáky zopakujeme, které látky jsou nezbytné pro 

naše tělo, v jakém množství, naopak připomeneme, co našemu tělu škodí.  

Poté žákům rozdáme kopie letáku od Mc’Donalds s energetickými hodnotami 

jednotlivých, v této restauraci servírovaných produktů. Žákům vysvětlíme princip práce:  

• Zasoutěžíme si! Rozdělíme žáky do dvojic a úkolem každé dvojice je 

za pomoci letáku Mc’Donalds sestavit 2 menu. První jídlo bude co největší 

“kalorická bomba” a druhým jídlem se budeme snažit co nejvíce vyhovět 

zásadám zdravé výživy. Každé menu musí obsahovat pití, jeden sandwich 

nebo hamburger a desert.  
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• Již máme vytvořená naše menu a my chceme, abychom energii, kterou jsme 

prostřednictvím jídla přijali, zase spálili (připomeneme dětem prevenci 

obesity). Kterou aktivitu z vašeho listu, po jak dlouhou dobu (například 

30 minut) a proč byste člověku, který by vámi vytvořené menu snědl, 

doporučili?  

Jak přežít Mc’Donald?  

Hodinu s žáky zakončíme diskuzí, jak se stravovat ve fast food restauracích, aby to 

neohrožovalo náš zdravotní stav. Žákům položíme pár motivačních otázek a ponecháme 

místo na diskuzi: 

- jak často byste se museli stravovat v těchto restauracích, aby byl váš 

zdravotní stav ohrožen?  

- myslíte si, že nejčastěji nabízené nápoje představují zátěž pro váš 

organismus?  

- setkali jste se s někým, kdo měl či má zdravotní potíže, protože se 

stravoval(a) ve fast food?  

Závěr:  

Stručně zopakujeme, proč je fast food pro každodenní stravování nevhodný. Seznámíme 

žáky s možností sledování dokumentu SUPER SIZE ME (délka filmu: 105 minut). 

Téma: PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY (PPP) 

Časová dotace: 45 minut 

Cíl hodiny: získání povědomí o mentální anorexii, bulimii a záchvatovitém přejídání 

Pomůcky: osobní příběhy (příloha č. 8, 9, 10), kopie pracovního listu pro každého žáka 

Klí čová slova: onemocnění psychiatrická, anorexie, bulimie 

Úvodní část:  

Vyluštěním tajenky se dozvíte téma dnešní hodiny.  
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1. Mléčné výrobky dodávají tělu…… 

2. Pokud přijímáme více energie, než vydáváme, hrozí nám… 

3. Alternativní výživový směr 

4. Nejvydatnější zdroj energie (mn. č.) 

5. Živiny, nejdůležitější zdroj energie 

6. Potravinová….. 

7. Vláknina působí preventivně proti…..(1. pád, j.č.) 

8. Jídlo, které obvykle jíme po 17. hod. 

9. Mezi základní živiny poskytující energii patří?  

10. Mléčný výrobek 



 36 

11. Látky, které umožňují organismu pracovat 

12. Člověk uznávající alternativní výživový směr založený na konzumaci plodů  

13. Přesně definované množství pro konkrétní potraviny  

14. Luštěnina   

15. Jeden ze způsobů, jakým se dá spálit přijatá energie 

16. Nejběžnější fast food – jídlo 

17. Potravina živočišného původu  

18. Jiný název pro jídlo (mn. č.) 

19. Doplň rovnici: příjem energie = ….. energie (bez diakritiky) 

 

Hlavní část:  

Nyní si společně přečteme tři příběhy. Pozorně poslouchejte, protože s jednotlivými 

příběhy budeme dále pracovat (příloha č. 8, 9, 10). 

Přečetli jsme si tři příběhy. Je patrné, že dívky vyprávějící svůj příběh, jsou nemocné. 

Uměl by někdo z vás tyto choroby pojmenovat?  

Tabulka 1 Poruchy příjmu potravin 

 TYPICKÉ PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ 

PŘÍBĚH č. 1  

 

 

PŘÍBĚH č. 2   

PŘÍBĚH č. 3  

 

 

Na tabuli nakreslíme (nebo promítneme) tabulku č. 1 a společně s žáky ji na základně 

právě přečtených příběhů doplníme. Po doplnění tabulky by měla následovat diskuze, 

během které žáky seznámíme podrobněji s PPP.  

Řešení:  

Příběh č. 1 - opakující se záchvaty přejídání, přehnaná kontrola tělesné hmotnosti, silná, neodolatelná touha jíst, vyprovokované 

zvracení, zneužívání projímadel – mentální bulimie. 



 37 

Příběh č. 2: úmyslné snižování tělesné hmotnosti, omezování se v jídle + zvýšený zájem o jídlo, strach z tloušťky, zkreslené 

vnímání vlastního těla – mentální anorexie. 

Příběh č. 3: nutkání se přejídat jako reakce na nějaký stres, „náplast“ na nějaký problém, emoční potíž, na rozdíl od bulimie nezvrací 

- záchvatovité přejídání. 

Nyní rozdáme žákům pracovní list (příloha č. 5). Za pomoci vědomostí, které žáci 

během dnešní hodiny získali, mají za úkol určit, zda jednotlivá tvrzení jsou či nejsou 

pravdivá. (Řešení: N-A-A-N-A-A-A-N-A-N-N-N-N). 

Závěrečná část:  

Zeptáme se dětí, co je na hodině zaujalo, zda se dozvěděly něco nového, zda jim 

v hodině nějaké informace chyběly.  

Seznámíme děti s tématem další hodiny. 

3.1.2 Tělesná a duševní hygiena 

Téma: TĚLESNÁ A DUŠEVNÍ HYGIENA, REŽIM DNE 

Časová dotace: 2 (až 3) x 45 minut 

Cíl hodiny: seznámit žáky se základy tělesné hygieny, hygienickými návyky. 

Vysvětlení pojmu duševní hygiena a její praktická aplikace v životě, druhy relaxace 

Pomůcky: lístečky se stresovými situacemi, čtvrtky A4, pastelky, fixy, obrázky 

z časopisů, prezentace na téma „druhy relaxace“, čtverečkovaný papír 

Klí čová slova: tělesná hygiena, duševní hygiena, psychohygiena, relaxace, stres 

psychické a psychosomatické zdraví, režim dne, výkonnostní křivka 

1. hodina (tělesná hygiena): 

Úvodní část: 

Položíme žákům otázku, co si představují pod pojmem tělesná hygiena. Po krátké 

diskuzi napíšeme na tabuli celou českou abecedu (vynecháme obtížná písmena jako W, 

X a Y). Rozdělíme děti do družstev (maximálně 4 děti / jedno družstvo) a vysvětlíme 

dětem úkol: ke každému písmenku napsaly slovo (bez – s diakritikou), které nějakým 

způsobem souvisí s tělesnou hygienou, péčí o tělo atd., ať v pozitivním nebo negativním 

směru. Družstvo, které dokončí jako první, vyhrává. 

(možné odpovědi: A - akné, B – body lotion, C – čistota, D – dermatolog, E – epilace, F – foukaná, G - gynekolog, H – hřeben, I – 

intimní partie, J - jazyk , K – koupel, L – lázeň, M – mýdlo, N – nečistota, O – opalovací krém, P – plíseň, R – ručník, S – šampón, 

T - tělo, U – upravené nehty, V – vana, Z - žíňka). 
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Hlavní část: 

Vyzveme děti, aby nakreslily informační leták na probírané téma, možné je jej doplnit o 

slogan atd. Cílová skupina tohoto letáku je zejména 1. stupeň základní školy, leták by 

měl proto být barevný, bez vulgarit (!!!), složitých sdělení atd.  

Závěrečná část: 

Pochválíme děti za vytvořené letáčky, popř. požádáme děti, aby nedokončené dokončily 

doma. Zároveň dětem rozdáme nakopírovanou křížovku, kterou vyluští jako domácí 

úkol (v případě vyučování výchovy ke zdraví jako dvouhodinového bloku pokračujeme 

plynule dál ve výuce). Tajenka křížovky nám prozradí téma následující hodiny. 

Křížovka: 

1.              
2.               
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              
9.              
10.              
11.              
12.              
13.              
14.              

 

1. O chrup je nutné pečovat. Kolikrát denně bychom si měli chrup nejméně čistit? 

2. Škodlivý zlozvyk ovlivňující kvalitu a vzhled nehtů? 

3. Vlasy, zejména dětské, mohou napadnout……? 

4. Časté onemocnění kůže zejména na chodidlech, jedním z příznaků je úporné svědění. 

5. Zubní kaz způsobuje bakterie, která je činná v zubním …….?  

6. Jeden z několika názvů pro lékaře pečujícího o dutinu ústní? 

7. Nástroj určený k údržbě chrupu? 

8. Pokud se muž chce zbavit porostu na tváři, tak se musí…….(sloveso)?  

9. V důsledku odumírání a odlupování vrchní části pokožky hlavy se ve vlasech 

tvoří…? 

10. Mytí více osob v jedné vodě (ve vaně) je……..? 
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11. Časové rozvržení všech činností a odpočinku v průběhu dne nazýváme? 

12. K úpravě vlasů používáme….?  

13. Onemocnění pleti vyskytující se nejvíce v době dospívání…?  

14. Poškození zubů, jež je výsledkem nedostatečné zubní hygieny…? 

(Řešení křížovky: 1. dvakrát, 2. okusování, 3. vši, 4. plíseň, 5. povlaku, 6. dentista, 7. zubní kartáček, 8. oholit, 9. lupy,  

10. nehygienické, 11. režim dne, 12. hřeben, 13. akné, 14. kaz.) 

2. hodina (duševní hygiena)  

Úvodní část: 

Zkontrolujeme vyluštěnou křížovku a dodělané informační letáky. Pochválíme děti za 

odvedenou práci, případně rozebereme nejčastěji se vyskytující chyby a látku 

dovysvětlíme.  

Hlavní část: 

Nadiktujeme dětem definici duševní hygieny z důvěryhodného zdroje (například 

Slovník cizích slov, kniha prof. Libora Míčka Duševní hygiena atd.). Nakreslíme do 

sešitu sluníčko a mraky (můžeme využít pracovní list č. 11). Do jednotlivých obrázků 

napíšeme:  

• mrak: dětí napíší situace, které jim způsobují stres (např. hodně nedořešené 

práce do školy), nepříjemné pocity (hádka s rodiči, rozchod s přítelem-

přítelkyní), únavu (nedostatek spánku, špatná organizace dne) atd. 

(Janošková, 2004).  

• sluníčko: do bříška společně s dětmi napíšeme JAK podporovat duševní 

zdraví (např. prohlubovat sebepoznání, akceptace svých rysů, péče o kvalitu 

vztahů, zájmy, systém hodnot). K jednotlivým paprskům vycházejícím ze 

sluníčka napíšeme druhy relaxace (zde budeme muset dětem více pomoci) a 

návod, jak podporovat duševní zdraví.  

• necháme děti nakreslit do sešitu žebřík, nad jehož jednotlivé příčky žáci 

napíšou svůj osobní žebříček hodnot.  

Vše provádíme pomocí diskuze, doporučuji zvolit velmi neformální atmosféru (židle do 

kruhu, společné sezení na koberci atd.). 
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Závěrečná část: 

Zdůraznění významu duševní hygieny. Uložení úkolu na příští hodinu – děti si na 

internetu vyhledají druhy relaxace (jóga, Schultzův autogenní trénink, Jacobsonova 

relaxace) a do sešitů zapíší alespoň dva konkrétní příklady ke každé relaxaci. V další 

hodině můžeme (doporučuji) provést praktickou ukázku každé relaxační techniky. 

3. hodina (duševní hygiena – dokončení, režim dne) 

Úvod: 

Kontrola domácích úkolů, předvedení relaxačních technik – zapojí se celá třída. 

Hlavní část: 

Poté, co děti „zrelaxují“, řekneme jim, že jednou ze součástí duševní hygieny je 

rozložení činností v průběhu dne tak, abychom se nedostali do stresu. Je důležité střídat 

práci s odpočinkem, mít čas na své koníčky a samozřejmě dostatek spánku. Jak by se 

toto dalo nazvat dvěmi slovy (hledáme slovo režim dne). 

• Poprosíme děti, aby do sešitů na časovou osu (0:00 až 24:00) nakreslili 

křivku, jak jsou v průběhu dne výkonní. Poté k jednotlivým časovým úsekům 

napsali, co v tu dobu většinou dělají. 

• Na tabuli nakreslíme (nebo promítneme) křivku (např. v Kotulán, J., 2000) a 

společně s dětmi prodiskutujeme její průběh. Vysvětlíme, proč je důležité 

uspořádat si svůj denní režim podle výkonnostní křivky. Upozorníme, že 

například „sovy“ nebo „skřivani“ mohou mít křivku posunutou směrem 

dozadu nebo dopředu. 

• Závěrečná diskuze – proč je režim dne tak důležitý? Co se stane, je – li režim 

dne narušen nebo nemá – li jedinec režim dne vůbec vytvořený? Znáte 

někoho takového ve svém okolí? Jak byste mu pomohli?  

Závěrečná část:  

Společně se žáky zopakujeme zásady tělesné hygieny, zdůrazníme si, jak důležitá je 

duševní hygiena, upozorníme na nutnost vytvořit si režim dne, který budeme dodržovat. 

Pochválíme děti za předvedené relaxační techniky.  
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3.2 Sebepojetí a tělesné sebepojetí 

Téma hodin(y): SEBEBOJETÍ A TĚLESNÉ SEBEPOJETÍ 

Časová dotace: 3 x 45 minut 

Cíl hodin: seznámení s pojmem sebepojetí, poznání vlastního já, uvědomění si hodnoty 

vlastní osoby, úcta k druhým lidem 

Pomůcky: pastelky, vodovky, fixy, tempery, papír a tužka, lístečky se jmény všech 

žáků ve třídě, klubíčko vlny, velkoformátová čtvrtka, nůžky 

Klí čová slova: sebepojetí, sebeúcta, sebepoznání, lidské já, pochvala 

1. hodina 

Pomůcky: vybraný erb 

Úvodní část: 

Brainstorming: zeptáme se dětí, zda již někdo někdy slyšel slovo sebepojetí a co si pod 

tímto pojmem dokáží představit. Myšlenky dětí zapisujeme na tabuli. Za pomoci 

vytvořené myšlenkové mapy definujeme sebepojetí, čímž si děti připravíme na další 

aktivity.  

Hlavní část: 

Prostřednictvím dataprojektoru promítneme na tabuli vybraný erb (můžeme vybírat 

např. z erbů českých měst, českých pánů, šlechty,….) a popíšeme, jak erby vznikají, 

jeho jednotlivé části atd. Děti by mohly zaujmout informace o heraldice – vědě 

zabývající se souhrnem pravidel a zvyklostí, podle nichž se znaky tvoří, popisují, určují 

a kreslí.  

• Vysvětlíme dětem, že jejich úkolem bude nakreslit do sešitu jejich vlastní erb, 

který bude charakterizovat jejich já. Měl by vystihnout jejich vlastnosti, 

temperament, zájmy, koníčky. Spíše než slova by děti měly použít grafické 

znázornění.  

• Poté, co děti dokreslí erby, se zeptáme, zda by nám někdo chtěl svůj erb 

ukázat a popsat. Děti mohou využít znalostí, které získaly ze studia heraldiky. 

Nikoho do zveřejňování erbu nenutíme, musí jít o zcela dobrovolnou činnost.  
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Závěrečná část: 

Zhodnotíme práci dětí, způsob, jakým děti pracovaly. Seznámíme s plánem následující 

hodiny. 

2. hodina 

Pomůcky: sáček s lístečky se jmény všech dětí ve třídě, kartičky se vtipnými způsoby 

poděkování, nůžky 

Úvodní část: 

Posadíme se s dětmi do kroužku. Úkolem dětí je říci jejich křestní jméno a k písmenu, 

kterým začíná, vymyslet nějaké přídavné jméno, které je charakterizuje. Je dobré dát 

dětem příklad na svém jménu, např. líná Lucie.  

Hlavní část: 

Cílem hlavní části je, aby se děti dozvěděly informace o sobě od druhých. Děti se budou 

učit přijímat a předávat pochvalu, uznání.  

• Zůstaneme v již vytvořeném kroužku. Přineseme sáček, ve kterém máme 

připraveny lístečky se jmény všech žáků ve třídě. Každý žák si vylosuje 

jméno svého spolužáka a o něm napíše pochvalu. Každé dítě pak přečte 

pochvalu, kterou obdržel. Za každou pochvalu adresát poděkuje (můžeme na 

lístečky napsat různé způsoby jak poděkovat, například: Velmi děkuji můj 

pane nejmilejší apod., děti se budou velmi dobře bavit). 

Závěrečná část: 

S dětmi prodiskutujeme, jaké je to přijímat či dávat pochvalu, jak se přitom cítily atd. 

Dětem můžeme položit například tyto otázky:  

• Jak jste se cítili, když jste přijímali od svého spolužáka pochvalu a proč?  

• Myslíte si, že je důležité říkat lidem pochvaly?  

• Proč bychom se měli za pochvalu poděkovat?  

• Myslíte si, že ve vašem okolí je někdo, kdo by vás mohl chválit, ale nedělá 

to?  

• Kdo vás nejvíce chválí?  

• Jak velká je hranice mezi hrdostí na vlastní schopnosti a pýchou?  
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3. hodina 

Pomůcky: velkoformátová čtvrtka, fixy, pastelky, vodovky, lepidlo, nůžky, klubíčko 

vlny. 

Úvodní část: 

Posadíme se s dětmi do kroužku a někomu vložíme do ruky klubíčko vlny. Řekneme 

dětem, aby všem o sobě řekli něco, čeho si na sobě váží (např. Pepík řekne: umím dobře 

hrát fotbal). Poté drží konec vlny v jedné ruce a druhou přihraje klubíčko někomu 

dalšímu. Takto pokračujeme, až se vystřídají všichni žáci. Vlna nám zatím mezi žáky 

vytvoří krásnou „pavučinu“. Upozorníme děti, že na pavučině je vidět, jak třída tvoří 

celek, jak se může jeden o druhého opřít, jak je třeba vážit si sám sebe, protože každý se 

svými vlastnostmi, schopnostmi má ve třídě své místo. Nakonec vezmeme do ruky 

nůžky a začneme postupně přestříhávat jednotlivé části „pavučiny“, čímž dětem 

zdůrazníme důležitost každého člena pro kolektiv. 

Hlavní část: 

Žáci v této části hodiny budou pojmenovávat svoje přednosti.  

• Velkou čtvrtku (např. formát A1, ale i větší) rozstříháme na menší, 

nepravidelné, ale přibližně stejně velké díly (cca 15 x 15 cm) a každému 

dáme jeden. Úkolem dětí bude vybarvit svůj díl (pastelky, fixy, vodové 

barvy) podle své chuti a poté každé dítě napíše na svůj kousek čtvrtky, v čem 

je dobrý, jaké jsou jeho silné stránky, v čem vyniká a podobně.  

• Po dokončení všechny práce složíme zpět do původního formátu, nalepíme na 

podklad a vystavíme ve třídě. 

Závěrečná část: 

Společně s dětmi zhodnotíme „dílo“ jako celek, s dětmi prodiskutujeme, jak je důležité 

umět pojmenovat své přednosti a vážit si sám nebo sama sebe. 
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3.3 Pohybová aktivita 

Téma: POHYBOVÁ AKTIVITA 

Časová dotace: 2 x 45 minut 

Cíl hodiny: seznámit žáky se zásadami správné pohybové aktivity, svalovou a aerobní 

zdatností, orientačními testy tělesné a svalové zdatnosti 

Pomůcky: stopky, tužka, papír 

Klí čová slova: F.I.T.T., aerobní zdatnost, svalová zdatnost, SFmax 

Úvodní část: 

Na začátek hodiny se protáhneme pomocí jógového cvičení „pozdrav slunci3“. Pozdrav 

slunci je série na sebe plynule navazujících cviků, které se střídají v dynamickém tempu 

a jsou řízeny naším nádechem a výdechem. Pozdrav slunci dodá energii, posílí 

a protáhne ztuhlé tělo, zahřeje organismus a zaktivuje nervová centra. Pojďme si jej 

zkusit! 

Hlavní část (1. hodina): 

Nejprve děti teoreticky připravíme. Vysvětlíme pojmy aerobní zdatnost, svalová 

zdatnost, SF max. Vysvětlíme dětem zkratku F.I.T.T. tak, že na tabuli napíšeme pod 

každé písmeno k němu patřící slovo v angličtině (Frequency, intensity, type and time) 

a společně s dětmi je přeložíme. Řekneme dětem, ať si k jednotlivým slovům napíší do 

sešitu vysvětlení. 

• Necháme děti vytvořit si svůj tréninkový plán na týden tak, aby odpovídal 

zásadám F.I.T.T. Společně pak některé zhodnotíme 

• Seznámíme děti (i prakticky) s některými testy tělesné zdatnosti (například 

test na kloubní pohyblivost trupu – předklon s dosahováním v sedě, step test, 

atd.) 

• Zadáme dětem úkol na příští hodinu: řekneme dětem, ať se rozdělí do 

skupinek po cca 5–6 žácích, kteří budou spolu schopni spolupracovat i mimo 

vyučování. Jejich úkolem bude si na test tělesné zdatnosti, který si vylosují, 

                                                 

3 Praktická ukázka v angličtině (lze využít pro žáky do hodin anglického jazyka) na těchto webových 
stránkách: http://www.abc-of-yoga.com/yogapractice/sunsalutation.asp  
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připravit krátkou, cca 15 minut dlouhou ukázku, která bude zahrnovat popis 

testu, co testuje (například člunkový běh – aerobní kapacita), praktickou 

ukázku na jiné skupině, vyhodnocení testu a vytvořit plakát, na kterém budou 

podstatné informace (popis testu, obrázek, ….). Možná nabídka testů, ze 

kterých si děti budou losovat: step test, výdrž ve shybu, skok do dálky 

z místa, člunkový běh, Ruffierova zkouška, leh – sed opakovaně, běh po dobu 

12 minut, chůze na 2 km, …. .  

Závěrečná část: 

Pochválíme děti za práci v hodině, připomeneme dětem, aby si na příští hodinu přinesly 

oděv a obuv na tělesnou výchovu (půjdeme do tělocvičny) a zdůrazníme nutnost splnění 

úkolu, na kterém budou spolupracovat všichni (!!!). Informační leták musí být napsaný 

rukou, nesmí na něm být pouze vytisknutý text např. z webových stránek Wikipedia. 
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4 METODOLOGIE VÝZKUMU 

4.1 Cíle a úkoly 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo vypracování a následné ověření 

účinnosti didaktických manuálů pro předmět výchova ke zdraví.  

Pro splnění cíle byly stanoveny následující úkoly:  

1. Prostudovat odbornou literaturu, která se zabývá danou problematikou. 

2. Seznámit se s realitou výuky předmětu Výchova ke zdraví na základních 

školách.  

3. Připravit vlastní výukové nabídky pro 2. stupeň ZŠ a jejich realizace.  

4. Ověřit účinnost programu v 7. ročníku (53 žáků) 2. základní školy v Plzni 

prostřednictvím dotazníků a komparace vědomostí žáků 7. a 9. třídy (n = 

87). 

5. Vyhodnotit dotazníky a provést rozhovory s vybranými žáky. 

6. Analyzovat současný stav a potřeby školy.  

7. Vyvodit závěry a doporučení pro praxi. 

4.2 Sledovaný soubor 

Do výzkumného souboru byli zařazeni žáci sedmých tříd (průměrný věk 12,49 

let) 2. základní školy v Plzni, celkem 53 žáků. S vybranými žáky byl poté realizován 

osobní pohovor. Závěrečný dotazník vyplnili i žáci 9. třídy (34 žáků) a následně jsme 

provedli komparaci znalostí.  
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Tabulka 2 Sledovaný soubor – žáci 7. tříd. 

 Pohlaví Hodnota 

Průměrný věk  
Hoši 12,81 let 

Dívky 12,17 let 

Průměrná hmotnost  
Hoši 47,56 kg 

Dívky 48,62 kg 

Průměrná výška  
Hoši 164,21 cm 

Dívky 161,06 cm 

4.3 Vědecká otázka 

Před zahájením tvorby této diplomové práce jsme si položili tuto vědeckou 

otázku: 

Lze na základě výuky pomocí didaktických manuálů zvýšit vědomosti žáků sedmých 

ročníků oproti znalostem žáků deváté třídy, kteří výuku pomocí didaktických manuálů 

neabsolvovali?  

4.4 Hypotézy 

Určujeme tyto možné hypotézy:  

1. Dojde ke zlepšení znalostí z probíraných témat. 

2. Žáci sedmých ročníků dosáhnou lepších výsledků při výstupním testování 

než žáci devátých ročníků. 

3. Předpokládáme největší zlepšení znalostí v tématu „sebepoznání a tělesné 

sebepojetí“. 

4.5 Použité metody 

Použili jsme kombinaci metody kvantitativní a kvalitativní. Jako metodu 

kvantitativního výzkumu jsme zvolili dotazník, který obsahoval 17 otázek. Dvanáct 

otázek bylo formulováno jako uzavřené. Žáci měli možnost vybírat z odpovědí ano – asi 

ano – asi ne – ne – nevím (8 otázek), nebo méně než 1 hodinu – 1 až 2 hodiny – 3 až 4 

hodiny – 5 až 6 hodin – více než 6 hodin (otázka zjišťující objem pohybové aktivity 

týdně bez školní tělesné výchovy). Na otázku „kolik hodin denně spíš vybírali žáci 
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z odpovědí 10 až 12 hodin – 8 až 10 hodin – 6 až 8 hodin – 5 až 6 hodin – méně než 5 

hodin. Možné odpovědi na otázku „kolikrát týdně dáš přednost potravinám z automatu 

či fast foodovému stravování před normální stravou byly nikdy – 1 až 2 x týdně – 3 až 4 

x týdně – 1 x denně – každý den několikrát. Poslední z uzavřených otázek nabízela 

odpovědi ano – ne a žáci zde odpovídali na otázky z oblasti tělesné hygieny. Pokud se 

žáci dle jejich názoru chovali podle zásad tělesné hygieny, volili odpověď ano, 

v opačném případě odpověď ne. Ostatní otázky (celkem 5) byly položeny jako otevřené, 

kde žáci měli sami vyjádřit svůj názor (například otázka „co si představuješ, že se 

v předmětu výchova ke zdraví naučíš) nebo měli na výběr z velkého množství odpovědí 

(otázka, ve které žáci měli za úkol vybrat potraviny, které patří do zdravého jídelníčku).  

Sběr dat proběhl celkem dvakrát. Poprvé před zahájením výuky (1/2 září 2011), 

podruhé po půl roce (únor 2012). Dotazník vytvořený k ověření účinnosti didaktického 

manuálu byl složen z polouzavřených 7 otázek, pouze u jedné otázky žáci vybírali 

z možností ano – ne (otázka, ve které žáci volili, zda uvedené tvrzení odpovídá 

zdravému životnímu stylu – odpověď ano, nebo naopak odporuje – odpověď ne). 

Kvalitativní metodu představoval rozhovor s vybranými žáky, kterým jsme zjišťovali 

hlubší souvislosti. Čtyři žáci (dvě dívky, dva chlapci) odpovídali tyto otázky:  

• Co bys na hodinách výchovy ke zdraví vyzdvihl(a)? 

• Co se ti naopak v hodinách výchovy ke zdraví nelíbilo?  

• Které aktivity hodnotíš jako nejlepší a které se ti nelíbily? 

• Máš pocit, že jsi se nedozvěděl(a) vše, co jsi chtěl vědět? 

4.6 Analýza dat 

Při analýze dat jsme vycházeli z výsledků dotazníků. Šlo o komparaci vstupních 

a výstupních dat u žáků 7. tříd a komparaci znalostí u žáků 7. tříd a 9. ročníku. Při této 

analýze jsme také zjistili, jak žáci reagovali na předložené didaktické manuály. Během 

rozhovoru s vybranými žáky jsme zjišťovali, zda výuka realizovaná prostřednictvím 

nově vytvořených materiálů byla žáky hodnocena kladně či záporně, zda došlo ke 

zvýšení zájmu o předmět, detailně jsme zhodnotili inovované didaktické manuály a na 

základě tohoto vyvodili závěry a doporučení pro praxi.  
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5 OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI DIDAKTICKÝCH MANUÁL Ů 

5.1 Vstupní dotazování 

Vstupní dotazování bylo provedeno prostřednictvím dotazníků (příloha č. 12), 

jejichž účelem bylo zjistit stupeň znalostí k jednotlivým tématům, úroveň životního 

stylu, jakým žáci žijí, a jejich očekávání od předmětu výchova ke zdraví. Ze zjištěných 

skutečností jsme vycházeli při vlastní tvorbě manuálu, které se snažili vypracovat tak, 

aby pomohly žákům zorientovat se v problematice a položily pevné základy pro výuku 

v dalších ročnících (8. a 9.). 

Dotazníky byly anonymní (z důvodu zaručení pravdivosti odpovědí), žáci 

uváděli pouze věk, pohlaví, výšku, váhu a třídu. Tato fakta byla součástí první otázky.  

5.2 Pohybová aktivita 

Pomocí tří otázek jsme zjišťovali, jaký druh pohybové činnosti žáci provozují 

a jaký je její objem. Bylo velmi zajímavé porovnávat hmotnost žáků s počtem hodin 

věnovaných pohybové činnosti. Zde jsme se opět mohli přesvědčit o přímé úměrnosti 

mezi pohybovou aktivitou a hmotností.  

Druhá otázka vstupního dotazníku zjišťovala, kolik hodin týdně (bez školní 

tělesné výchovy) se žáci věnují pohybové aktivitě“.  

Graf 1 Objem pohybové aktivity týdně (bez školní TV) 

Za dostatečnou považujeme pohybovou aktivitu v rozsahu 5 hodiny týdně a více. 

Pohybová činnost u 53 % dětí odpovídá tomuto objemu, z toho 29 % dětí věnuje 

sportovní aktivitě více než 6 hodin týdně. Tyto děti, jak bylo zjištěno rozborem 

20%
2%

29%

24%
25%

< 1 hod. týdně

1 - 2 hod. týdně

3- 4 hod. týdně

5 - 6 hod. týdně

6 a > hod. týdně



 50 

následující otázky, děti sportující více než 6 hodin týdně se věnují nějaké organizované 

sportovní činnosti ve sportovním klubu – například oddíly volejbalu, házené, fotbalu 

atd. Méně než 4 hodiny týdně se pohybové aktivitě věnuje 45 % dětí, z toho 2 % dětí 

nesportují ani po dobu 2 hodin týdně. Pohybová činnost v tomto rozsahu je 

nedostatečná, děti jsou vystaveny riziku onemocnění některou z civilizačních chorob 

(například obezita, vysoký krevní tlak, atd.). Je proto nutné dětem vysvětlit nezbytnost 

a důležitost pravidelné pohybové aktivity v dostatečné intenzitě. S tímto faktem jsme 

pracovali při tvorbě didaktických manuálů.  

Třetí otázkou jsme se snažili zjistit, jakým sportovní činnostem se děti věnují 

nejčastěji. Zjištěným informacím jsme se snažili přizpůsobit didaktické manuály 

zaměřené na pohybovou aktivitu. Prostřednictvím nejoblíbenějších pohybových aktivit 

či sportovních her jsme žákům přiblížili zásady správného sportování (maximální 

tepová frekvence, energetické zásobení, objem pohybové aktivity, atd.).  

Co se týče pohybových aktivit, u dívek převažovala činnost spojená s tancem, 

což se jeví jako zajímavý námět pro hodiny tělesné výchovy, kterým mají dívky 

tendenci se vyhýbat. U chlapců byl rozsah sportovní činnosti pestřejší – oblíbené jsou 

jak různé sportovní hry, tak i sporty individuální jako plavání, cyklistika a úpoly.  
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Graf 2 Dostatečnost objemu pohybové aktivity 

Ve 4 otázce byli žáci tázáni, zda považují objem své pohybové aktivity za dostačující 

(viz graf č. 2). 

Pohybovou aktivitu z hlediska objemu považuje za dostatečnou 44 % žáků a za 

asi dostatečnou 42 %. Pouze 2% žáků zvolilo za odpověď ne. Vzhledem k výsledkům 

druhé otázky, ve které žáci měli za úkol určit počet hodin pohybové aktivity týdně a kdy 
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téměř polovina ze všech dotazovaných (47 %) sportuje týdně méně než 4 hodiny týdně, 

jsme z výsledků usoudili, že žáci nevědí, jaký je optimální objem pohybové aktivity 

týdně a je nutné této problematice věnovat pozornost.  

5.2.1 Spánek 

Otázkou č. 5 jsme zjišťovali, kolik hodin denně věnují žáci spánku.  
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Graf 3 Délka spánku 

Na základě výsledků, které vyplynuly z dotazníků, můžeme konstatovat, že žáci 

věnují dostatečný počet hodin spánku. 59 % žáků spí denně 8 až 10 hodin, 7 % žáků 

věnuje spánku 10 až 12 hodin. Tento počet hodin je pro věk 12 až 13 let množství, které 

dětskému organismu poskytne dostatek času na odpočinek a regeneraci. 34 % dětí spí 

mezi 6 až 8 hodinami, i toto množství by se dalo považovat za dostatečné. Žádný z žáků 

nezvolil zbývající dvě možnosti (6–5 hodin nebo 5 a méně hodin), a proto nejsou 

zpracovány v grafu.  
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Graf 4 Dostatečnost spánku. 
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S odpovědí na tuto otázku si byly děti jisté. 40 % žáků hodnotí počet hodin 

věnovaných spánku jako dostatečné a 59 % jako asi dostatečné. Pouze 1 % žáků neví, 

nedokáže toto posoudit. Odpovědi ne a asi ne se mezi odpověďmi žáků nevyskytovaly 

a proto nejsou v grafu zpracovány. Na základě těchto výsledků jsme usoudili, že žáci 

mají dobré znalosti v této problematice a při tvorbě didaktických manuálů jsme tomuto 

tématu věnovali menší prostor.  

5.2.2 Zdravá strava, energetický příjem – výdej 

Třetí část dotazníku zjišťovala, jaké mají žáci znalosti v oblasti zdravé výživy 

a jak se orientují v problematice příjmu a výdeje energie.  

V sedmé otázce měli žáci uvést, zda si myslí, že se oni a jejich rodina zdravě 

stravují. 
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Graf 5 Zdravé stravování v rodině 

Žáci ve většině případů – 96 % (z toho 56 % žáků zvolili odpověď asi ano) 

uváděli, že si myslí, že se svou rodinou zdravě stravují. Pouze 4 % žáků zvolili možnost 

nevím. Tato otázka pouze zj  

Otázka číslo 8 přímo navazovala na otázku předchozí (konkrétně: myslíš si, že 

se Ty a Tvoje rodina zdravě stravujete?). Žáci měli v osmé otázce za úkol vybrat 

ze seznamu 20 potravin ty, které odpovídají zdravé výživě.  
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Graf 6 Chyby při výběru zdravých potravin 

Otázka č. 8 byla specifická tím, že žáci měli označit ty potraviny, které by šlo 

zařadit do zdravého jídelníčku. Žáci obdrželi pokyny, aby zvolili „nejzdravější 

potraviny“. Překvapujícím závěrem bylo, že pouze tři žáci byli schopni odpovědět zcela 

správně. Nejčastěji se vyskytující chybou bylo označení bonbónu s vitamínem C jako 

zdravé stravy (43 %) a zarážející bylo považování sušenky za zdravou stravu. Většina 

dětí dokázala označit alespoň dvě potraviny odpovídající požadavkům. Výsledky, 

kterých děti dosáhly v této otázce, naznačují, že tomuto tématu je třeba se věnovat 

v hodinách výchovy ke zdraví. Při hodnocení dotazníků se žáci sami vyjádřili, že je toto 

téma velmi zajímá, a vykazovali velké nadšení pro budoucí práci.  

Otázka č. 9 byla formulována „Víš, jaký vliv má poměr energie přijaté 

v jídle a energie vydané během dne na tvou postavu“.  
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Graf 7 Znalosti o vlivu příjmu a výdeje energie na postavu 

Odpovědi na otázku č. 9 zjišťující znalosti žáků ohledně příjmu a výdeje energie 

a jeho vlivu na postavu naznačovaly, že žáci si tímto problémem nejsou zcela jistí. 22 % 

dětí uvedlo, že vědí, jaký efekt bude mít poměr příjmu a výdeje energie, naopak totožné 
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procento žáků (22 %) zvolili možnost ne, tedy nemají žádné vědomosti o této 

problematice. 38 % žáků uvedlo, že asi vědí, jaký vliv má poměr příjem – výdej energie 

na jejich postavu. Výsledky, kterých dosáhli žáci u této otázky, byly překvapující. 

Problematika příjmu a výdeje energie je často probírána v médiích (televizní vysílání, 

denní tisk, magazíny pro mládež, atd.) a je jedním ze základních faktorů pro udržení si 

optimální tělesné váhy.  

Při tvorbě didaktických manuálů jsme s těmito alarmujícími výsledky pracovali 

a žákům jsme se snažili problematiku vlivu příjmu a výdeje energie na postavu 

srozumitelnou formou vysvětlit. 

Desátá otázka přímo navazovala na otázku předchozí. Žáci zde měli uvést, zda 

vědí, jak spočítat svůj energetický příjem během jednoho dne.  
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Graf 8 Znalosti energetického příjmu 

Výsledky, kterých žáci dosáhli v této otázce, odpovídají výsledkům dosažených 

v otázce číslo 9. Celkem 50 % žáků neví, jak si svůj celkový energetický příjem 

spočítat, přičemž tuto odpověď uvedli všichni žáci, kteří nevěděli nebo asi nevěděli, 

jaký vliv má poměr příjmu a výdeje energie na jejich postavu. Pouhé 2 % žáků by si 

s tímto problémem vědělo rady a 15 % žáků uvedlo, že by asi věděli, jak vypočítat svůj 

celkový příjem energie za jeden den. 5 % žáků netušilo, jak na tuto otázku odpovědět 

a tak volili odpověď nevím.  

Během společného vyhodnocení výsledků dosažených v dotazníku žáci v diskuzi 

uváděli, že „vůbec lze něco takového spočítat“. V didaktických manuálech jsme tuto 

problematiku zařazovali velmi často a žáci měli možnost vypočítat energetický příjem 

na mnoho praktických příkladech (například žáci počítali celkový energetický příjem 
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z jídla koupeného v restauraci fast foodového typu nebo energetický příjem jedince 

trpícího anorexií). 

5.2.3 Stravovací návyky 

Další část dotazníku byla věnovaná stravovacím návykům žákům. U konkrétních 

potravin jsme zjišťovali četnost jejich požívání, jedna otázka byla věnovaná stravování 

fast foodového typu. 

Jedenáctá otázka byla specifická. Žáci uváděli, jak často konzumují vybrané 

druhy potravin.  

Tabulka 3 Stravovací návyky. 

Četnost 

Vůbec 1 x denně 2 x denně Častěji Konzumace 

Potravina Pohlaví 

Limonáda 
Hoši 4 8 2 10 

Dívky 2 17 6 4 

Voda 
Hoši 2 7 6 9 

Dívky 0 8 5 16 

Ovoce 
Hoši 1 10 8 5 

Dívky 0 6 13 10 

Zelenina 
Hoši 1 12 8 3 

Dívky 0 8 13 8 

Sladkosti 
Hoši 5 10 1 8 

Dívky 0 20 6 3 

Uzeniny 
Hoši 7 10 3 4 

Dívky 0 23 3 3 

Maso 
Hoši 5 12 5 2 

Dívky 2 22 4 1 

 

Cílem následující části dotazníku bylo zjistit, jaké stravovací návyky mají žáci. 

Úkolem 24 chlapců a 29 dívek bylo určit, jak často denně konzumují sladkou limonádu, 

vodu, ovoce, zeleninu, sladkosti, uzeniny a maso. Děti volily z možnosti vůbec, 1 x 

denně, 2 x denně či častěji. V návaznosti na zjištěné skutečnosti jsme upravili 
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didaktický manuál tak, aby si žáci uvědomili, jakých chyb se ve svém stravování 

dopouštějí a čím jsou tyto prohřešky nebezpečné pro jejich zdraví.  

Z výsledků je patrné, že žáci mají celou řadu nesprávných stravovacích návyků. 

Při následném společném rozboru výsledků vyplývajících z dotazníků a společné 

diskuzi vyplynulo, že děti například považují limonády za součást pitného režimu („je 

to přeci vyrobené z vody“) a neuvědomují si řadu pro jejich zdraví nebezpečných látek, 

které limonáda obsahuje. Stejně tak děti netušily, jaké nebezpečí pro ně představuje 

pravidelná konzumace uzenin a chtěly se o této problematice dozvědět více. Potěšující 

je zjištění, že děti se nevyhýbají ovoci a zelenině a alespoň jednou denně se je snaží do 

svého jídelníčku zařadit. Překvapujícím zjištěním je, že 5 hochů z celkového počtu 24 

chlapců vůbec nejí sladkosti, ovšem jednou denně konzumuje sladkosti 10 chlapců a 20 

dívek z celkového počtu 29 žákyň. Při diskuzi věnované druhu masa, které děti 

nejčastěji konzumují, žáci často vypovídali, že „neví“ a že „je to jedno, jaké maso jedí, 

hlavně že nějaké jedí“. Celkem 5 chlapců a 2 dívky vůbec nejedí maso, což obzvláště 

u dětí této věkové kategorie může být nebezpečné. Je proto nutné žákům zdůraznit 

nutnost dodávání řady důležitých živin prostřednictvím potravinových doplňků 

například ve formě tablet. 

Informace, které jsme se dozvěděli z výše uvedené tabulky, se později staly 

velmi cennými při tvorbě didaktického manuálu. Staly se jakýmsi „odrazovým 

můstkem“. Spoustu znalostí o zdravé výživě považujeme za samozřejmé (a i děti 

se často tváří, že „všechno znají a vše vědí“), avšak dotazník, který byl předložen 

žákům, ukázal řadu nejasností, se kterými se žáci potýkají a které je vhodné dětem 

objasnit.  

Dvanáctá otázka v dotazníku zjišťovala, jak často dávají děti přednost 

potravinám z automatu či fast foodovému stravování před normální stravou (obědy 

ve školní jídelně, svačiny donesené z domova, ….).  
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Graf 9 Četnost rychlého stravování (fast food, automat) 

Jako odpověď na otázku „jak často dáváš přednost potravinám či fast 

foodovému stravování před normální stravou“ žádný z žáků nezvolil odpověď 

několikrát denně či jednou denně. Za znepokojující považujeme, že 53 % žáků vymění 

například oběd ve školní jídelně či svačinu z domova za výše uvedený typ stravování. 

Při společné diskuzi věnované této otázce se žáci vyjádřili, že netuší, „proč je stravování 

1–2 x týdně ve fast foodových restauracích nebezpečné“. Žáci také uváděli, že „strava 

ve restauracích rychlého stravování chutná a vypadá mnohem lépe než obědy ve školní 

jídelně a proto si myslí, že je zdravější“.  

S výsledky získaných zpracováním dotazníků a názory, které jsme zaznamenali 

během diskuze, jsme pracovali při tvorbě didaktických manuálů. Naším cílem bylo 

žákům vysvětlit, v čem spočívá velké nebezpečí pro zdraví člověka, které plyne 

z častého stravování v restauracích fast foodového typu a to především na praktických 

příkladech.  

5.2.4 Péče o tělo 

Další tři otázky dotazníku (otázka č. 13, 14 a otázka č. 15) byly věnované tématu 

péče o tělo. Otázky se konkrétně zabývaly problematikou poruch příjmu potravin, 

zásadám osobní hygieny a pojmy sebepojetí a sebepoznání. 

Třináctá otázka byla zaměřena na téma poruchy příjmu potravin. Žáci vybírali 

odpověď, která by nejvíce odpovídala otázce „Víš, co je to porucha příjmu potravin 

a dokázal(a) byl jsi poznat u kamaráda / kamarádky, že tímto onemocněním trpí?“.  
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Graf 10 Znalost poruch příjmu potravin 

Žáci na otázku „Víš, co je to porucha příjmu potravin a dokázal(a) byl jsi poznat 

u kamaráda/kamarádky, že tímto onemocněním trpí?“ opět vybírali odpověď, která 

nejlépe vystihuje jejich znalosti této problematiky. 24 % žáků uvedlo, že tato 

onemocnění znají a věděli by, jak pomoci kamarádce nebo kamarádovi. 44 % žáků 

si myslí, že asi vědí, o jaké onemocnění se jedná. Naopak 8 % žáků si nedokázali pod 

tímto pojmem nic představit a tak zvolili odpověď ne. 14 % žáků o tomto pojmu nikdy 

neslyšeli a malými znalostmi disponuje 10 % žáků.  

Velkého procenta žáků, kteří se v této problematice orientují, jsme využili 

při vytváření didaktických manuálů. Žáci, kteří téma poruchy příjmu potravin ovládají, 

se aktivně zapojili do vyučovacího procesu v roli „školitelů“ jejich méně 

informovaných spolužáků.  

14. otázka zjišťovala, jak žáci hodnotí své znalosti v oblasti osobní hygieny 
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. Graf 11 Znalost zásad osobní hygieny 
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Jak je patrné z grafu č. 11, žáci si myslí, že zásady osobní hygieny ovládají. Zda 

tomu tak je či naopak není, jsme si ověřili v otázce č. 15.  

Otázka číslo 15 byla věnovaná zásadám tělesné hygieny. Žáci zde měli za úkol 

zvolit odpověď ano, pokud uvedenou činnost pravidelně dělají, nebo ne, pokud 

popsanou zásadu tělesné hygieny opomíjejí. 

Tabulka 4 Znalost zásad tělesné hygieny. 

Zásada tělesné hygieny 
Pohlaví Ano Ne 

Myješ si vždy ruce po 
použití WC?  

Hoši 23 1 

Dívky 29 0 

Myješ si ruce před 
každým jídlem?  

Hoši 9 15 

Dívky 17 12 

Měníš si každý den 
spodní prádlo?  

Hoši 18 6 

Dívky 29 0 

Čistíš si denně zuby?  
Hoši 22 2 

Dívky 29 0 

Češeš se každé ráno?  
Hoši 13 11 

Dívky 29 0 

Používáš každý den 
sprchu nebo vanu?  

Hoši 20 4 

Dívky 28 1 

 

Otázka č. 15 prověřovala, zda žáci na základě svých znalostí osobní hygieny 

také tyto zásady dodržují. Z odpovědí, které žáci uvedli v otázce číslo 14 („znáš 

dokonale zásady osobní hygieny) se dalo usuzovat, že žáci s otázkou č. 15 nebudou mít 

problémy. Tato domněnka se nám potvrdila. Žáci se věnují v dostatečné míře osobní 

hygieně, případné přestupky proti zásadám spíše pramení z lenosti než z neznalosti. 

Žáci při společné diskuzi například uváděli, že „česání považují za ztrátu času“. 

„Neučesaný“ žák nepředstavuje takový problém, jako fakt, že 15 chlapců z celkového 

počtu 24 a 12 dívek z celkového počtu 29 si neumývá ruce před jídlem. Žáci 

se vyjádřili, že „ve škole je to problém, protože před jídelnou není možnost si ruce 

umýt“. Na otázku, proč si nemyjí ruce před jídlem doma, kde k tomu podmínky jistě 

mají, již žáci argumentovat nedokázali a společně jsme došli k závěru, že větším 
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problém, než nemožnost si umýt ruce před vstupem do jídelny je lenost 

a zapomnětlivost.  

V návaznosti na proběhlou diskuzi došlo ke spolupráci s vyučující předmětu 

přírodopis, která v rámci mezioborových přesahů žáky seznámila s mikroorganismy 

žijícími na nemytých rukou. Žáci se dozvěděli o možných zdravotních problémech, 

kterými jsou ohroženi v případě opomíjení této zásady osobní hygieny. 

Předposlední otázka v dotazníku zjišťovala, zda žáci vědí, co znamená 

pojem sebepojetí a sebepoznání.  
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Graf 12 Znalost pojmů sebepojetí, sebepoznání 

Zde, jak jsme očekávali, si žáci nejsou jistí odpovědí a většinou jsou pro ně tato 

dvě slova nová. Pro 40 % žáků jsou tato dva pojmy nové a 34 % žáků si myslí, že tato 

dvě slova si nikdy neslyšeli. 10 % dětí uvedlo, že tyto dva pojmy zaslechly, ale jak jsme 

zjistili při společném hodnocení dotazníků, nedokáží tato slova definovat. 15 % žáků 

zvolili odpověď asi ano, tito žáci poté během diskuze uváděli, že například „zaslechli 

jedno ze dvou slov, ale nevědí, jak je vysvětlit“.  

Při tvorbě didaktických manuálu jsme na tyto výsledky brali zřetel a pojmy byly 

prostřednictvím různých technik (kreslení, dotazníky, rozhovory se spolužáky) 

vysvětleny a procvičeny. 

Poslední otázka, v pořadí 17., již nezjišťovala znalosti žáků, ale měla za cíl 

zjistit, co si děti myslí, že se v předmětu naučí. Žáci nejčastěji očekávali, že si obohatí 

znalosti týkající se zdravé stravy, zdravého životního stylu, jaká strava je pro ně vhodná 

a jaká nevhodné. Žáci ani jednou neuvedli možnosti jako např. sebepoznání, nikdo 

si nemyslel, že by se mohl dozvědět informace o drogách, civilizačních chorobách atd. 

Myslíme si, že je to způsobeno tím, že výchova ke zdraví je relativně nový předmět, 



 61 

který se nedostal zcela do podvědomí veřejnosti, je na okraji zájmu jak žáků, tak 

bohužel i vedení škol, potažmo i učitelů (výchova ke zdraví bývá často „dobírána“ do 

úvazků k doplnění chybějících hodin).  

5.3 Výstupní dotazování  

Výstupní dotazování proběhlo ve druhé polovině měsíce únor. Posun oproti 

původnímu plánu byl způsoben velkým množstvím odpadlých hodin (lyžařský 

výcvikový kurz, pololetní prázdniny, jarní prázdniny, projektové dny). S neustále se 

zvyšujícím počtem neodučených hodin ať z důvodu prázdnin nebo různých akcí 

naplánovaných školou se potýká řada učitelů. Látku je nemožné odučit v plánovaném 

rozsahu a toto byl bohužel velký problém i při aplikaci didaktických manuálů.  

K ověření znalostí, které žáci získali po absolvování výuky prostřednictvím 

didaktických manuálů, byl použit vytvořený dotazník (příloha č. 13), který vycházel 

z výsledků dosažených žáky při vstupním dotazování. Ověřovali jsme si především 

reakci žáků na didaktické manuály. Zajímalo nás, zda žáci prokáží zlepšení znalostí 

oproti skutečnostem, které byly zjištěny během vstupního dotazování. Každá správně 

zodpovězená otázka vypovídá o dostatečných znalostech dané problematiky 

a koresponduje s první hypotézou – žáci prokáží zlepšení znalostí probíraných témat.  

Výstupní dotazníky byly vyplněny celkovým počtem 51 žáků. Snížení počtu 

bylo způsobeno přestupem jedné žákyně a jednoho žáka na jinou základní školu.  

Za pro praxi velmi důležité považujeme rozhovory s vybranými žáky (dva žáci 

a dvě žákyně), kteří ústně během velmi neformálního pohovoru odpovídali na otevřené 

otázky a vyjadřovali se ke kvalitě výuky, k poutavosti předložených materiálů 

a k předmětu výchova ke zdraví. 

5.3.1 Vyhodnocení výstupního dotazování – žáci 7. ročníků 

První část dotazníku byla věnována didaktickým manuálům zaměřeným na 

zdravou výživu a zdravý životní styl. Ověřovali jsme si, zda žáci chápou podstatu této 

problematiky, jsou schopni určit, co odpovídá (odpověď ANO) či neodpovídá (odpověď 

NE) zdravému životnímu stylu. 26 % žáků odpovědělo naprosto správně, cvičení 

vypracovalo bez chyby. Jednu chybu udělali žáci v 59 % případů. 2 chyby udělalo 

ve cvičení 11 % žáků a 4 % žáků chybovala třikrát či vícekrát (graf č. 13). 
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Nejčastěji žáci chybovali, když měli posoudit, zda těstoviny patří mezi 

nejzdravější přílohy, druhou nejčastěji se vyskytující chybou bylo špatné posouzení 

tvrzení „mám hlad a nemám čas, tak si vezmu čokoládu, ta mě zasytí. K výraznému 

zlepšení došlo u tvrzení „nejím ovoce, ale dám si bonbón s vitaminem C a tak ho dodám 

svému tělu“, kdy 100 % žáků odpovědělo správně, naopak ve vstupním dotazování 

zařadilo bonbón s vitaminem C mezi potraviny patřící do zdravé výživy 46 % žáků. 

První otázka zahrnovala obdobná tvrzení či části otázek, které se vyskytly 

ve vstupním dotazníku a tak bylo patrné, že žáci se v problematice zdravé výživy 

orientují mnohem lépe, než před půl rokem a splňují očekávané výstupy. 

Druhá otázka prověřila žáky, zda dokáží zareagovat na popsaný problém, určit, 

o jakou poruchu příjmu potravin (PPP) se jedná a jak by pomohli, pokud by se v této 

situaci ocitl jejich kamarád či někdo blízký.  

Vstupní dotazník ukázal, že 24 % žáků ví, co jsou to PPP, co toto onemocnění 

znamená, jaké jsou jeho příznaky atd.  

Po zhodnocení této otázky výstupního dotazování žáci prokázali vysokou úroveň 

znalostí, vesměs neměli problémy s vyřešením úkolu. 90 % žáků odpovědělo 

bezchybně, 6 % mělo drobné mezery ve znalostech, a celkem 4 % žáků prokázalo velké 

nedostatky nebo nedokázalo odpovědět vůbec (graf č. 15). Mezi nejčastější nedostatky 

patřila bezradnost v situaci, když by se žáci setkali s někým, kdo tímto onemocněním 

trpí. Například žáci by „jí/jemu řekli, že je hloupá“, nebo by „se snažili ji přemluvit, ať 

to nedělá“.  

Během aplikace didaktických manuálů žáci projevili velký zájem 

o problematiku, aktivně se zapojovali do hodin. Po přečtení tří příběhů věnovaným PPP 

(přílohy č. 8, 9 a 10) žáci sami začali na toto téma diskutovat. Doma věnovali čas 

přípravě na vyučování a hodiny, ve kterých jsme probírali PPP, obohacovali velkým 

množstvím přinesených materiálů (příručky, výstřižky z novin, odkazy na internetové 

stránky, vlastní referáty). Bohužel jsme se potýkali s velkým nedostatkem času a tomuto 

závažnému onemocnění jsme nemohli věnovat tolik času, kolik bychom ve skutečnosti 

potřebovali. 

Vzhledem k faktu, že před aplikací didaktických manuálů 44 % žáků 

„asi vědělo“, co je to porucha příjmu potravin a skupina 24 % žáků „nevěděla“ (14 %) 

nebo „asi nevěděla“ (10 %), co tato problematika obnáší, můžeme vyvodit závěr, 
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že didaktický manuál zaměřený na PPP poskytl dostatečnou podporu pro vzdělání 

a znalosti žáků korespondují s očekávanými výstupy definovanými ve školním 

vzdělávacím programu 2. základní školy v Plzni.  

Třetí část dotazníku byla zaměřena na ověření znalostí pojmů sebepoznání 

a sebepojetí. Během vstupního dotazování jsme zjistili, že žáci si nejsou jisti, co pojmy 

„sebepoznání“ a „sebepojetí“ znamenají. 40 % žáků zhodnotilo své znalosti jako 

nedostatečné, o problematice nemají žádné znalosti. Co slova sebepoznání a sebepojetí 

znamenají asi neví 34 % žáků. Pouhých 10 % žáků zná tato slova a dokáže je vysvětlit 

a 15 % žáků zhodnotilo své znalosti jako asi dostatečné.  

Vzhledem k výsledkům dosaženým žáky při vstupním dotazování byl při 

samotné výuce tomuto tématu věnován větší prostor, žáci se prostřednictvím různých 

aktivit seznamovali „sami se sebou“, zjišťovali, jaké mají přednosti, co je baví, 

ve kterých činnostech jsou lepší a ve kterých jsou naopak méně úspěšní. 

Velký úspěch měla aktivita s klubíčkem vlny, velmi vtipné bylo děkování žáků 

za pochvalu, kterou jim jejich spolužáci „skládali“. Hodiny věnované sebepoznání 

a sebepojetí byly plné humoru a skvělé atmosféry.  

Ve výstupním dotazování správně odpovědělo 72 % žáků, 15 % žáků prokázalo 

ve znalostech drobné nedostatky a 13 % žáků nedokázalo odpovědět (graf č. 17). Žáci, 

kteří nedokázali odpovědět zcela správně, v 87 % věděli, co znamená pojem 

sebepoznání a často uvedli i praktické příklady, ale již nezvládli správně vysvětlit pojem 

sebepojetí. Tento fakt je přímo úměrný skutečnosti, že tělesnému sebepojetí bylo 

v hodinách výchovy ke zdraví věnováno méně prostoru, a to z časových důvodů, ale 

také z důvodu obavy z reakcí třídy na rozdílné tělesné proporce, fyzickou atraktivitu 

žáků atd. S problémy týkající se nadřazenosti štíhlých jedinců nad jedince s nadváhou, 

obezitou atd. se v těchto třídách setkáváme velmi často a v budoucnu budeme s tímto 

problémem pracovat.  

Vyšší procento žáků, kteří byli neúspěšní při řešení této otázky, lze přisuzovat 

faktu, že ve třídách je velký počet dětí s lehkými mozkovými dysfunkcemi, zejména pak 

hyperaktivitou. Při společné diskuzi si žáci vzpomněli na aktivity, které jsme společně 

prováděli, ale již je nedokázali určit, kterého z probíraných témat se týkaly. Stejný 

problém je pozorován například v hodinách anglického jazyka.  
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Po absolvování výuky došlo k výraznému zlepšení znalostí v oblasti 

problematiky sebepoznání a tělesného sebepojetí. 72 % žáků je schopno vysvětlit 

vlastními slovy pojmy sebepoznání a sebepojetí a dokáží prakticky aplikovat získané 

vědomosti. 

V návaznosti na výše uvedené můžeme říci, že žáci splňují požadavky 

na očekávané výstupy definované ve školním vzdělávacím programu 2. základní školy 

v Plzni a žáci prokázali zlepšení znalostí oproti znalostem projevených ve vstupním 

dotazování. 

Cílem čtvrté části bylo ověřit orientaci v pojmu duševní hygiena. Bohužel 

formulace otázky byla nešťastná a žáci nezareagovali, tak, jak bychom si představovali. 

V této části dotazníku se opět potvrdilo, že položit otázku tak, aby byla správně 

pochopena i druhou stranou, může být velký problém a to zejména pro začínající 

učitele.  

66 % žáků odpovědělo zcela špatně, ovšem velká část z těchto žáků uváděla jako 

odpověď „režim dne“, „duševní režim“, „duševní pohoda“ a podobně, což bychom také 

mohli považovat za správné zodpovězení otázky Z těchto odpovědí lze usuzovat, že děti 

vědí o existenci pojmu „duševní hygiena“, ale otázku se bohužel nepodařilo položit tak, 

aby děti neměly problém s odpovědí. Pouze 3 % žáků odpovědělo zcela správně (graf 

č. 19). 

 31 % dětí dokázalo uvést praktické příklady relaxace. Správně odpovídali 

zejména žáci třídy 7. B, kde kromě teoretického vysvětlení došlo i na praktické ukázky. 

Žáci ze 7. A bohužel absolvovali pouze výuku teoretickou a to z důvodu velkého počtu 

odvolaných hodin. Znovu jsme se tak přesvědčili, že pokud si žáci učivo vyzkouší sami, 

odnesou si mnohem více znalostí než z pouhého poslouchání učitelova výkladu. 

Myslíme si, že toto je cesta, kterou by se měla výuka předmětu výchova ke zdraví 

ubírat.  

Duševní hygiena je součástí bloku, který se zabývá také hygienou tělesnou 

a intimní a režimem dne.  

Problematika tělesné a intimní hygieny, jak ukázala otázka číslo pět, nečinila 

dětem žádné problémy. Všichni žáci odpovídali správně, k uvedeným aktivitám, které 

se vyskytují během dne (například oběd, ranní hygiena, sportovní trénink) dokázali bez 
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problémů doplnit činnosti odpovídající zásadám tělesné a intimní hygieny. Výsledky 

dosažené žáky během vstupního a výstupního dotazování se téměř neliší.  

Žáci i přes neúspěšné řešení otázky číslo 4, což bylo spíše než nedostatečnými 

znalostmi žáků způsobenou špatnou formulací otázky, prokázali dostatečné znalosti 

týkající se tělesné a duševní hygieny. Žáci dokáží uvést příklady antistresových 

opatření. Zvládají zásady intimní a tělesné hygieny. Znalosti žáků odpovídají výstupům 

školního vzdělávacího plánu 2. základní školy v Plzni pro předmět výchova ke zdraví. 

Šestá otázka již kladla na žáky větší nároky. Ověřovala, zda jsou žáci schopni 

sestavit jídelníček odpovídající zásadám zdravé výživy a vyplnit jednotlivá patra 

potravinové pyramidy. Tato otázka měla za cíl zjistit, jak se žáci orientují 

v problematice zdravé výživy – výsledky vstupního testování ukázaly, že pouze 5 % 

dětí dokázalo bezchybně označit potraviny odpovídající zdravé stravě ze seznamu 

potravin. Proto bylo této problematice v hodinách výchovy ke zdraví věnováno více 

času.  

První část otázky tvořila potravinová pyramida a její jednotlivá patra. Toto byl 

pro žáky „větší oříšek“, zřejmě pod vlivem apelování rodičů, učitelů a akce „ovoce 

a zelenina do škol“ nejčastěji žáci zaměňovali potraviny v prvním (těstoviny, tmavé 

pečivo, obiloviny a rýže) a druhém patře (zelenina, ovoce). Za podstatné považujeme, 

že žáci znají druhy potravin, které patří do posledních dvou pater, a tudíž vědí, které 

potraviny by měli konzumovat v malém množství či je úplně vynechat. Správně popsat 

jednotlivá patra potravinové pyramidy dokázalo 40 % žáků, naopak vůbec se nepodařilo 

potravinovou pyramidu doplnit celkem 48 % žáků (graf č. 21) 

Ve druhé části šesté otázky měli žáci za úkol vytvořit jídelníček tak, aby 

odpovídal zásadám zdravého stravování. Bylo velmi potěšující vidět výsledky práce. 

76 % žáků sestavilo jídelníček, který odpovídá zásadám zdravé výživy, požadavkům na 

energetickou hodnotu a obsahu základních živin. Jídelníčky sestavené žáky byly pestré, 

žáci velmi často do jídelníčku zařazovali ryby (například losos), velké množství 

zeleniny (i jako přílohy) a ovoce. Bílé pečivo se v jídelníčcích vůbec nevyskytovalo, 

stejně tak se ani jednou neobjevilo hovězí či vepřové maso. 14 % žáků buď zapomnělo 

na nutnost určité energetické hodnoty jednotlivých jídel, nebo byli natolik znuděni 

dotazníkem, že otázce nevěnovali dostatečnou pozornost a do kolonek pouze „něco 

vyplnili“. 10 % žáků nedokázalo sestavit jídelníček vůbec (graf č. 23). Protože 
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je zarážející, že žáci 7. ročníku by nebyli schopni vytvořit jídelníček na jeden den, 

je možné, že příčinou nesplněné otázky nebyly neznalosti žáků, ale spíše nechuť otázku 

vypracovat. Toto tvrzení nemůžeme doložit a tak se jedná pouze o naše domněnky. 

V 7. otázce výstupního dotazování žáci doplňovali pouze slova, aplikovali zde 

znalosti opět získané v bloku věnovaném zdravé výživě a zdravému životnímu stylu. 

Měli zde za úkol sebekriticky zhodnotit své vlastní stravovací zvyklosti, vytknout 

si chyby a navrhnout řešení, která by prospěla jejich zdraví.  

Největší problém činila žákům první kolonka k vyplnění. Žáci zde měli doplnit, 

jaký optimální příjem kcal v jejich věku. Ačkoliv jsme s tímto číselným údajem během 

aplikace didaktických manuálů pracovali několikrát, pouze 25 % žáků dokázalo doplnit 

správný údaj. Nedokázali jsme posoudit, jaká byla příčina této neznalosti. Počet hodin, 

které by žáci měli denně strávit spánek, doplnili správně všichni žáci. Třetí kolonku 

(žáci vypisovali potraviny, které odporují zdravé výživě) špatně vyplnilo 4 % žáků, 

stejný počet neúspěšných řešitelů byl u kolonky čtvrté (žáci zde měli vypsat, jaké 

konzumují potraviny vhodné pro zdravou výživu). Pátá kolonka, do které žáci 

doplňovali potraviny, jež by udělaly jejich jídelníček vyváženější, také nečinila žákům 

problémy, jen 11 % žáků nevědělo, čím by svůj jídelníček ještě obohatilo. Do poslední 

volné kolonky žáci doplňovali dobu, po jakou by se měli denně minimálně hýbat. Mezi 

špatné odpovědi jsme zařadili časové údaje jako například 7 hodin denně, 15 minut 

denně nebo celý den. Tyto odpovědi uvedlo 4 % žáků.  

Celkově sedmý úkol vyplnilo bez chyby 23 % žáků, jednu chybu udělalo 58 % 

žáků. Dvakrát chybovali žáci v 16 % a 3 x chybně odpovídali žáci ve 3 % případů (graf 

č. 25).  

Na základě těchto výsledků jsme mohli konstatovat, že znalosti žáků na téma 

zdravý životní styl jsou dostatečné a žáci se v problematice velmi dobře orientují. 

Dokáží určit, které potraviny jsou zdravé a které naopak škodí jejich zdraví. Žáci vědí, 

po jak dlouhou dobu by se měli denně věnovat nějaké pohybové aktivitě. Žáci prokázali 

zlepšení znalostí oproti vstupnímu dotazování (jen 4 % žáků nedokázalo vypsat zdravé 

a „nezdravé“ potraviny), kdy správně určit zdravé potraviny zvládli žáci jen v 5 %. 

Znalosti žáků zároveň korespondují s očekávanými výstupy školního 

vzdělávacího programu 2. základní školy v Plzni. 
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Závěrečná 8. otázka výstupního dotazování byla zaměřena na výpočet příjmu 

a výdeje potravin, tedy tématu, který také činil žákům během vstupního dotazování 

velké problémy. Cílem této části bylo zjistit, zda jsou žáci schopni spočítat celkový 

denní příjem kcal a zda dokáží vyjmenovat způsob jejich výdeje (spalování). Na základě 

výsledků ze vstupního dotazování, kdy 50 % žáků nevěděla či si nebyla jista (28 %) a 

pouhá 2% žáků věděla, jak spočítat celkový denní příjem, jsme tuto dovednost 

procvičovali téměř v každé hodině týkající se zdravé výživy.  

Děti pracovaly se zaujetím, velmi kladnou odezvu měl výpočet celkového počtu 

přijatých kcal po konzumaci ideálního menu ve fast foodové restauraci Mc Donald’s, 

které si žáci sami sestavili. Dá se říci, že “panika” nastala ve třídě poté, co se žáci 

dozvěděli, jak dlouho by museli například běhat, aby přijaté kcal spálili.  

78 % žáků dokázalo odpovědět na všechny tři části osmé otázky. Tento počet 

považujeme za vysoký a bylo potěšující zaznamenat tak výrazný pokrok ve znalostech 

žáků. 16 % chybovalo jednou (nejčastěji ve druhé části otázky) – tito žáci nevěděli, jak 

svůj celkový denní příjem energie spočítat. Opět, nedokázali jsme posoudit, co bylo 

příčinou této neznalosti, protože výpočtu celkového denního příjmu jsme věnovali velký 

prostor (stejný problém jako u otázky č. 7 a optimální celkového denního příjmu kcal), 

nehledě na fakt, že odpověď na tuto otázku lze snadno logicky odvodit. Vypracovat 

otázku se nepovedlo celkem 6 % žákům (graf č. 27). Tito žáci například považovali 

za správnou odpověď na otázku, jakým způsobem dochází k výdeji přijaté energie 

například “rozpouštění tuků ve vitaminech A, D, E, K nebo nedostatek spánku. 

Z výsledků výstupního dotazování jsme zjistili, že žáci po absolvování výuky 

pomocí vytvořených didaktických manuálů zlepšili své znalosti.  

5.4 Komparace znalostí 7. tříd s 9. ročníkem 

Znalosti žáků sedmých ročníků, kteří absolvovali výuku prostřednictvím námi 

vytvořených didaktických manuálů, byly porovnány se znalostmi žáků devátých 

ročníků. Výchova ke zdraví v devátém ročníku je zaměřena zcela jiným směrem 

(například bezpečné sexuální chování, návykové látky, individuální násilí atd.) a tak 

stejný blok jako ročníky sedmé v letošním roce neabsolvovali. Žáci současných 

devátých ročníků byli první třídou, která měla zařazen předmět výchova ke zdraví mezi 
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povinné předměty a to v rozsahu jedna hodina týdně. Výuka probíhala pod vedením 

začínající učitelky (první rok ve školství), která předmět vyučovala neaprobovaně.  

Žáci devátých ročníků oproti „sedmákům“ nejsou v nevýhodě. Látku, které 

se sedmé ročníky intenzivně půl roku věnovali, „deváťáci“ probírali celé tři roky 

v předmětech jako přírodopis a chemie. Absolvovali celou řadu přednášek na témata, 

kterým se věnovaly didaktické manuály, a v letošním roce též projektové dny navazující 

na didaktické manuály s názvem „zdravá škola“. Lze se tedy domnívat, že znalosti 

devátých ročníků by měly být na minimálně stejné úrovni (i lepší) jako ročníků 

sedmých. Zároveň ale musíme brát v potaz jevy, které se vyskytují u žáků 

navštěvujících deváté ročníky – nezájem o jakoukoliv formu vzdělávání, rebelie proti 

učitelům, odevzdanost, roztěkanost (samozřejmě takto nemůžeme hodnotit všechny 

žáky). Žáci devátých ročníků absolvovali pouze výstupní testování.  

V první otázce výstupního dotazování měli žáci za úkol zhodnotit, zda uvedená 

tvrzení odpovídají či odporují zdravé výživě či zdravému životnímu stylu  
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Graf 13 Zdravá výživa, zdravý životní styl – 9. ročník 
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Graf 14 Zdravá výživa, zdravý životní styl – 7. ročník 
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Znalosti žáků sedmého ročníku a žáků devátého ročníku týkající se zdravé 

výživy a zdravého životního stylu jsou srovnatelné. V sedmých ročníků měli úspěšných 

řešitelů, kteří dokázali splnit úkol bez chyby 26 %, zatímco v ročníku devátém 24 %. 

Stejně tak velmi malé jsou rozdíly v počtu řešitelů s jednou chybou. V sedmém ročníku 

jich bylo 59 %, v devátém 53 %. Co se týče dvou chyb, tak zde jsou již rozdíly větší – 

7. ročníky udělali chybu v 11 % případů, 9. ročníky ve 21 %. 3 chyby a více 

se nevyskytovaly často ani u jednoho z ročníků a tentokrát byl mírně úspěšnější devátý 

ročník, z jehož žáků třikrát a více chybovali 2 % žáků a v sedmých třídách 4 % žáků.  

Žáci devátých ročníků se stejně jako jejich mladší spolužáci nejčastěji dopouštěli 

chyb u tvrzení, u nějž měli posoudit, zda pro zdraví člověka patří těstoviny mezi 

nejlepší přílohy. Dále pak žáci z deváté třídy chybně vyhodnotili tvrzení „hodně 

se potím a tak více solím, abych do těla vrátil(a) vypocenou sůl“ nebo „mám hlad 

a nemám čas, tak si vezmu čokoládu, ta mě zasytí“.  

V první části výstupního dotazování dosáhli žáci sedmých a devátého ročníku 

podobných výsledků. 26 % žáků ze sedmých ročníků a 24 % žáků z ročníku devátého 

vypracovalo otázku zcela správně, 59 % žáků ze sedmých tříd a 53 % žáků z deváté 

třídy se mýlilo jednou. Větší rozdíl byl patrný pouze u počtu řešitelů s dvěma chybami, 

kdy se tato čísla lišily o 10 %.  

Druhá otázka zjišťovala znalosti žáků v oblasti poruch příjmu potravin  
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Graf 15 Poruchy příjmu potravin – 9. ročník 
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Graf 16 Poruchy příjmu potravin – 7. ročník 

Druhá otázka měla za cíl zjistit, jaké znalosti mají žáci devátého ročníků na téma 

poruchy příjmu potravin. Tyto výsledky jsme poté porovnávali s výsledky žáků 

ze sedmých ročníků. Žáci devátého ročníků se v 65 % případů orientovali 

v problematice PPP a zodpověděli celou otázku správně. U 21 % žáků ze stejného 

ročníky jsme zjistili nejasnosti, které se opět, stejně jako u žáků ze sedmých tříd, týkaly 

formy pomoci v případě, že někdo z blízkého okolí touto poruchou onemocní. 8 % žáků 

nerozpoznalo bulimii a 14 % žáků deváté třídy nedokázalo na druhou otázku odpovědět 

vůbec.  

Žáci sedmých ročníků dosáhli u druhé otázky výstupního dotazování výrazně 

lepších výsledků, kdy počet úspěšných řešitelů (celá otázka správně) je o 25 % vyšší 

než u žáků z deváté třídy. Stejně tomu tak je i špatných odpovědí, kdy „sedmáci“ měli 

o 10 % méně neúspěšných řešitelů.  

Třetí otázka zjišťovala, zda žáci rozumějí pojmům sebepojetí a sebepoznání.  
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Graf 17 Sebepoznání, sebepojetí – 9. ročník 
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Graf 18 Sebepoznání, sebepojetí – 7. ročník 

V otázce ověřující znalosti pojmů sebepojetí a sebepoznání byli žáci sedmých 

ročníků výrazně úspěšnější než žáci z deváté třídy. Sedmé ročníky dokázali v 72 % 

případů zodpovědět zcela správně, zatímco deváté třídě pouze v 24 %. Sedmé třídy byly 

výrazně lepší i co se týče počtu žáků, kteří neuměli na otázku odpovědět. Mezi žáky 

sedmého ročníku bylo takto neúspěšných celkem 13 %, zatímco v deváté třídě jich byl 

celkem 70 %.  

Výrazné rozdíly ve znalostech žáků sedmých tříd a devátého ročníku nám 

odpovídají na naši vědeckou otázku „Lze na základě didaktických manuálů zvýšit 

znalosti žáků sedmého ročníku oproti žákům ročníku devátého, kteří výuku 

didaktickými manuály neabsolvovali?“. Téma sebepojetí a sebepoznání je látka, která je 

na základní škole probírána pouze v předmětu výchova ke zdraví. Žáci devátých 

ročníků neabsolvovali výuku didaktickými manuály, s pojmy sebepojetí a sebepoznání 

se nesetkali, neměli možnost získat dostatečné množství informací a tuto skutečnost 

nám potvrzují výsledky dosažené žáky ve výstupním testování. 

Ve třetí otázce dosáhli žáci sedmých ročníků lepších výsledků než žáci z ročníku 

devátého.  
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Čtvrtá otázka zjišťovala, jak žáci ovládají téma duševní hygiena.  
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Graf 19 Duševní hygiena – 9. ročník 
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Graf 20 Duševní hygiena – 7. ročník 

Čtvrtá otázka, jak jsme se již zmínili výše, byla špatně formulována a tak 

úspěšnost u obou srovnávaných ročníků je velmi nízká. Z žáků devátých ročníků 

nedokázal nikdo odpovědět zcela správně, při velmi mírném hodnocení bychom mohli 

u 5 % žáků uznat částečné splnění úkolu. Sedmé ročníky mají úspěšnost mírně vyšší, 

kdy 3 % žáků splnilo úkol, 31 % žáků částečně a ostatní si s otázkou neporadili. 

Vzhledem ke špatné formulaci otázky a tudíž chyby na naší straně jsme 

nevyvodili z tohoto úkolu žádné závěry týkající se úrovně znalostí žáků.  

Pátá otázka zjišťovala znalosti žáků v oblasti osobní, tělesné a intimní hygieny. 

Tento úkol všemi žáky zodpovězen správně, snad jediným nedostatkem bylo uvádění 

činností jako „nepůjdu na trénink, abych se nezpotil“ nebo „ráno nedělám nic, protože 

nestíhám“. Nutno však podotknout, že tyto odpovědi pobavily celou třídu včetně 

učitele.  
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Tuto část dotazníku nezpracováváme do grafu vzhledem ke sto procentní 

úspěšnosti při řešení. Žáci deváté třídy dosáhli u tohoto úkolu stejných výsledků jako 

žáci z tříd sedmých.  

Šestá otázka prověřovala znalosti žáků týkající se zdravé výživy a byla složena 

ze dvou částí. V první části měli žáci za úkol vyplnit jednotlivá patra potravinové 

pyramidy.  
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Graf 21 Zdravá výživa, potravinová pyramida – 9. ročník 
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Graf 22 Zdravá výživa, potravinová pyramida – 7. ročník 

V pořadí šestá otázka měla dvě části. V první části žáci doplňovali jednotlivá 

patra potravinové pyramidy. Žáci deváté třídy měli s tímto úkol mnohem větší problémy 

než žáci z ročníků sedmých. Žáci devátého ročníku se dopouštěli stejných chyb jako 

žáci z ročníků sedmých (záměna spodního patra za patro první), ale i spousty dalších. 

Mezi nejčastější další chyby (v 69 %) patřilo špatné vyplnění nebo úplné vypuštění 

třetího patra (tedy patra, kam patří například mléčné výrobky, ryby, maso, vejce atd.). 

Potraviny patřící do třetího patra buď žáci nevyplnili, nebo je zařadili do pater jiných. 

Další často vyskytující se chybou bylo vypisování konkrétních výrobků (například Coca 
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Cola, čokoládový jogurt atd.) místo obecných názvů potravin (sýry, mléčné výrobky, 

pečivo, atd.).  

Správně vyplnilo jednotlivá patra potravinové pyramidy 3 % žáků z deváté třídy 

a 40 % žáků ze 7. třídy. Potravinovou pyramidu nedokázalo vyplnit 76 % žáků z deváté 

třídy a 48 % žáků z tříd sedmých. Žáci sedmých ročníků opět dosáhli lepších znalostí 

než žáci z deváté třídy. 

Druhou část šesté otázky představoval úkol, v němž měli žáci vytvořit 

jídelníček.  
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Graf 23 Jídelníček – 9. ročník 
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Graf 24 Jídelníček – 7. ročník 

Vytvoření jídelníčku, který odpovídá zásadám zdravé výživy, bylo pro žáky 

deváté třídy jednodušším úkolem než vyplnění jednotlivých pater potravinové 

pyramidy. Správně (výběr správných potravin, vyváženost jídelníčku, energetická 

hodnota) vytvořilo jídelníček 52 % žáků deváté třídy. Jídelníčky žáků sedmých ročníků 

byly v pořádku v 76 % případů. Částečně složilo jídelníček 24 % žáků deváté třídy 
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a 14 % žáků ze sedmých tříd. Jídelníček nesestavilo 24 % žáků z deváté třídy 

a 10 % žáků z tříd sedmých.  

Nejčastěji žáci devátých ročníků nedokázali zařadit do jídelníčku svačinu. Podle 

těchto žáků k plnohodnotné svačině stačí „suchý rohlík“ nebo „voda“. Žáci, kteří patří 

mezi neúspěšné, buď jídelníček nevytvořili vůbec (12 %) nebo jídelníček byl velmi 

slabý po stránce výživové (například „jabko“ k svačině a „jabko s jabkem“ k obědu 

a večeři – tato odpověď je, jak doufáme, formou recese a ne vážně myšlenou odpovědí 

na uloženou otázku).  

I v této části výstupního dotazování dosáhli žáci sedmých ročníků lepších 

výsledků než žáci z ročníku devátého.  

V 7. otázce výstupního dotazování žáci doplňovali pouze slova, aplikovali zde 

znalosti opět získané v bloku věnovaném zdravé výživě a zdravému životnímu stylu. 

Měli zde za úkol sebekriticky zhodnotit své vlastní stravovací zvyklosti, vytknout 

si chyby a navrhnout řešení, která by prospěla jejich zdraví.  
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Graf 25 Zdravý životní styl – 9. ročník 
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Graf 26 Zdravý životní styl – 7. ročník 
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Při doplňování slov do textu v sedmé otázce byl pro žáky z deváté třídy 

největším problém optimální počet přijatých kcal pro jejich věkovou skupinu. 

Z některých odpovědí (např. 2 kcal, 30 kcal, 40 000 kcal) je patrné, že žáci nevědí, co je 

kcal a proč je tato jednotka tak důležitá. Pouze 8 % žáků dokázalo odpovědět správně. 

50 % žáků z deváté třídy nevěděla, co by měli zařadit do svého jídelníčku, aby byla 

jejich strava vyvážená. Co se týče objemu pohybové aktivity, většina žáků uváděla 1–2 

hodiny pohybové aktivity denně, což můžeme považovat za správnou odpověď, někteří 

žáci si myslí, že by se měli hýbat tři hodiny denně a dva žáci by se dokonce hýbali 

5 hodin denně a naopak jeden pouhých 10 minut. 

Bez chyb dokázalo vypracovat 7. cvičení 8 % žáků z deváté třídy, zatímco 

v sedmých třídách se to podařilo 25 % žáků. 1 chybovalo 17 % žáků z devátého 

ročníku, v sedmé třídě to bylo 58 % žáků. 2 chyby udělalo 54 % žáků z deváté třídy 

a 16 % z třídy sedmé. S třemi chybami a více vyplnilo sedmý úkol 21 % žáků devátého 

ročníku a 16 % žáků z ročníků sedmých.  

I v otázce sedmé dosáhli žáci sedmých ročníků lepších výsledků než žáci 

ročníku devátého 

Osmá otázka zjišťovala znalosti žáků na téma denní příjem energie, jeho výpočet 

a způsoby výdeje.  
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Graf 27 Energetický příjem a výdej – 9. ročník 
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Graf 28 Energetický příjem a výdej – 7. ročník 

Osmá otázka výstupního dotazování některé žáky z deváté třídy zaskočila více, 

jiné méně. Většina žáků dokázala správně odpovědět, kde najdou informace o obsahu 

kcal v konkrétním výrobku, ale již nevěděli, jak jejich celkový denní příjem spočítat. 

Žáci vědí, jakým způsobem se přijatá energie spaluje až na tradičních pár výjimek 

potvrzujících pravidlo. Jeden žák by přijaté kcal spaloval nedostatkem spánku, další 

by rozpouštěl tuky a cukry ve vitaminech, jiný žák by kcal vydával výhradně myšlením.  

Správně zodpovědět otázku dokázalo 61 % žáků deváté třídy a 78 % žáků třídy 

sedmé. Zcela špatně odpovědělo 24 % žáků z devátého ročníku a 6 % žáků z ročníků 

sedmých. Částečně odpovědělo na otázku 15 % žáků z devátého a 16 % ze sedmého 

ročníku. U částečných odpovědí nedokázali žáci devátých a sedmých shodně najít 

způsob, jakým se spočítá celkový denní příjem kcal. 

Poslední otázka představovala jednodušší úkol pro žáky ze sedmého ročníku, 

kteří opět dosáhli lepších výsledků. 

Celkově žáci sedmých ročníků dosáhli lepších výsledků než žáci z ročníku 

devátého. Znalosti žáků z deváté třídy pouze jednou byly na stejné úrovni jako u žáků 

ze sedmého ročníku – konkrétně otázka č. 1.  Výše uvedené koresponduje s naší 

hypotézou formulovanou v kapitole 4.4. 

5.5 Hodnocení didaktických manuálů žáky 

Po absolvování výuky prostřednictvím didaktických manuálů byl uskutečněn 

rozhovor, ke kterému byly vybrány dvě žákyně (žákyně A a žákyně B) a dva žáci 

(žák C a žák D) sedmých ročníků:  
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Žáci hodnotili poutavost a pestrost didaktických manuálů, byli požádáni, aby 

se vyjádřili ke kladům a záporům výuky. 

Na první otázku „Co bys na hodinách výchovy ke zdraví vyzdvihl(a)?“ žáci 

nejčastěji odpovídali, že se jim líbila neformální atmosféra výuky a že se v porovnání 

s jinými předměty „hodně nasmáli“. Žákyně A vyzdvihla všechny hodiny, ve kterých 

bylo nějaké praktické cvičení, jako například ukázky relaxačních technik nebo měření 

množství tuku v těle. Žák C rád vyplňoval křížovky a bavilo ho, když mohl sám vést 

hodinu. Všichni čtyři žáci kladně hodnotili, že se nebáli chodit na hodiny z důvodu 

hrozícího testu nebo ústního zkoušení.  

K otázce „Co se ti naopak v hodinách výchovy ke zdraví nelíbilo?“ se žáci 

vyjádřili, že na vše bylo málo času. Žákyně B byla nespokojená, že v hodině nebyl čas 

na vlastní referáty či prezentace a žákovi D se nelíbilo, že z důvodu velkého množství 

odpadlých hodin si velmi často nepamatovat, co bylo v minulé hodině. Všichni žáci 

s tímto názorem souhlasili a doplnili, že díky domu pak často zapomněli pomůcky, které 

si měli přinést a tím se dostali do problémů. Žák D kritizoval velké množství informací, 

které musel v některých hodinách psát do sešitu a žákyně A měla někdy problém 

porozumět úkolu, nevěděla, co přesně má dělat. Žák C měl problémy s hlukem ve třídě, 

zejména při společných diskuzích. Chlapcům vadilo psaní do sešitu, který „stejně nikdy 

neotevřou“. Všichni žáci se shodli, že by bylo lepší, kdyby hodiny jako výtvarná 

či hudební výchova byly zrušeny („jsou jen pro talentovaný“ nebo „v těchto hodinách 

trpím“) a rovným dílem rozděleny mezi výchovu ke zdraví a tělesnou výchovu. 

K otázce „Které aktivity hodnotíš jako nejlepší a které se ti nelíbily?“ žáci 

shodně vybrali aktivitu s klubíčkem a měření tukové hmoty. Velmi zajímavé pro žáky 

byly pohybové testy a jejich praktická realizace. Jako těžkou, ale zábavnou hodnotili 

žáci skládání slov souvisejících se zdravou výživou (příloha č. 6). Žáci prý nemají 

aktivitu, která se jim nelíbila, snad jen některým ze spolužáků prý nebylo příjemné 

měření tuku v těle kvůli obavám z posměchu. 

Na poslední otázku „Máš pocit, že jsi se nedozvěděl(a) vše, co jsi chtěl vědět?“ 

žáci prohlásili, že s novými informacemi je vždy napadaly nové a nové otázky, ale 

velmi často nebyl prostor pro jejich zodpovězení. Žák D navrhoval, abychom vytvořili 

nějakou „krabici na dotazy“, kam by žáci mohli vhazovat svoje otázky. A to z důvodu, 

že se někdy styděl zeptat, aby se mu spolužáci nevysmáli. 
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6 DISKUZE 

Tato diplomová práce nabízí učitelům předmětu výchova ke zdraví teoretickou 

a praktickou podporu pro výuku. Při její tvorbě jsme vycházeli ze zkušeností z praxe, 

kdy chybějící materiály a učebnice pro tento nový předmět jsou velkým problémem, 

zejména pak u učitelů vyučujících výchovu ke zdraví neaprobovaně.  

Během tvorby diplomové práce jsme, zejména pak při odborných konzultacích 

s učiteli jiných předmětů, opakovaně naráželi na problematiku mezioborových přesahů. 

Bylo velmi těžké vytvořit didaktické manuály tak, aby jim žáci sedmých ročníků, kteří 

například v sedmé třídě mají předmět chemie prvním rokem, bez problémů porozuměli. 

Proto jsme museli při vlastní tvorbě počítat i s tímto faktem.  

Předmět výchova ke zdraví přesahuje kromě chemie také do předmětu 

přírodopis a tělesná výchova. Na 2. základní škole perfektně funguje spolupráce učitelů 

výchova ke zdraví, přírodopis a tělesná výchova, která je však bohužel často 

komplikovaná nepromyšleností návaznosti učiva. A tak se žáci sedmého ročníku 

v předmětu výchova ke zdraví učí o zdravé výživě, ale až v osmé třídě v přírodopise 

probírají lidské tělo (a tudíž se o problematice trávení a živinách nutných pro správné 

fungování lidského těla dozvídají až o rok později). 

Při tvorbě této diplomové práce jsme se potýkali s několika problémy. Prvním 

byla tvorba dotazníků, kdy jsme shledali, že je velmi těžké vytvořit dotazník tak, aby 

měl vypovídající hodnotu. Cílem vstupního dotazování byl zjištění stavu úrovně 

znalostí žáků, ze kterých bychom poté vycházeli při tvorbě didaktických manuálů a při 

hodnocení úrovně znalostí po absolvování výuky didaktickými manuály.  

Vstupní dotazníky nám vytvořily dobré podklady pro tvorbu didaktických 

manuálů. Na základě zjištěných skutečností jsme vytvořili didaktické manuály tak, 

aby informace v nich nebyly zbytečně triviální či naopak příliš obtížné. Na základě 

zjištěných informací jsme například výukou tělesné hygieny pověřili žáky, kteří 

po vstupním seznámení a zopakování zásad tělesné hygieny vytvářeli informační letáky, 

které poté prezentovali na prvním stupni 2. základní školy v Plzni.  

Co se týče vstupních dotazníků jako podkladů pro srovnání znalostí před 

a po aplikaci didaktických manuálů, tak musíme konstatovat, že tento záměr se příliš 

nevydařil. Jako problémy přinášející se ukázaly možnosti odpovědí asi ano a asi ne, 
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které nemají jednoznačný význam. Tyto možnosti by měly význam jedině v případě, 

že žáci by k těmto odpovědím podávali upřesňující vysvětlení (například: „asi ano“ – 

potřebuji dovysvětlit bulimii). 

Výstupní dotazníky již byly vytvořeny tak, aby nám přinesly přesné odpovědi 

na otázky, na které se ptáme. Vzhledem k velkému počtu odpovědí by bylo zřejmě 

vhodnější zvolit formu, kdy žáci vybírají z několika navržených odpovědí správnou. 

Důvodem, proč dotazníky byly tvořeny otázkami otevřenými, byla snaha vytvořit 

dotazník, který se liší od testů, které žáci dostávají v jiných předmětech.  

Jako zcela nevhodně formulovaná se ukázala otázka zabývající se duševní 

hygienou, kdy téměř nikdo z žáků po přečtení zadání nenašel správnou odpověď. Proto 

při možném dalším použití dotazníků v budoucnosti bude nutné tuto otázku upravit tak, 

aby se stala pro žáky srozumitelnější.  

Dalším problémem, který nás při tvorbě této diplomové práce potkal, byla velká 

časová náročnost. Vstupní i výstupní testy žáci vyplňovali postupně a to z důvodu 

vysoké absence ve škole. Tento problém se ve větší míře vyskytoval u výstupního 

dotazování, jelikož proběhlo v měsíci únoru, kdy žáci byli nemocní nebo na dovolených 

s rodiči.  

Jak jsme se již zmínili v jiné části této diplomové práce, jeden z největších 

problémů byl velký počet odvolaných hodin. Žáci se účastnili řady divadelních 

představení, přednášek, lyžařského výcvikového kurzu a v období aplikace didaktických 

manuálů proběhly podzimní, vánoční, pololetní a jarní prázdniny. Některé odvolané 

hodiny jsme museli nahradit domácím samostudiem ve formě připraveného pracovního 

listu. 

Žáci devátých ročníků prokázali, navzdory „náskoku“, který mají oproti dětem 

ze sedmých ročníků díky absolvování předmětů jako chemie a přírodopis (zejména pak 

téma lidské tělo), nižší úroveň znalostí. U některých otázek byl tento rozdíl velmi velký. 

Svůj podíl na rozdílné úrovni znalostí má jistě i fakt, že výchova ke zdraví současných 

devátých ročníků byla vyučována jejich třídní učitelkou a tak, jak tvrdí žáci, některé 

hodiny výchovy ke zdraví byly naplněny činností jako kontrola omluvenek, řešení 

kázeňských prohřešků atd. Domníváme se, že pokud by hodiny výchovy ke zdraví 

vyučoval aprobovaný učitel, tak by k těmto „ztrátám“ nedocházelo. Toto je ale 

všeobecný problém „výchov“ na základních školách – hodiny jsou dávány učitelům na 
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„doplnění úvazků“ a učitelé, kteří jsou přetíženi různou administrativou, rádi těchto 

hodin využijí k dokončení všech restů. 

Velký rozdíl byl také ve snaze, kterou žáci vyplnění dotazníků věnovali. Žáci 

sedmých ročníků pracovali se zaujetím, po odevzdání dotazníků kladli doplňující 

otázky. Žákům deváté třídy trvalo vyplnění dotazníků 10 minut a až po upozornění na 

možnost testu v případě nedostatečně vyplněných dotazníků začali řádně pracovat. 

Při hodnocení dotazníků jsme zjistili, že největší problémy žákům obou ročníků 

činilo (opomíjíme již zmíněnou, špatně formulovanou otázku na téma duševní hygiena) 

vyplnění jednotlivých pater potravinové pyramidy a optimální celkový denní příjem 

kcal. Žáci devátého ročníku se navíc ještě neorientují v problematice sebepojetí 

a sebepoznání. 
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7 ZÁVĚRY 

Touto diplomovou prací jsme se snažili pro předmět výchova ke zdraví. 

vypracovat soubor didaktických manuálů na téma péče o tělo, sebepojetí a tělesné 

sebepojetí a pohybové aktivity ve výchově ke zdraví. Po praktické aplikaci didaktických 

manuálů v sedmých ročnících 2. základní školy v Plzni jsme jejich účinnost uvěřily 

výstupním dotazováním a provedli komparaci se znalostmi žáků z deváté třídy.  

Didaktické manuály jsou rozpracované po jednotlivých vyučovacích hodinách 

(45 minut). Výuka prostřednictvím manuálů probíhala v období říjen 2011 až únor 

2012. V druhé polovině února 2012 bylo provedeno výstupní testování, jehož 

se zúčastnili i žáci 9. ročníku ze stejné základní školy.  

Výsledky výstupního dotazování byly zpracovány do přehledných grafů 

a proběhla komparace výsledků žáků ze sedmých a devátého ročníku.  

Hypotézy naší práce, jež jsme si stanovili v kapitole 4. 4, můžeme potvrdit, 

neboť kapitola 5.3.1 prokázala zlepšení znalostí žáků oproti vstupnímu dotazování, 

přičemž největšího zlepšení znalostí dosáhli žáci v oblasti sebepojetí a tělesného 

sebepojetí. Kapitola 5. 4 potvrzuje hypotézu, že výsledky žáků ze sedmých ročníků 

ve výstupním dotazování jsou lepší než výsledky žáků z ročníku devátého. 

Jako významné a perspektivní se jeví tato doporučení pro praxi:  

• Hodiny výchovy ke zdraví vést především prostřednictvím praktických úkolů. 

Žáci si budou pamatovat spíše to, co si sami vyzkouší, než nadiktované věty 

v sešitu a dlouhé monology před tabulí. 

• Zapojit žáky aktivně do hodiny. Děti rádi učí své vrstevníky (pocit 

důležitosti) a naopak spolužáci si rádi poslechnou, co jejich spolužák 

vymyslel. 

• Neustále vyhledávat nové informace, doplňovat hodiny různými zajímavými 

fakty. 

• Věnovat velký prostor projektovému vyučování. Snažit se o mezioborové 

přesahy. 

• Myslet na fakt, že aby výchova ke zdraví bavila žáky, tak musí bavit i učitele. 
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Domníváme se, že cíle diplomové práce se nám podařilo splnit. Během tvorby 

diplomové práce, zejména pak didaktických manuálů, jsme nacházeli další a další 

možné aktivity a způsoby, jak předmět výchova ke zdraví udělat zajímavějším 

a poutavějším. Myslíme si, že tato diplomová práce se pro mnohé učitele může stát 

„odrazovým můstkem“ pro vytváření zajímavých hodin. Na 2. základní škole 

se didaktické manuály jistě dočkají svého rozšíření. 
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Příloha č. 1 

Základní živiny – sacharidy, pracovní list k rozstříhání 

Sacharidy společně s bílkovinami a tuky patří mezi základní živiny. Slouží jako 

zdroj energie, z celkového denního příjmu energie by sacharidy měly tvořit cca 55 %. 

Sacharidy mají i mnoho jiných názvů, z nichž asi nejznámější je název „cukry“. 

Sacharidy se dělí do několika skupin. Nám zatím stačí znát monosacharidy 

a polysacharidy. Monosacharidy jsou jednoduché cukry. Zástupcem je například 

hroznový cukr nebo ovocný cukr. Typickou pro tyto sacharidy je sladká chuť. 

Polysacharidy již nejsou tak sladké jako monosacharidy a patří mez ně škrob, glykogen 

a různé typy vlákniny. Vláknina má řadu prospěšných a nenahraditelných vlastností 

jako např.: zvětšuje objem stolice (prevence zácpy), vyvolávají pocit nasycení, omezuje 

vstřebávání tuků a cholesterolu. Nejvíce vlákniny se vyskytuje v luštěninách, zelenině, 

ovoci, obilovinách nebo celozrnném pečivu. 

Sacharidy se rozkládají nebo přeměňují na glukózu. Jednoduché sacharidy 

(hroznový cukr) způsobují v organismu velmi rychlé zvýšení glukózy (a poté pokles). 

O glukózu se v lidském organismu stará hormon – inzulín, který přenáší glukózu do 

buněk. Bohužel někteří lidé nejsou schopni tvořit dostatek inzulínu (ve slinivce břišní) 

nebo na něj buňky nereagují. Této chorobě říkáme cukrovka neboli diabetes mellitus. 

Minimální denní příjem sacharidů je 50 gramů, maximální pak 500 gramů. 

Množství přijímaných sacharidů většiny lidí se pohybuje mezi 10 až 300 gramy na den.  

Při nedostatku sacharidů se odbourávají tukové zásoby (při extrémně nízkém 

příjmu ubývá i svalová hmota, dochází k překyselení organismu a ovlivnění psychiky). 

Nadměrný příjem sacharidů způsobuje hromadění energie do tukových zásob i pokud 

je tuku ve stravě málo. 

Žádné nebo nulové množství sacharidů obsahuje maso, uzeniny, sýry, vejce 

a většina druhů zeleniny. Ořechy, mléko, tvarohy, jogurty a ovoce obsahují sacharidů 

o něco více. Největší koncentrace sacharidů je v potravinách jako pečivo, obiloviny, 

brambory nebo rýže (až 80 gramů sacharidů na 100 gramů potraviny). 

Sacharidy jsou pro lidské tělo nejrychlejším zdrojem energie.  
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Příloha č. 2 

Základní živiny – tuky, pracovní list k rozstříhání 

Tuky (lipidy) jsou složeny z mastných kyselin a glycerolu. Tuk se v těle nachází 

kolem orgánů a v podkoží. Tuky jsou nejvydatnějším zdrojem energie, denní příjem 

tuků by měl tvořit 30% z celkově přijaté energie.  

Tuků se všeobecně „bojíme“, ale nesmíme je úplně zatracovat, protože plní řadu 

důležitých funkcí, jako například rozpouštějí řadu důležitých látek (vitamíny A, D, E, 

K), jsou základem pro tvorbu mnoha důležitých látek jako např. pohlavní hormony, jsou 

nepostradatelné při ochraně vnitřních orgánů před nárazem, mají termoregulační funkci. 

 Tuky nejčastěji dělíme podle původu na živočišné (máslo, vepřové sádlo, …) 

a rostlinné (slunečnicový, olivový olej, ….). Vedle tuků, které sami přidáváme 

do pokrmů (mažeme si je na pečivo, smažíme, …) si musíme dávat pozor na tuky 

ukryté v potravinách. Nejvíce se tuky „schovávají v živočišných potravinách, jako jsou 

uzeniny, sýry, mléčné výrobky, ale i v řadě tolik oblíbených sladkostí (čokoláda), jemné 

pečivo a omáčky (svíčková od babičky).  

 V souvislosti s tuky často slyšíme o cholesterolu, jehož nadbytek způsobuje 

zdravotní problémy, ale zároveň je pro naše tělo nezbytný, takže si ho tělo vytváří samo. 

Existují dva druhy cholesterolu – HDL (tzv. hodný) a LDL (který zvyšuje riziko 

aterosklerózy). Vysoký příjem, zejména živočišných tuků (zvyšují HDL, obsahují 

nasycené mastné kyseliny) v potravě zvyšuje šance na výskyt rakoviny tlustého střeva, 

vaječníků, prsu a prostaty. 

Denní příjem tuku by měl tvořit 25 – 30 % z celkové energie, což je přibližně 80 

– 100 gramů tuku. Průměrný současný člověk konzumuje cca 120 gramů tuků denně.  
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Příloha č. 3 

Základní živiny – bílkoviny, pracovní list k rozstříhání 

 

Bílkoviny neboli proteiny jsou součástí všech buněk lidského těla. I bílkoviny 

mohou být zdrojem energie, ale tělo je využívá až v případě krajní nouze, neboť jsou 

potřeba k jiným věcem. Tvoří cca 15 % denního příjmu energie, optimální denní příjem 

je 0,6 gramů bílkovin na kilogram ideální tělesné váhy, těhotná žena může přijmout 

denně až 2 gramy bílkovin na 1 kilogram tělesné váhy. 

Lidské tělo neumí využít bílkoviny v takové formě, v níž je snědl – trávením 

se bílkoviny rozštěpí na jednotlivé složky tzv. aminokyseliny. Z těchto aminokyselin 

se pak vytvoří vlastní bílkoviny. Některé bílkoviny nazýváme plnohodnotnými, mají 

vysokou výživovou hodnotu. Takové bílkoviny tělo potřebuje a najdeme je v mléce, 

mase, vejci, mléčných výrobcích. Jako neplnohodnotné bývají označovány bílkoviny 

rostlinného původu. Při nedostatečném přívodu bílkovin stravou postupně dochází 

k spotřebovávání vlastních tělesných bílkovin – ubývá svalové hmoty, dochází 

k poruchám imunity, špatnému hojení oděrek a ran. Naopak při nadměrném přísunu 

bílkovin dochází k velkému zatížení jater a ledvin. 

Vynikajícím zdrojem bílkovin jsou luštěniny a zejména pak sója a potraviny z ní 

vyrobené. Sójová bílkovina snižuje zvýšenou hladinu cholesterolu. 

Metabolické onemocnění, které přímo souvisí s bílkovinami, se nazývá celiakie. 

Lidé trpící touto nemocí musí dodržovat přísnou bezlepkovou dietu, mají průjmy, jejich 

tělo špatně vstřebává vitaminy a minerální látky. Mezi vhodné potraviny pro tyto 

nemocné patří například potraviny z kukuřice, rýže, brambor, sóji, pohanky a prosa. 

Nebezpečnými jsou naopak pšenice, žito, ječmen a oves a například i uzeniny, které 

mohou také obsahovat tyto látky. 
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Příloha č. 4 

Základní živiny – vitaminy a minerální látky, pracovní list k rozstříhání 

Vitaminy a minerální látky umožňují organizmu pracovat a vykonávat všechny 

pochody, které organizmus udržují naživu. Vitaminy dělíme do dvou skupin a to 

na rozpustné v tucích (A, D, E, K). Tyto vitaminy si tělo ukládá do zásoby. Druhou 

skupinu tvoří vitaminy rozpustné ve vodě, kam patří vitamin C a vitaminy známé pod 

názvem B-komplex. Tyto vitaminy se neukládají do zásoby, jejich nadbytek se vyloučí 

močí a je tak nutné je denně doplňovat. Vitaminy jsou látky organické – jsou 

rostlinného nebo živočišného původu. Minerální látky jsou neorganické – pocházejí 

z vody či půdy, odtud se dostávají do těl rostlin či živočichů. 

Vitaminů a minerálních látek potřebuje naše tělo mnohem méně než tuků, 

sacharidů a bílkovin.  

Vitaminy si lidské tělo nedokáže vytvořit. Projevem nedostatku vitaminů 

je avitaminóza, která se však v současné době ve vyspělých zemích téměř nevyskytuje. 

Mírný nedostatek vitaminů, kterým trpí překvapivě velké množství lidí se nazývá 

hypovitaminóza, jež se projevuje únavou, zhoršeným stavem pleti nebo vlasů, 

náladovostí atd. Příčinou hypovitaminózy je například konzumace potravin, které jsou 

technologicky upraveny až do té míry, že ztratily většinu vitaminů. K pokrytí denní 

dávky vitaminu C například stačí zkonzumovat 100 g jahod a 150 g rajčat nebo 

80 gramů červené papriky. 

Minerální látky představují pro náš organismus jakousi „stavební hmotu“ – jsou 

z nich tvořeny kosti a zuby, dále pak plní funkci například při nervosvalovém přenosu. 

Mezi pro náš organismus nejvíce důležité minerální látky patří vápník, hořčík, fosfor, 

draslík, sodík, chlor a síra. Dále pak například železo, zinek, jód. Nejmenší množství 

náš organismus vyžaduje například křemíku, bóru, arzenu.  
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Příloha č. 5 

Pracovní list „výživa a zdraví“ – základní živiny 

1. Dokonči věty tak, aby tvrzení byla pravdivá:  

Základními živinami poskytující energii jsou__________________________________ 

Tuků bychom měli denně přijímat _________________________________________% 

Plnohodnotné bílkoviny mají ___________hodnotu a najdeme je v ________________ 

Tělo by nemohlo fungovat bez _____________________________________________ 

Minerální látky jsou _______________________________________________původu 

Vitaminy jsou ______________původu, pocházejí tedy z _______________________ 

Vláknina nám zajišťuje prevenci ___________________________________________ 

Sacharidy se rozkládají nebo přeměňují na____________________________________ 

Tuky jsou pro tělo zdrojem energie__________________________________________ 

Mezi vitaminy rozpustné v tucích patří_______________________________________ 

Nadbytek vitaminů rozpustných ve vodě se z těla vyloučí ________________________ 

Bílkoviny se jiným názvem nazývají_________________________________________ 

Bílkoviny najdeme například v _____________________________________________ 

Tuky nejčastěji dělíme podle původu na______________________________________ 

2. Domácí úkol:  

Vyhledej na internetu nebo v odborné literatuře, k čemu slouží v našem těle tyto 

minerální látky a jaké jsou jejich zdroje ( např. vitamin C – jablko):  

- vápník (Ca) 

- železo (Fe) 

- hořčík (Mg) 

- draslík (K) 

- zinek (Zn) 

Vytvoř přehlednou tabulku. 
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Příloha č. 6 

Pracovní list – správná výživa 

Tvým úkolem je spojit jednotlivé části slov tak, aby dávala smysl. Z nevyužitých částí 

slov slož rčení týkající se správné výživy. Složená slova a rčení vypiš na řádky:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 
 

SACH 

ARIDY 

BÍLK 

OVINY 

HYPO 

VITAMINÓZA 

L 

VITA 

PROT 

EINY 

VÁP 

NÍK 

POH 

YB 

OBE 

ZITA 

LIP 

IDY 

VLÁK 

NINA 

MINY 

KCA 

BM 

I 

METAB 

OLISMUS 

NADV 

VÁHA 

ZDRA 

VÍ 

A 

SÍ 

LU 

NAJ 

DEŠ 

V 

SÝ 

RU 
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Příloha č. 7 

Řešení k pracovním listům 

Pracovní list č. 5:  

sacharidy, bílkoviny a tuky - 30 % - vysokou výživovou hodnotu - v mase, mléce, 

vejcích - vitaminů a minerálních látek - neorganického původu - organického původu – 

zácpy - glukózu – nejvydatnějším - vitaminy A, D, E, K – močí – proteiny - masu, 

mléce, vejcích - živočišné a rostlinné. 

 

Vápník Stavba kostí a zubů, které 

vznikají, rostou a sílí v dětství a 

pubertě (proto je nutné v tomto 

období vápník dodávat). 

Mléko, jogurt, sýry, mléčné výrobky. 

Brokolice, kapusta, květák, zelí, sója. 

Železo Pomáhá červeným krvinkám 

přenášet kyslík. Při nedostatku 

nemoc zvaná anémie. 

Červené maso, drůbež, ryby, mořské 

plody 

Hořčík Napomáhá svalům a nervům 

správně pracovat. Udržuje 

srdeční rytmus, spolupodílí se na 

stavbě kostí. 

Celozrnné výrobky, ořechy, zelená 

listová zelenina, čokoláda, fazole, kiwi, 

banány, brambory. 

Draslík Správná práce nervového 

systému a svalů. Udržuje 

rovnováhu mezi obsahem vody 

v krvi a tkáních. 

Brokolice, brambory, zelená listová 

zelenina, citrusy, banány, sušené ovoce, 

luštěniny. 

Zinek Normální růst, pohlavní zrání, 

silná imunita, hojení ran. 

Červené maso, drůbež, mořské plody, 

ořechy, mléko, mléčné výrobky, 

celozrnné výrobky. 

 

Pracovní list č. 6: Sacharidy, bílkoviny, vitamíny, hypovitaminóza, proteiny, pohyb, 

kcal, BMI, obezita, lipidy, vláknina, nadváha, metabolismus.  

Rčení: zdraví a sílu najdeš v sýru. 
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Příloha č. 8 

PŘÍBĚH č. 1 

Asi tak někdy v patnácti jsem si uvědomila, že na tom, jak mi každý říká, 

že mám pěkný zadek a že jsem moc „pěkná“ holka, něco bude. Najednou mě to začalo 

štvát. Se svými 44 kily (165 cm) jsem si připadala taková nafouklá, tlustá. Stále jsem 

se kontrolovala v zrcadle, porovnávala s ostatními. Na dovolené s rodiči jsem naprosto 

odmítala jíst v pravidelných intervalech s rodinou, ale naopak se pokoušela držet 

hladovku a večer a ráno podnikala útoky na lednici. Nezvracela jsem a kila nešla dolů. 

Naopak. V průběhu tří let se moje váha vyšplhala na 51. Měla jsem stálého přítele 

od patnácti a bylo mi to tak nějak nejdřív jedno. Pak jsem nějak zhubla (jedla jsem jen 

ovoce a jen občas něco „normálního“ – prostě žádná pravidelná strava). Všichni říkali, 

že jsem nějaká hubená, ale já chtěla víc. Dvě kila šla dolů a půjdou i další !!!! Snažila 

jsem se zůstat pouze u ovoce, ale to prostě nešlo. Po příchodu ze školy jsem měla hlad, 

nudila jsem se, spousta volného času a co s ním? Tak jsem se najedla. Kultura stolování 

veškerá žádná. Půl bochníku chleba, tvrdý sýr a nějaký salám. Nějakou dobu to šlo, ale 

následující den? Nafouklé břicho, zadek byl najednou větší…. To ne !!! Všechno pěkně 

ven. To bylo před maturitou a já začala zvracet. Ne pravidelně, tak čtyřikrát do týdne. 

Ve škole to začalo být nápadné – není divu – jedla jsem maximálně jablka a pak 

už vůbec nic. Představa, že mě někdo uvidí jíst, byla nesnesitelná !!! Já přece jídlo 

ke svému životu nepotřebuju !!! Já jsem výjimečná !!! Jenže zvracením se nevyndá 

všechno, pořád to nafouklé břicho… Zkusila jsem projímadlo. Zpočátku mi stačil jeden 

prášek. Ale tělo si rychle zvyká a teď potřebuju čtyři !!! Po maturitě jsem shodila na 42 

a tu váhu si pořád držím … Spíš se ji snažím snížit. Je mi krásně, když mám hlad 

a ploché břicho… Teď piju maximálně kafe (a to hodně – tak pět až sedm denně), 

hodně sladím. Ale po kafi je břicho nafouklé taky. No, co. Vyřeší to čtyři prášky a ráno 

po hodinových křečích je opět vše v pořádku. Je mi stále zima, padají mi vlasy, nehty 

mám naštěstí umělé, nic mě nebaví a celý den myslím jen na jídlo. Večer, abych 

zahnala hlad, si představuju jídlo, jaké mi vařila mamka… Občas se mi klepou ruce, 

mám nízký tlak a motá se mi hlava. Někdy jsem zase moc hyperaktivní, nesnáším 

čekání a pořád něco musím dělat. 

Ani sama nevím, zda se někdy vyléčím. Ale ráda bych. Nemůžu takhle přece 

pokračovat do nekonečna… 
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Příloha č. 9 

PŘÍBĚH č. 2  

Všechno to začalo banální operací slepého střeva. Tehdy mi bylo 19 let. Během 

pobytu v nemocnici jsem zhubla ze svých běžných 60 na 55 kilo. Vždy jsem toužila 

po hubenosti, ale má láska k jídlu byla silnější. A konečně se mi to povedlo! Teď si to 

jen nepokazit a znovu neztloustnout. Žaludek byl stažený a tak dieta najednou nebyla 

problém. Z velikosti 40 bylo 38, najednou 36 - váha 50kg. Nové oblečení, konečně 

takové, o kterém jsem snila a nemohla si ho dřív dovolit. Nastal kritický okamžik, 

protože zpozorněli rodiče, přítel, kamarádi a asi i moje tělo, protože jsem přestala 

menstruovat. Teprve nyní začaly deprese, lhaní. Tehdy jsem již chodila do práce a žila 

s přítelem. Nedělní oběd u rodičů jsem vykompenzovala úplnou hladovkou další den. 

Během této doby jsem si udělala krásnou kuchařku. Vařila jsem, pekla buchty a svou 

kuchařku jsem si často zálibně prohlížela. Porce jídla jsem neustále snižovala – váha 

45 kg, přidala jsem ještě pro jistotu projímadla, 41,5 kg – velikost max. 34 – i to na mně 

viselo. Začala mi být neustálá zima, padat vlasy, nemenstruovala jsem už přes rok. 

Takto jsem žila dva roky – během nichž jsem přišla o práci (kvůli neustálým nemocím) 

a o přítele (nejen problémy spojené se sexem).  

Už si ani neříkám, že budu žít normálně, nemám na to sílu. Je mi 23 let a mým 

největším přítelem a současně nepřítelem je jídlo. Celý můj život, moje plány – vše 

podléhá jídlu. Když chci někam jít, nejím. Naopak když jsem celý den doma, končím 

s jídlem někdy i v deset hodin večer. Stále doufám, že jednou se stane něco, co mě 

přinutí být zas normální. 
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Příloha č. 10 

PŘÍBĚH č. 3 

Začalo to, když mi bylo 11 let. V té době jsem přestoupila ze základní školy 

na víceleté gymnázium. Nebyla jsem zvyklá se moc učit, vždy mi stačilo to, co jsem 

pochytila ve škole. Rodiče mé dobré známky brali jako samozřejmost, jiné pro ně 

neexistovaly. Od září toho roku jsem se dostala do velkého časového presu. Škola, 

zájmové kroužky a po příchodu domů učení. Po příchodu domů jsem sedla k učení, 

které mi zabralo denně několik hodin. Začala jsem poznávat, že přestup ze základní 

školy pro mě asi nebyl to nejvhodnější. Ale rodiče do mě vkládali tolik nadějí, a tak 

jsem se snažila o to usilovněji je nezklamat. 

Přes den jsem vůbec neměla čas se najíst a s příchodem domů to začalo. 

Zpočátku velmi pozvolna. Jedla jsem průběžně až do doby, kdy jsem šla spát. Čokoláda 

mi zpříjemňovala učení, sladká kola pomáhala více vydržet, a to nemluvím o běžném 

jídle. U nás doma se stále vyvařovalo, otec si potrpěl na českou kuchyni. V té době jsem 

ještě vážila asi 50 – 52 kilo (při výšce 160 cm).  

Poprvé se mi to stalo před pololetní prací z matematiky. Přišla jsem domů 

vystresovaná ze školy a ještě víc z toho, že těm matematickým „nesmyslům“ vůbec 

nerozumím. A najednou to přišlo. Bylo to jako zatmění mozku. Otevřela jsem ledničku 

a pocítila neskutečný hlad. Ani nevím, co tenkrát bylo k obědu za omáčku, ale snědla 

jsem jí plný hrnec. Následovalo snad vše, co mi přišlo pod ruce – párky, salámy, 

marmeláda, piškoty… A najednou to ustalo. Tak, jak to přišlo, tak to zase odešlo. Jak 

mi po tom bylo? To si pamatuji přesně. Nádherně. Úplně jsem cítila fyzickou bolest 

žaludku, jak se roztahoval. Nedá se to popsat, prostě to byl pocit uvolnění. Od té doby 

se tyto záchvaty stávaly stále častější. Věděla jsem, že to asi není v pořádku, jíst jen 

jednou denně a takovýmto způsobem, ale to uvolnění za to stálo. I když s narůstající 

váhou se pokaždé pak dostavily výčitky svědomí a panika z toho, že nedokážu ovládat 

své tělo. A jak to dopadlo? Dostala jsem se až téměř na 95 kg. Pak si konečně má 

zaměstnaná matka všimla, že asi není něco v pořádku. Přestala mi nadávat, že tloustnu, 

a vzala mě k psycholožce. Díky paní doktorce se mi podařilo tyto problémy zvládnout. 

Přesvědčila rodiče, aby slevili ze svých nároků a více se mi věnovali (Drnková, 2010) 
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Příloha č. 11 

Duševní hygiena – pracovní list 
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Příloha č. 12 

Vstupní dotazník 

1. Tvůj: v ěk: _____váha: ______výška: _______pohlaví:________třída______ 
 

2. Kolik hodin týdn ě věnuješ nějaké pohybové aktivitě (tělesnou výchovu 

do toho nepočítej):  

a) < než 1 hod b) 1 – 2 hodiny c) 3 – 4 hodiny d) 5 – 6 hodin e) > než 6 hod.  
 

3. Jakým sportům se věnuješ?  

a) fotbal b) basketbal c) florbal d) volejbal e) hokej 

e) atletika f) plavání g) tanec h) úpoly i) tenis 

j) kanoistika k) cyklistika l) gymnastika m) aerobik n) zumba 

o) jiné (vypiš): __________________________________________________________ 
 

4. Myslíš si, že Tvá pohybová aktivita je dostačující?  

a) ano b) asi ano c) asi ne d) ne e) nevím 
 

5. Kolik hodin denně spíš?  

a) 10 – 12  b) 8 – 10  c) 6 – 8  d) 5 – 6  d) méně než 5 
 

6. Myslíš si, že tento počet hodin poskytne Tvému organismu dostatek času na 

obnovu sil?  

a) ano b) asi ano c) asi ne d) ne e) nevím 
 

7. Myslíš si, že se Ty a Tvoje rodina zdravě stravujete?  

a) ano b) asi ano c) asi ne d) ne e) nevím 
 

8. Dokážeš určit, které potraviny patří do zdravého jídelníčku a které ne? Ty, 

které tam patří, zakroužkuj:  

Polotovar – moučník – zelenina – solené brambůrky – kuřecí maso – plnotučné mléko – 

sladký ovocný koktejl – zmrzlina – těstoviny – čokoláda – bageta plněná salámem, 

paprikou a ledovým salátem – CocaCola light – káva – slazený černý čaj – bílé pečivo – 

bonbóny s vitaminem C – ryby – sušenka – voda. 
 

9. Víš, jaký vliv má poměr energie přijaté v jídle a energie vydané během dne 

vliv na tvou postavu?  

a) ano b) asi ano c) asi ne d) ne e) nevím 
 



 101 

10. Dokážeš si spočítat, kolik energie jsi z jídla během dne přijal?  

a) ano b) asi ano c) asi ne d) ne e) nevím 
 

11. Kolikrát denn ě přijímáš (označ „x“ správnou odpověď):  

Potravina: Vůbec 1 x denně 2 x denně častěji 

Sladká limonáda     

Voda     

Ovoce     

Zelenina     

Sladkosti     

Uzeniny     

Maso      

 

12. Jak často dáš přednost potravinám z automatu (čokolády, brambůrky) či 

fast foodovému stravování před normální stravou (snídaně, oběd, večeře)? 

a) nikdy b) 1 – 2 x týdně c) 3 – 4 x týdně d) 1 x denně e) každý den několikrát 
 

13. Víš, co je to „porucha přijmu potravin“ a dokázal by jsi poznat u 

kamaráda/kamarádky, že tímto onemocněním trpí?  

a) ano b) asi ano c) asi ne d) ne e) nevím 
 

14. Znáš dokonale zásady osobní hygieny? 

a) ano b) asi ano c) asi ne d) ne e) nevím 
 

15. Doplň A pro ANO, N pro NE:  

Myješ si vždy ruce po použití WC?_____ Čistíš si denně zuby? _____________ 

Myješ si ruce před každým jídlem? ____ Češeš se každé ráno? _____________ 

Měníš si každý den spodní prádlo? _____ Používáš každý den sprchu/vanu?___  
 

16. Víš, co znamenají pojmy sebepoznání a sebepojetí?  

a) ano b) asi ano c) asi ne d) ne e) nevím 
 

17. Stručně napiš, co si představuješ, že se v předmětu výchova ke zdraví 

naučíš: 
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Příloha č. 13 

Výstupní dotazník – ověření znalostí 

1. Významný vliv na zdraví a hmotnost člověka má způsob výživy a životní styl. Na 

základě získaných vědomostí urči, které z níže uvedených odpovídá (ANO) či odporuje 

(NE) zdravému životnímu stylu. Správnou odpověď zakroužkuj:  

� Stravuji se ve „fast food“. Ušetřený čas poté věnuji sportu. ANO NE 

� Proběhnu se o víkendu a o tělesné výchově ve škole. To stačí. ANO NE 

� Spím cca 5 hodin denně, nedostatek spánku doháním o víkendu. ANO NE 

� Konzumuji jídlo po malých dávkách cca každé 3 hodiny. ANO NE 

� Hladovím, protože když nejím, tak netloustnu. ANO NE 

� Mám hlad a nemám čas, tak si vezmu čokoládu, ta mě zasytí. ANO NE 

� Nejím ovoce, ale dám si bonbón s vitamínem C a tak ho dodám  

svému organismu.  ANO  NE 

� Pro mé zdraví patří mezi nejlepší přílohy těstoviny. ANO NE 

� Málo vlákniny ve stravě může být příčinou zdravotních problémů. ANO NE 

� Hodně se potím a tak solím, abych do těla vrátil(a) vypocenou sůl. ANO NE 

 

2. Už nějaký čas pozorujete svoji kamarádku Ofélii a kamaráda Emanuela. Ofélii jsi už 

dlouho neviděl(a) jíst, nosí volné oblečení, je bledá, všechen volný čas věnuje 

sportování. Naopak Emanuel s Tebou rád chodí do jídelny, ale po obědě se pokaždé 

vytratí na záchod. Jednou mu z kapsy vypadlo projímadlo…. Napiš, o které z poruch 

příjmu potravy by se mohlo jednat u Ofélie _______ a u Emanuela ________.  

Co uděláš? ____________________________________________________________ 

3. Tvoje babička zaslechla v rádiu slova SEBEPOZNÁNÍ a SEBEPOJETÍ a chce po 

Tobě, aby jsi jí vysvětlil(a), co to je. Co jí řekneš? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Paní Bolavá pracuje jako lékařka. Z práce chodí velmi unavená, v noci se často budí 

ze spánku, nemá na nic náladu, je podrážděná. Existuje systém pravidel a rad, které by 

mohly paní Bolavé pomoci. Jak je nazýváme? _________________________________ 

Paní Bolavá by se chtěla o této problematice více dozvědět. Co jí k tomu řekneš? 

______________________________________________________________________ 
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Věděl(a) bys i nějaké praktické příklady?_____________________________________ 

5. Do jednotlivých sloupců doplň odpovídající činnosti v rámci tělesné a intimní 

hygieny:  

ráno po 

probuzení 

po použití 

WC 

před a po 

obědě 

před a po 

tréninku 

před spaním 

     

 

6. Vyplň jednotlivá patra potravinové pyramidy a sestav svůj optimální jídelníček tak, 

aby odpovídal zásadám zdravé výživy: 

Snídaně: ___________________________________ 

Svačina: ___________________________________ 

Oběd: _____________________________________ 

Svačina: ___________________________________ 

Večeře: ____________________________________ 

7. Doplň:  

Optimální příjem kcal v mém věku činí ________kcal. Měl bych spát ___hodin denně. 

Dokáži určit, které potraviny odporují zdravé výživě. Z této skupiny nejčastěji 

konzumuji _____________________________ a budu se snažit jejich konzumaci 

omezit. Z potravin vhodných pro zdravou výživu konzumuji například _____________ 

___________________________________. Aby byl můj jídelníček vyvážený, měl(a) 

bych do svého jídelníčku ještě zařadit ______________________________________. 

Pohybová aktivita je důležitou součástí zdravého životního stylu a proto bych se měl(a) 

každý den hýbat minimálně po dobu _______________.  

8. Stručně odpověz na otázky:  

Kde zjištíš, kolik kcal konkrétní potravina obsahuje? ___________________________ 

Jak spočítáš celkový denní příjem? _________________________________________ 

Jakým způsobem dochází k výdeji přijaté energie? _____________________________ 


