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NÁZEV: 

Využití „peer“ prvku v prevenci dětských úrazů na prvním stupni základní školy 

 

ABSTRAKT:  

     Diplomová práce se zabývá problematikou ochrany zdraví dětí. Zaměřuje se 

na prevenci výskytu dětské úrazovosti. Cílem práce je upozornit na závažnost tohoto 

tématu a realizovat projekt, kterým by se do snah o snížení úrazovosti aktivně zapojili 

také samotní žáci na prvním stupni základní školy. Teoretická část předkládá 

epidemiologická data o dětské úrazovosti, upozorňuje na specifika psychomotorického 

vývoje dětí mladšího školního věku. Dále informuje o způsobech intervence a úrovních 

prevence a udává přehled organizací, které se zabývají ochranou zdraví. Praktická část 

seznamuje s výsledky dotazníkového šetření, které se zabývalo pohledem pedagogů 

na myšlenku vedení výuky staršími žáky prvního stupně u žáků mladších ročníků.  

Následně představuje konkrétní preventivní projekt, ve kterém žáci pátého ročníku 

připraví hodinu na téma z oblasti prevence úrazů pro žáky ročníku druhého. Závěr 

praktické části obsahuje úpravy původního projektu a doporučení pro učitele, které 

vychází ze zkušeností získaných při realizaci projektu.  
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TITLE:   

The Peer Element in Prevention of Children´s Injuries at Primary School 

 

ABSTRACT: 

     This diploma thesis engages in the issue of protection of children´s health. It focuses 

on the prevention occurrence of accidents among children. The aim of this thesis is to 

refer to the importance of this topic and to realize the project, in which primary school 

pupils have an opportunity to reduce the rate of accidents actively. The theoretical part 

presents epidemiological data about childhood´s accidents, warns of the specifics of 

psychomotor development of primary school children. In addition to inform about the 

methods of intervention and prevention levels and it gives an overview of organizations 

which engage in the protection of health. The practical part presents the results of a 

survey that addressed the teachers in point of view on idea of leadership in teaching by 

older primary school pupils. Then constitute the specific prevention project in which 

fifth grade pupils prepares a lesson on the subject of injury prevention for the second 

grade pupils. Conclusion the practical part includes modifying the original project and 

recommendations for teachers, based on the experience gained in implementing the 

project. 
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ÚVOD    

 

    Úrazy se ve velké míře podílejí na poškození zdraví. Jsou také nejčastější příčinou úmrtí 

dětí a dospívajících a v celé populaci zaujímají třetí nejčastější příčinu smrti. Představují 

nejen vážný zdravotnický, ale také společenský problém (Benešová, 2011).  

    Je důležité si ovšem uvědomit, že většině úrazů lze předejít vhodnou primární prevencí, 

a tudíž je v našich silách snížit množství úrazů a smrtelných zranění (Čapková, Toráčová, 

Velemínský, 2001). 

    Aby docházelo k co nejmenšímu počtu úrazů, je třeba působit na člověka již od jeho 

dětských let. Rodiče, pedagogové a vůbec všichni lidé, kteří pracují s dětmi, by se měli snažit 

vést děti k ochraně zdraví jejich i zdraví ostatních. 

    Naše snahy budou efektivní tehdy, budou-li mít děti možnost získávat informace o této 

problematice z různých zdrojů (od dospělých i vrstevníků) a budou-li vychovávány 

v prostředí, které si bude uvědomovat důležitost ochrany zdraví a bude podporovat 

preventivní programy a projekty.   

     Teoretická část diplomové práce seznamuje s druhy úrazů a jejich výskytem. Dále uvádí 

současné možnosti prevence. Praktická část dotazníkovým šetřením zjišťuje názor pedagogů 

na využití „peer“ prvku (role vrstevníka) v hodině zaměřené na prevenci úrazů. Za cíl si klade 

vytvořit projekt, ve kterém se tento prvek uplatňuje, a ověřit jej v praxi.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Dětská úrazovost 

1.1 Epidemiologie úrazů 

     „Epidemiologie je vědecká disciplína, která se zabývá studiem výskytu onemocnění 

a úrazů v populaci, jejich příčin a rizikových faktorů jejich vzniku.“
1
   

     Existuje epidemiologie deskriptivní, která se zaměřuje na vyhledávání specifických 

onemocnění, či úrazů a dále sleduje jejich výskyt, čas a místo jejich vzniku a skupiny lidí, 

u kterých se převážně objevují. Dále se lze setkat s epidemiologií analytickou, která má 

za úkol najít rizikové faktory, které významně ovlivňují výskyt a závažnost nemocí či úrazů  

(Grivna, 2003).          

1.1.1 Výskyt úrazů ve světě 

     Úrazy jsou největším zdravotnickým problémem dětského věku v zemích rozvojových 

i vyspělých. Liší se pouze v příčině, která je ovlivněna ekonomickým rozvojem země. Úrazy 

jsou také ovlivněny věkem a pohlavím. 

     Rozdíly v množství úrazů a úmrtí pro úrazy jsou mezi jednotlivými státy velké a jsou dány 

rozdílnou úrovní preventivní péče (Grivna, 1999).   

     Z grafu (Graf 1), který uvádí vývoj úmrtnosti dětí (0 – 14 let) na vnější příčiny 

ve vybraných evropských zemích od roku 1990 do roku 2008, je patrné, že ze sledovaných 

zemí mělo největší problémy s úmrtím pro úrazy Lotyšsko a Rumunsko. Obě země od roku 

1990 postupně snižovaly počet mrtvých, a to dost výrazně. Naopak nejlépe vyzněla situace po 

Švédsko, Nizozemí či Rakousko. Tyto země po dobu osmnácti let udržovaly dětskou úmrtnost 

ve velmi nízké hladině (Švédsko ovšem v roce 2004 zasáhl výrazný nárůst počtu mrtvých, 

který se ovšem následujícího roku opět vrátil na dosud udržovanou úroveň.) . 

 

 

 

                                                           
1
 BENEŠOVÁ, V., a kol. Úrazy a možnosti jejich prevence . Praha : Centrum úrazové prevence UK 2. LF a FN 

Motol, 2011. ISBN 978-80-254-8881-2.   (publikace není stránkována) 
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Graf 1: Vývoj standardizované úmrtnosti dětí (0 – 14 let) na vnější příčiny ve vybraných 

evropských zemích od roku 1990 (ÚZIS) 

In Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007-2017 

za období let 2007-2009 a návrh úkolů na nejbližší další období. Ministerstvo zdravotnictví, 2010. 

 

1.1.2 Výskyt úrazů v České republice 

     Každoročně je v České republice po úraze ambulantně ošetřeno 300 000 až 450 000 dětí, 

z toho je zhruba 30 000 dětí hospitalizováno v nemocnicích. 2000 až 3000 dětí je následkem 

úrazu trvale fyzicky postiženo a přibližně u tří set případů dochází po úrazu k úmrtí. (Kol. 

Proto pozor, proto Bacha, 1998; Dětství bez úrazů) 

     Díky kvalitní traumatologické péči se poúrazová úmrtnost postupně snižuje. Z Grafu 1 lze 

vyčíst, že v roce 2008 se hodnota standardizované úmrtnosti v České republice dostala 

pod evropský průměr (EU = 5,17 úmrtí x ČR = 4,34 úmrtí na 100 000 dětí).  

     Problémem ovšem zůstává stále přetrvávající vysoké množství úrazů, kvůli kterým je 

počet ošetřených a hospitalizovaných dětí v nemocnicích stále vysoký (Benešová, 2011). 
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     Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR
2
) uveřejňuje informace týkající 

se změn v počtu úrazů během jednotlivých let, dále mapuje místa úrazů, druhy úrazů, počty 

zemřelých pro úraz apod. Statistiky, které mapují úrazovost a také úmrtnost pro úrazy, lze 

získat také od České školní inspekce (ČŠI), Policejního prezidia ČR, Českého statistického 

úřadu (ČSI) či Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV). 

     Zajímavé je sledování vývoje úrazovosti během delšího časového období. Tab. 1  

obsahuje údaje týkající se počtu dětských úrazů (0 – 14 let) ošetřených na ambulantních 

odděleních chirurgie za období od roku 2006 do roku 2009. Je patrné, že došlo k postupnému 

snižování celkového počtu úrazů, a to zhruba o 27,8% (ze 445 424 na 321 498 úrazů).  

Ve všech zaznamenaných druzích úrazů (dopravní, školní, sportovní, ostatní) je vidět pokles 

počtu úrazů. Největší pokles se týká úrazů školních. Zlomeniny se objevily průměrně u 26 % 

případů. 

Tab. 1: Úrazovost dětí a mladistvých do roku 2009 

Zdroj: ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 24/2011 

 

     Co se týče vývoje počtu hospitalizovaných dětí pro vnější příčiny podle věku (se 

zaměřením na 0 až 14 let), můžeme říci, že za období od roku 2005 do roku 2008 došlo 

k nejvyššímu počtu úrazů ve věkové kategorii od 10 do 14 let. Naopak nejnižší čísla se 

                                                           
2
 Statistické údaje uvedeny na internetové adrese http://uzis.cz/. 
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vyskytují u novorozenců. Ke zřetelnému snížení počtu úrazů došlo během těchto let u věkové 

kategorie od 10 do 14 let a také od 5 do 9 let. Opačná situace nastala u novorozenců (Tab. 2).  

Vývoj úmrtnosti od roku 2000 do roku 2009 můžeme sledovat v tabulce Tab. 3. Lze říci, že 

úmrtnost pro úrazy u dětí a mladistvých má (s občasnými výkyvy) klesající tendenci.  

Tab. 2: Hospitalizace pro vnější příčiny podle věku 

Zdroj: ÚZIS 
 

In Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007-2017 

za období let 2007-2009 a návrh úkolů na nejbližší další období. Ministerstvo zdravotnictví, 2010. 

 

Tab. 3: Úmrtí na vnější příčiny podle věku 

Zdroj: ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 24/2011 
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     Sledujeme-li úrazy z pohledu pohlaví, zjišťujeme, že k úrazům obecně dochází ve větší 

míře u chlapců
3
 než u dívek (což souvisí s jejich obecně rizikovějším způsobem jednání). To 

samé platí také u úmrtí pro úraz. Z Tab. 4 lze vysledovat, že nárůst a pokles úmrtí se u obou 

pohlaví v průběhu let 2002 až 2008 různí. Společný je jim ovšem markantní pokles úmrtí 

v roce 2008 oproti předešlému roku. 

Tab. 4: Úmrtí na vnější příčiny ve věku 0 – 14 let podle pohlaví 

Zdroj: ÚZIS, ČSÚ
 

In Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007-2017 

za období let 2007-2009 a návrh úkolů na nejbližší další období. Ministerstvo zdravotnictví, 2010. 

 

     Podle druhu vnější příčiny (čili podle mechanizmu úrazu) můžeme dělit úrazy na pády, 

otravy, opaření a popálení, napadení (útoky), tonutí, úmyslné sebepoškození a také na úrazy 

dopravní. Ze statistik vyplývá, že nejčastější příčinou hospitalizace pro úraz bývá pád. Z Tab. 

5 mapující období let 2004 až 2008 lze vyčíst, že došlo u většiny sledovaných příčin úrazu 

k jejich poklesu (u pádů, útoků a opaření se ovšem hodnoty v roce 2008 oproti předešlému 

roku lehce zvýšily). Již zmíněná tabulka (Tab. 5) nás informuje také o počtu zemřelých 

u jednotlivých druhů vnější příčiny úrazu. Největší počet úmrtí byl zaznamenán u dopravních 

nehod. Z dalších statistik, pocházejících především z Policejního prezidia ČR, vyplývá 

potěšující informace, že trendem posledních let je snižování množství úmrtí jako následek 

dopravní nehody (a dále snižování počtu těžkých úrazů). 

 

                                                           
3
 Tato informace z českého prostředí se shoduje s výsledky zahraničních výzkumů (Dunovský, 1999). 
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Tab. 5: Hospitalizace a úmrtí dětí (0 – 14 let) podle druhu vnější příčiny 

Zdroj: ÚZIS, ČSÚ 

In Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007-2017 

za období let 2007-2009 a návrh úkolů na nejbližší další období. Ministerstvo zdravotnictví, 2010. 

 

 

     Nejčastějším místem (Graf 2), ve kterém dochází ke vzniku úrazu dětí školního věku, je 

škola (26 %), ve které děti tráví značnou část dne. Hned za školou je dalším rizikovým 

prostředím domov (22 %).  
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Graf 2: Úrazy dětí školního věku podle místa vzniku úrazu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In GRIVNA, M., et al. Dětské úrazy a možnosti jejich prevence . Praha : Centrum 

úrazové prevence UK 2. LF a FN Motol, 2003. ISBN 80-239-2063-4. 

 

 

 

     Statistiky týkající se speciálně školních úrazů zpracovává Česká školní inspekce (ČŠI). 

Úrazovost dětí se liší v různých krajích České republiky. Již po několik let platí, že mezi kraje 

s nejvyšším počtem školních úrazů patří Pardubický kraj a kraj Vysočina, zatímco v Praze či 

Středočeském kraji je úrazovost nejnižší (Graf 3). Ve všech krajích došlo v posledních letech 

ke zvyšování počtu úrazů (sledované školní roky - 2005/2006 až 2010/2011). Rozdílnost 

v množství úrazů se také projevuje u jednotlivých druhů škol. Z tabulky Tab. 6 vyplývá, že 

mateřské školy a vyšší odborné školy zaznamenaly nejméně úrazů. Naproti tomu 

k nejvyššímu počtu úrazů došlo na základních školách, kde také počet úrazů v roce 2010/2011 

velmi vzrostl oproti roku předchozímu. Prostorem školy (Graf 4), ve kterém se nejčastěji 

stávají úrazy na základní škole, je tělocvična (v mateřských školách dochází ke zranění 

nejčastěji na zahradě). Zhruba o polovinu nižší výskyt úrazů nalezneme v dalších prostorech 

školy, jako je třída, hřiště, budova školy. Nejčastěji úrazem zasaženou částí těla (Graf 5) jsou 

u všech typů škol jednoznačně končetiny, a především horní končetiny (v mateřských školách  

bývá také ve zvýšené míře zraněna také hlava). 
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Graf 3: Trendy vývoje školní úrazovosti v krajích (podle ročního indexu) 

Zdroj: ČŠI
A 

 

 

Tab. 6 : Trendy vývoje úrazovosti ve školách v letech 2005/2006 - 2010/2011 

Druh školy 

Hodnota indexu úrazovosti 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Mateřské školy 0,21 0,22 0,23 0,23 0,23 0,4 

Základní školy 2,47 2,47 2,65 2,52 2,57 4 

Střední školy 1,69 1,5 1,65 1,63 1,81 2,4 

Vyšší odborné školy 0,19 0,68 0,97 0,71 0,52 0,2 

Zdroj: ČŠI
B 

A,B
In Informace o kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 

2010/2011 [online]. [cit. 6. února 2013]. Praha : ČŠI, 2012. Dostupné na Internetu: 

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Informace-o-kontrole-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi 

 

 

  

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Informace-o-kontrole-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi
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Graf 4:  Poměr výskytu úrazu v základních typech prostorů škol (%) 

Zdroj: ČŠI
C 

 

 Graf 5: Poměr výskytu poranění jednotlivých částí těla ve školách 

Zdroj: ČŠI
D 

C, D
 In Informace o kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 

2010/2011 [online]. [cit. 6. února 2013]. Praha : ČŠI, 2012: http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Informace-o-

kontrole-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi
 

 

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Informace-o-kontrole-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Informace-o-kontrole-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi
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     I přes úspěchy ve snižování výskytu úrazů a úmrtí v důsledku úrazu je jejich počet stále 

vysoký. Je nutné se nadále zabývat tvorbou preventivních programů (jejichž účinnost se 

projevila v cizině i u nás) a pracovat na spolupráci jednotlivých sektorů tak, abychom docílili 

co největšího snížení počtu úrazů, a to trvalého.  

 

1.2 Následky úrazů  

    Podle WHO lze úraz definovat jako „poškození zdraví, které vzniká působením vnější síly, 

jež svou intenzitou přesahuje adaptační možnosti lidského organismu“
4
. Následky působení 

vnější síly jsou rozličné (závažnost úrazu záleží na stupni intenzity síly, odolnosti organismu 

dítěte, věku dítěte). Spojuje je ale negativní dopad jak na dítě, tak na jeho  rodinu. Především 

těžké úrazy jsou spojeny s významně zhoršeným fyzickým stavem zraněného, který úzce 

souvisí se zátěží psychickou. Smrtelné úrazy velmi závažně působí na psychiku rodiny 

zemřelého dítěte (Čapková, Toráčová, Velemínský, 2001).   

     Úrazy snižují kvalitu života nejen samotnou bolestí, ale také poruchami motorických 

a kognitivních funkcí, které mohou významně ovlivnit také výkonnost dětí ve škole (např. 

poruchy paměti) (Grivna, 2003). Trvalé následky úrazů mohou výrazně narušit sociální 

kontakty člověka. 

    Rodina je zasažena zvýšenými finančními náklady, které jsou spojeny se zdravotní péčí, 

rehabilitací apod. a někdy také s neschopností plnit pracovní povinnosti (Grivna, 2003). 

    Úrazy se netýkají pouze úrazem zasažených lidí a jejich rodin. Jsou spojeny s finančními 

nároky na celou společnost (Tošovský, 2006). Výjezd záchranářů, policistů a hasičů, léčba, 

hospitalizace, rehabilitace, sociální dávky pro postižené apod. stojí stát několik desítek 

miliard korun ročně (Dětství bez úrazů, Grivna, 2003, Machová, Kubátová, 2009). 

   Řada států si již uvědomila, jaké nebezpečí úrazy představují, a snaží se proti nim aktivně  

působit.  

 

 

                                                           
4
 WHO In ČAPKOVÁ, M. , TORÁČOVÁ, L. a VELEMÍNSKÝ, M. Prevence úrazů u   

   vybraných věkových  skupin obyvatelstva . Praha/Kroměříž : Triton, 2001. s. 11.             

    ISBN 978-80-7387-200-7 
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1.3 Úrovně prevence  

     Úrazová prevence si pokládá za cíl především zabránit vzniku úrazu. Pokud k úrazu přece 

jen dojde, úkolem prevence se stává vhodné a včasné ošetření úrazu (Grivna, 2003). Prevenci 

úrazů lze rozdělit na tři úrovně, a to na prevenci primární, sekundární a terciární (Benešová – 

online audioseriál, Čapková, Toráčová, Velemínský, 2001).  

 

• Primární prevence: 

- souhrn opatření, která vedou k zabránění vzniku úrazu  

- vychází z rozboru příčin úrazů, rizikových činností a prostředí  

- zaměřuje se na celou populaci, či na jednotlivé cílové skupiny 

- ovlivňuje názory, postoje a chování jednotlivce 

- cílové oblasti primární prevence jsou především formativní věk (děti a mládež) 

a formativní prostředí (rodina, škola, pracoviště) 

- v každém prostředí najdeme skupinu primární (cílovou), u které chceme zabránit 

vzniku úrazu, a skupinu sekundární, která má důležitý vliv na skupinu cílovou (rodiče, 

pedagogové, lékaři apod.) 

- např. nábytek bez ostrých rohů (nedojde k pohmoždění), bezpečné hračky (nedojde 

k vdechnutí drobných částí apod.), léky mimo dosah dětí (nedojde k otravě), okna 

a balkony zabezpečeny řetízkem (nedojde k pádu) (Gálová, 2007) 

 

• Sekundární prevence: 

- působení v průběhu úrazového děje → snížení závažnosti vzniklého úrazu 

- např. dětské zádržné systémy (dítě pocítí zmírněný náraz), znalost první pomoci, 

kvalitní záchranný systém a zdravotně-sociální péče 

 

• Terciární prevence: 

- ovlivnění následku úrazu, urychlení uzdravení a návrat k plné funkci poškozených 

tkání 

- včasná rehabilitace, poradenství, psychologická pomoc, resocializace 
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1.4 Způsoby intervence 

    Primární prevenci lze rozdělit podle oblastí svého zaměření na intervenci technologickou, 

legislativní a zdravotně-výchovnou
5
. 

 

• Intervence technologická: 

    Pro zdravý vývoj dětí je nesmírně důležité prostředí, ve kterém vyrůstají. Nevyhovující 

prostředí představuje pro děti velké riziko úrazu. Úkolem dospělých (rodičů, učitelů, 

zákonodárců aj.) je tedy zajistit dětem bezpečné prostředí, ve kterém je působení rizikových 

faktorů sníženo na minimum (Grivna, 2003, Gregora, 2004).  

   Technologická intervence spočívá ve výbavě prostředí ochrannými a bezpečnostními prvky. 

Jedná se o intervenci nejjednodušší a zároveň nejefektivnější, neboť nezávisí na změně 

lidského chování. Odborníci o ni dokonce hovoří jako o intervenci nejdůležitější (Čapková, 

Toráčová, Velemínský, 2001, Grivna, 2003).        

    „Příkladem technologické intervence je používání bezpečných výrobků (dětská pyžama 

z nehořlavých materiálů, varné konvice s krátkým kabelem, dětské pojistky u lékovek, 

drogistického zboží, zapalovačů a zbraní), dále architektura prostředí – silnice s retardéry, 

ohrádky u bazénů, bezpečné hřiště, požární hlásiče, zábrany u oken, dveří a schodů“ (Grivna, 

2003). 

 

• Intervence legislativní: 

    Proti vysokému množství úrazů lze působit také pomocí legislativních opatření . 

Dodržování zákonů a vyhlášek (pod pohrůžkou pokut) má pozitivní účinek na pokles četnosti 

a také na závažnost úrazů.     

                                                           
5 Terminologie z následujícího oddílu je užívána v těchto publikacích: 

BENEŠOVÁ, V., a kol. Úrazy a možnosti jejich prevence . Praha : Centrum úrazové prevence UK 2. LF a FN 

Motol, 2011. ISBN 978-80-254-8881-2.    (publikace není stránkována) 

ČAPKOVÁ, M. , TORÁČOVÁ, L. a VELEMÍNSKÝ, M. Prevence úrazů u vybraných věkových  skupin 

obyvatelstva . Praha/Kroměříž : Triton, 2001. s. 17-20. ISBN 978-80-7387-200-7. 

GRIVNA, M., et al. Dětské úrazy a možnosti jejich prevence . Praha : Centrum úrazové prevence UK 2. LF a FN 

Motol, 2003. s. 16–18. ISBN 80-239-2063-4.       
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   Příkladem legislativní intervence může být například povinnost používání dětských sedaček 

v automobilech, používání cyklistických přileb, zabezpečení dětských hřišť, dopravní 

omezení v oblastech častého výskytu dětí či bezpečné uchovávání zbraní (Grivna, 2003).  

 

• Intervence zdravotně-výchovná: 

    Tato intervence apeluje na dodržování zásad bezpečného chování. Člověk si je vědom 

nebezpečí, které mu může hrozit, a chová se tak, aby jeho nástupu předešel. V praxi to 

znamená to, že se řídí předpisy, zákony a nevystavuje se rizikovým situacím (např. používá 

ochrannou přilbu, neriskuje zdraví hraním nebezpečných her, odmítá nabízené drogy či 

alkohol apod.). Důležitou součástí této prevence je také její praktická složka, a to výcvik 

v poskytování první pomoci.  

    V rámci komunitní či národní úrovně jde potom o informování veřejnosti, podporu při 

přípravě legislativních opatření (týkajících se bezpečnosti), dále podporu bezpečnějších 

výrobků apod.  (Benešová, 2011). 

 

→ Nejúčinnějším způsobem zásahu je zvolit kombinaci zmíněných intervencí, čili 

tzv. intervenci komplexní, která dosahuje v prevenci úrazů nejlepších výsledků. Tento fakt je 

dobře vidět například u cyklistických úrazů
 
(Benešová, 2011): 

 

∙ intervence technologická - výroba bezpečných jízdních kol s odrazkami a brzdami,  

                                             budování cyklistických stezek 

∙ intervence legislativní -  povinnost používat cyklistickou helmu (snižuje riziko      

                                          poranění hlavy až o 85%), uplatňování pokut při    

                                          nedodržování vyhlášky  

∙ intervence zdravotně-výchovná - znalost dopravních předpisů, bezpečná jízda na kole,   

                                                        zásady první pomoci 
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    Prevence se dá dělit také na pasivní a aktivní (Dětství bez úrazů – powerpointová 

prezentace ze semináře o úrazech dětí
6
). Podle toho, co obsahují jednotlivé intervence, lze 

říci, že: 

- intervence technologická a legislativní patří pod prevenci pasivní (rodiče, pedagogové, 

zákonodárci připraví pro dítě takové prostředí, ve kterém bude moci bezpečně 

vyrůstat) 

- intervence zdravotně-výchovná spadá pod prevenci aktivní (samotné dítě ví, co je 

nebezpečné, vyhýbá se nebezpečným situacím, chce se chovat zodpovědně apod.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Semináře pořádala obecně prospěšná společnost Dětství bez úrazů jako součást projektu Vzdělávání pedagogů    

    v oblasti prevence úrazů dětí. 
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2 Strategie snižující dětskou úrazovost 

2.1 Opatření proti úrazům  

     Úrazy i jejich prevencí se po celém světě zabývá řada organizací a zaměřuje se na ně 

mnoho programů a zákonů. Některé z nich blíže představuje následující kapitola.  

 

• WHO – World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) 

     „V roce 1945 účastníci Konference OSN o mezinárodní organizaci jednohlasně schválili 

návrh Brazílie a Číny na vytvoření mezinárodní zdravotnické organizace v rámci OSN.“
7
 

V následujícím roce podepsalo v New Yorku 61 států, včetně Československa, Zakládací 

smlouvu Světové zdravotnické organizace. Ta nabyla platnosti 7. dubna 1948, a tak je toto 

datum spojeno se vznikem Světové zdravotnické organizace (World Health Organization) 

a také s oslavami Světového dne zdraví. 

     Význam WHO je dán jejím úkolem podporovat mezinárodní spolupráci v oblasti 

zdravotnictví, dále snahou realizovat programy potírající některé druhy onemocnění a také 

úsilí zlepšit kvalitu života všech lidí.  

     Hlavní činností WHO je vypracovávání zdravotní politiky a konzultační činnost (podle 

potřeb členských států), dále odborná pomoc při sestavování národních zdravotnických 

strategií, testování nových technologií a postupů pro kontrolu nemocí, sledování indikátorů 

zdravotního stavu populace a hodnocení zdravotnických systémů jednotlivých států
4
. 

Světová zdravotnická organizace se zaměřuje především na
8
: 

- omezování úmrtnosti, nemocnosti a postižení (především u chudých a sociálně  

slabých skupin populace) 

- podporu zdravé životosprávy a omezování zdravotních rizik (které plynou ze  

sociálních, ekonomických či ekologických podmínek) 

- rozvoj spravedlivějších a efektivnějších zdravotnických systémů (které budou 

odpovídat potřebám lidí a budou pro ně finančně únosné) 

                                                           
7 Kancelář WHO v České republice [online]. [cit. 6. února 2013]. Dostupné na Internetu: http://www.who.cz/ 

8
 Kancelář WHO v ČR [online]. [cit. 6. února 2013]. Dostupné na Internetu:        

   http://www.who.cz/index.php/zaklinfo 

http://www.who.cz/index.php/zaklinfo
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- rozvoj odpovídajících zdravotnických strategií a institucionálního zázemí 

a začleňování zdravotnických aspektů do sociálních, ekonomických, ekologických 

a rozvojových strategií  

 

     Organizace WHO sídlí ve švýcarské Ženevě. Sídlí zde řídící orgán WHO, a to Světové 

zdravotnické shromáždění (WHA). V dnešní době obsahuje 193 členských států, které se 

scházejí jedenkrát za rok.  

 

• Bezpečná komunita (Safe Community)  

     Již v šedesátých letech 20. století se ve Švédsku (na univerzitě v Lundu) začaly vytvářet 

první interdisciplinární výzkumné programy, na kterých pracovali lékaři různého zaměření, 

sociologové, specialisté na systémovou analýzu a také architekti. Na základě výsledků 

analytických a epidemiologických studií se rozhodli pracovat na komunitně orientovaných 

preventivních programech zaměřených na snížení nehodovosti a prevenci úrazů. Programy 

začaly postupně vznikat i na dalších místech Švédska (Skaraborg, Falköping) (Grivna, 1999). 

     Programy docílily toho, že došlo v sedmdesátých letech ke snížení úrazovosti průměrně 

o 30%, v některých oblastech po dlouhodobějším působení dokonce o 45%. Úspěchy 

podpořily zařazení prevence úrazů do programu Světové zdravotnické organizace Zdraví pro 

všechny (Grivna, 1999). 

     „Na První světové konferenci úrazové prevence, která se konala v roce 1989 

ve Stockholmu, byl poprvé představen koncept „Bezpečné komunity“, který se stal důležitou 

součástí prevence úrazů nejen ve Švédsku, ale také na mezinárodní úrovni v rámci programů 

Světové zdravotnické organizace.“ Od roku 1989 začaly vznikat komunity ve městech 

a obcích po celém světě (ve Švédsku, Francii, Thajsku, Velké Británii, Austrálii, Jižní Africe 

atd.) (Bezpečná komunita Kroměříž – online
9
). 

     „Bezpečná komunita“ si klade za cíl především snížit četnost a závažnost úrazů. 

Na základě rozborů úrazovosti stanovuje hlavní směry, kterými se bude prevence úrazů 

                                                           
9
 https://sites.google.com/site/bezpecnakomunita/mezinarodni-bk 
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ubírat, dále klade důraz na prohlubování protiúrazové výchovy (především u nejrizikovějších 

skupin obyvatel a situací).  

     Statut „Bezpečná komunita“ může udělit WHO takové komunitě, která bude usilovat 

o snížení počtu úrazů (neúmyslných i úmyslných) tak, že vytvoří a finančně podpoří 

dlouhodobý program zabývající se úrazovou prevencí (Příloha 1). Program musí být platný 

pro všechny věkové skupiny, prostředí i situace. Nezbytná je úzká spolupráce všech složek 

v rámci dané komunity (Příloha 2) a vazba na další komunity.  

    „Bezpečné komunity se sdružují do mezinárodní sítě, ve které je v dnešní době 148 měst 

a dalších zhruba 90 již požádalo o členství.“ Hlavní centrum mezinárodních Bezpečných 

komunit WHO je v Karolinské univerzitě ve Stockholmu. Se zvyšujícím se počtem komunit 

souvisí i nárůst spolupracujících metodických center. Jedno se nachází také v České 

republice, a to v Centru úrazové prevence při 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

(ve fakultní nemocnici Motol) (Bezpečná komunita Kroměříž - online). 

 

• Národní akční plán 

     V zemích, kde je prevence úrazů již delší dobu v popředí zájmu státu (např. Švédsko, 

Velká Británie) a kde probíhá řada preventivních programů, se dosáhlo velmi markantního 

snížení počtu úmrtnosti pro úraz (poloviční ve srovnání s Českou republikou).  

    Česká republika patří mezi země, které si důležitost prevence úrazů uvědomují a které 

za poslední roky zvýšily pozornost k této problematice. Na základně průzkumů a analýz 

úrazové situace v České republice se došlo k závěrům, že je třeba se nejvíce zaměřit na děti 

a mladistvé do 19 let, jelikož se jedná o skupinu nejohroženější. Ministerstvo zdravotnictví se 

stalo garantem přípravy „Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007 - 

2017“10
, který systémově řeší prevenci úrazů dětí v České republice po dobu deseti let, a to 

od roku 2007 do roku 2017. Cílem tohoto plánu je především minimalizovat úmrtnost 

pro úraz a snížit četnost dětských úrazů, především těch s trvalými zdravotními následky. 

Vláda ČR schválila tento plán v srpnu 2007 (Benešová, 2011). 

                                                           
10

 Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 až 2017. Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy. Dostupné na Internetu: http://www.msmt.cz/vzdelavani/usneseni-vlady-ceske-republiky-ze-dne-

22-srpna-2007-c-926-o-narodnim-akcnim-planu-prevence-detskych-urazu-na-leta-2007-az-2017 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/usneseni-vlady-ceske-republiky-ze-dne-22-srpna-
http://www.msmt.cz/vzdelavani/usneseni-vlady-ceske-republiky-ze-dne-22-srpna-
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• Projekty a programy zaměřené na prevenci úrazů 

    Obecně prospěšná společnost Dětství bez úrazů prováděla v době od září 2006 do srpna 

2008 projekt (akreditovaný MŠMT), který se týkal vzdělávání pražských pedagogických 

pracovníků („Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence úrazů dětí“). Ti měli možnost se 

zúčastnit řady kurzů, získat certifikát a také didaktické materiály využitelné přímo k práci 

s dětmi (Internet: Úrazy dětí).   Projekt se zaměřuje na oblast „Člověk a zdraví“, který je 

obsažen v RVP ZV. 

     Program Světové zdravotnické organizace „Zdraví pro všechny v 21. století“ („Zdraví 21“) 

je dlouhodobým programem, který usiluje o ochranu zdraví, snižování úrazovosti a potírání 

rozdílů ve zdravotním stavu uvnitř států. Také Česká republika patří ke státům, které tento 

program podpořily, a dala tak najevo svůj záměr podílet se na zlepšování zdravotního stavu 

obyvatelstva České republiky
11

. 

 

2.2 Škola a úrazy  

 

• Česká školní inspekce (ČŠI)
12

 

   Česká školní inspekce kontroluje dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví 

žáků při vzdělávání, klade důraz na zjišťování a hodnocení úrovně podpory zdraví a zdravého 

životního stylu a eviduje školní úrazy [shromažďuje údaje ze záznamů (Příloha 3) o úrazech 

zasílaných v podobě elektronických formulářů)] (ČŠI). 

    Školní úraz je každý úraz (dítěte, žáka či studenta), ke kterému došlo při vzdělávání či 

při s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb (exkurze, 

zájezdy, výlety, sportovní kurzy apod.). Školy a školská zařízení mají povinnost tyto úrazy 

zaznamenávat. Nejpozději do 24 hodin po zjištění události se musí úraz zanést do „Knihy 

                                                           
11

 http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zdravi-pro-vsechny-v-stoleti_2461_1101_5.html 

12
 Úkolem České školní inspekce je hodnotit vzdělávací soustavu v České republice, získávat a analyzovat 

informace o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, provádět v nich inspekční 

činnosti, dále sledovat na školách průběh a výsledky vzdělávání podle ŠVP a hodnotit jejich soulad s RVP ZV 

(ČŠI). 
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úrazů“. Všechny informace potřebné pro vyhotovení záznamu úrazu a jeho odeslání jsou 

obsaženy ve vyhlášce
13

 (Marádová, 2007, Dandová, 2008, MZ, 2010). 

    Škola nese odpovědnost za škodu, která byla žákům úrazem způsobena, a je povinna zajistit 

včasné poskytnutí první pomoci či lékařského ošetření. Dále zodpovídá za vhodné rozmístění 

lékárniček po budově školy a za seznámení všech žáků i zaměstnanců školy se zásadami první 

pomoci (Marádová, 2007). 

 

• Program „Bezpečná škola“ 

     Součástí projektu Světové zdravotnické organizace „Bezpečná komunita“ vznikl v roce 

2001 program Mezinárodní bezpečná škola, jakožto reakce na nutnost zajištění bezpečí 

ve školách. Na aljašské konferenci zástupci Bezpečných komunit a WHO ustanovili pracovní 

skupinu Mezinárodních bezpečných škol (International Safe Schools = ISS)
14

.  

    Tvorbě tohoto dlouhodobého programu výrazně posloužily zkušenosti získané při vytváření 

Bezpečných komunit. Bezpečné školy tedy vychází z již ověřených pravidel a zásad. Je tomu 

tak také u 7 hlavních indikátorů Bezpečných škol
15

: 

 

1. Realizační tým je složený z pracovníků škol, žáků i rodičů. Jeho činnost je založena    

    na vzájemné spolupráci. Zodpovídá za přípravu, realizaci i hodnocení programu Bezpečná   

    škola. 

2. Strategie bezpečné školy, která je vypracována realizačním týmem. 

3. Školní program Bezpečná škola je dlouhodobého charakteru, vychází ze zvolené   

     strategie a směřuje k zajištění bezpečí pro všechny žáky. 

4. Zaměřuje se na rizikové skupiny a složky prostředí, které jsou specificky rizikové. 

5. Program dokumentuje frekvenci a příčiny úrazů (neúmyslných i úmyslných). 

6. Dalším bodem je evaluace průběhu programu, sledování přípravy a realizace programu           

    a evaluace výsledků programu po určitých etapách jeho realizace. 

                                                           
13

 Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 

14
 http://www.intlsafeschools.com/ 

15
 Bezpečná škola. Dostupné na Internetu: http://www.bezpecna-skola.cz/indikatory-a-kriteria 

http://www.bezpecna-skola.cz/indikatory-a-kriteria
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7. Posledním indikátorem je budoucí spoluúčast v síti bezpečných škol (na úrovni komunitní,   

    národní i mezinárodní). 

 

    Škola usilující o titul „Bezpečná škola“ musí splňovat určitá kriteria. Každý indikátor má 

svoje kritérium, které je dále specifikováno pro určité prostředí školy. Kritéria jsou vodítkem 

při volbě strategie.  

    Jelikož je školství v jednotlivých státech odlišné, bylo nutné poněkud upravit metodiku 

pro české poměry. Ta je použitelná pro všechny školy v České republice. 

    Program Mezinárodních bezpečných škol
16

 usiluje o vznik sítě škol, které spojuje snaha 

podporovat bezpečné žití dětí a které mají zájem se přihlásit do sítě ISS a podělit se o své 

zkušenosti s ostatními školami. Obdrží-li škola titul „Bezpečná škola“, postupuje škola „výše“ 

cestou k lokální, regionální a nakonec až k mezinárodní úrovni (dosáhne statutu „Mezinárodní 

bezpečná škola“). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Další informace o Mezinárodních bezpečných školách lze získat zde:  

    Aktuality v prevenci úrazů, č.1-2/2011. Centrum úrazové prevence, UK 2. LF a FN  Motol. 2011. Praha.  

    ISSN: 1213-2179 
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3 Děti mladšího školního věku 

     Následující oddíl teoretické části se zaměřuje na specifika mentálního a fyzického vývoje 

dětí mladšího školního věku (na které se zaměřuje praktická část diplomové práce) 

a na možnosti výchovy dětí k ochraně zdraví. 

3.1 Specifikum psychomotorického vývoje u dětí mladšího školního věku  

       Vznik úrazů úzce souvisí se stupněm tělesného a duševního vývoje v jednotlivých 

věkových obdobích. Dítě během růstu a vývoje mění proporce těla, zdokonaluje se jeho 

pohyblivost a rozumové schopnosti. Tyto schopnosti a dovednosti ovšem neprobíhají stejně 

rychle, proto je důležitá nejen výchova ke správnému chování, ale také zajištění bezpečného 

prostředí, ve kterém se dítě pohybuje (Škodáček, 2003).   

      Úrazy u dětí mladšího školního věku vznikají jinde, jinými mechanismy a s jinými 

následky nežli úrazy dětí předškolních nebo dospívajících, na což je brán ohled v protiúrazové 

prevenci. Základem účinné prevence je tedy vytipovat rizika, jimž je dítě daného věku 

vystavováno (doma, ve škole, na ulici) (Tošovský, 2006).  

       V období mladšího školního věku jsou děti obvykle společenské, navazují vztah se svými 

vrstevníky. Jsou také více odvážné, neuvědomují si hrozící nebezpečí, jsou soutěživé 

(soupeření při kolektivních hrách). Během dospívání začínají často sportovat, což s sebou 

přináší riziko úrazu především u dětí se zhoršeným pohybovým vývojem (Grivna, 2003). 

       Ve škole i mimo ni je třeba počítat s tím, že jsou děti zbrklé a nerozvážné. Velmi často se 

stává, že se popálí (při hře se zápalkami), pořežou, či dokonce utopí (koupání v přírodě). Pro 

tento věk je typický rozvoj slovní zásoby, který je závislý na inteligenci i podnětnosti 

prostředí. Různá slovně-logická úroveň dětí vede k nedorozuměním, hádkám.  (Grivna, 2003). 

      Mladší školní věk se vyznačuje touhou po nových zkušenostech, děti si stále rády něco 

zkouší, účastní se aktivit svých vrstevníků, podřizují se příkazům vůdce skupiny. Nehody se 

stávají při různých pokusech, které končí zraněním. Podobné situace vznikají při hře se 

střelnými zbraněmi a při lukostřelbě (Grivna, 2003). 

      Zhruba od sedmi let sice dítě získává potřebné dovednosti, které mu umožní zvládat  

nebezpečné situace, ovšem pokud dojde k souběhu problematických aktivit, bude mít dítě 

s vyhodnocením situace potíže. Nerozezná, s jakou pravděpodobností může jít o nebezpečí. 
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Také nedokáže dostatečně rychle reagovat na problém, se kterým se ještě nesetkalo, nebo nad 

kterým dosud neuvažovalo (Grivna, 2003). 

 

3.2 Výchova k ochraně zdraví 

     Již v kapitole o způsobech intervence (str. 9) bylo zmíněno rozdělení prevence na pasivní 

a aktivní. V pasivní prevenci se jedná především o apel na dospělé (zákonodárce, rodiče, 

učitele), aby pro děti vytvořili bezpečné podmínky pro žití (např. zabezpečit rohy nábytku, 

používat zádržných systémů v automobilech apod.). Jedná se tedy o prevenci, která 

nevyžaduje žádnou aktivitu od samotného dítěte. Naproti tomu prevence aktivní již se 

zapojením dítěte počítá. Dítě ví, co nesmí dělat (aby neohrozilo sebe či ostatní) a co je 

nebezpečné (a tomu se vyhýbat) (Dětství bez úrazů – powerpointová prezentace ze semináře 

o úrazech dětí
17

). Tyto znalosti získává během života od dospělých. 

     Významným prostředím pro získávání informací je škola, která má za úkol děti nejen 

vzdělávat, ale také vychovávat. Pedagogové mají za úkol děti seznámit s rizikovým chováním 

a jeho následky a naučit je vhodně se starat o své zdraví. 

     Jako budoucí pedagog jsem se zamýšlela nad vhodným způsobem, kterým bych děti 

na prvním stupni základní školy přivedla k zamýšlení se nad svým chováním z hlediska 

ochrany zdraví. V nynější době lze například vstupovat do projektů, které se zaměřují právě 

na žáky základních škol, či využívat možnosti pořádat besedy s odborníky (lékaři, policisty, 

hasiči apod.). 

 

3.3 Využití „peer“ prvku (role vrstevníka) 

     Dalším způsobem pojetí výuky je využití vrstevníků při výuce. Tato myšlenka, spolupráce 

lidí podobné věkové kategorie k rozvoji sociálních, mravních a intelektuálních vztahů, není 

v prostředí mimo školu novinkou. V cizině i v České republice působí řada spolků a sdružení 

(s různým zaměřením), které tuto myšlenku rozvíjí.   

                                                           
17

 Semináře pořádala obecně prospěšná společnost Dětství bez úrazů jako součást projektu Vzdělávání pedagogů    

    v oblasti prevence úrazů dětí.  
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     Jedním z nejvýraznějších mimoškolních spolků, který se zaměřuje na mimoškolní výchovu 

mladých lidí, je Skaut (v České republice známý také pod názvem Junák). V tomto světově 

rozšířeném spolku se setkávají děti a mládež různých věkových kategorií. Jsou zde vedeni 

k práci, k posilování fyzické zdatnosti. Důraz je kladen též na vzájemnou pomoc a podporu 

(především se jedná o pomoc mladším členům družiny), hezké chování k ostatním a znalost 

první pomoci (Navrátil, 2003, Skauti Evropy - online
18

).  

     V oblasti školství se v zahraničí pracuje s „peer“ prvkem již delší dobu. Vytvářejí se 

programy, které se zabývají různými tématy (ve velké míře zdravotními), a to na úrovni 

vysokých
19

, středních
20

 i základních škol
21

.  

     Také v českém školním prostředí se tento druh spolupráce stává čím dál tím více 

oblíbenější. Řada škol má již v této oblasti zkušenosti a velmi se jim spolupráce dětí 

osvědčuje (např. v ZŠ Ohradní v Praze 
22

). Lze říci, že převažuje využití žáků druhého stupně, 

kteří připravují projekt (přednášku apod.) pro žáky prvního stupně. Objevují se však i náznaky 

toho, že se na výuce nejmladších žáků základní školy podílejí již žáci z prvního stupně (např. 

v ZŠ Curie v Praze – informace získána od pedagogů dané školy). 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Dostupné na internetové adrese http://www.fse.cz/?page=publikace. 

19
 Například McKinley Health Center – Peer Education Program  

20
 Například Christopher O´Neil Peer Education Program 

21
 Například Peer Support Australia se svými programy   

22
 Informace dostupné na internetové adrese http://www.zs-ohradni.cz/aktivity-skoly/peer-program. 

 

http://www.fse.cz/?page=publikace
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4 Shrnutí teoretické části  

     Nutnost zvýšeného zájmu o ochranu zdraví si uvědomuje čím dál tím více jednotlivců  

i orgánů, což se projevuje zakládáním organizací bojujících za život v bezpečném světě 

a vznikem projektů a programů na podporu zdraví. V oblasti technické a legislativní se 

bezpečnost dostala do popředí zájmů.  

     Diplomová práce se zaměřuje na úrazy a jejich prevenci, jelikož jsou jednou 

z nejčastějších příčin úmrtí vůbec. Situace se v různých oblastech světa různí, je ovšem 

potěšující, že úsilí, které je vkládáno do tvorby preventivních programů a projektů, je 

odměněno v podobě postupného poklesu úrazovosti.  

     Stále častěji a ve větší míře dochází ke spolupráci škol s rodiči, policisty, zdravotníky, 

hasiči či městskými částmi, což s sebou přináší zisk cenných zkušeností, náměty na další 

projekty a také pokrok v účinku na bezpečné chování dětí.  

     Aktivita samotných žáků je důležitou součástí uvědomování si závažnosti problematiky 

úrazovosti. Ve škole lze využít různé způsoby zapojení žáků do výuky. Nevšedním prvkem 

vzdělávání, u kterého lze aktivitu žáků také podněcovat, je přejímání znalostí a zkušeností 

od vrstevníků.  

     Využití „peer“ prvku ve výuce mne oslovil, jelikož v něm vidím velké pozitivum (pro obě 

skupiny žáků). Z tohoto důvodu se jím zabývá také praktická část diplomové práce.   
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PRAKTICKÁ ČÁST - ,,Děti učí děti“        

5 Vstup do praktické části 

     Děti jsou ve škole zvyklé přijímat informace a rady od dospělých. Na prvním stupni 

základní školy jsou to především třídní učitelé. Žáci je vnímají jako autoritu. 

     Někdy se ovšem stane, že dítě dospělému nerozumí, nedokáže pochopit řečené. Nebo 

dochází k situacím, kdy rady, které přicházejí od dospělého (a to se stává především 

u mnohokrát opakovaných poučení), nevyvolají v dítěti chuť vnímat je, řídit se jimi. 

     I když je tedy učitel člověk zkušenější a má u dětí autoritu, nedokáže vždy zajistit, aby 

bylo dítě schopno požadované informace přijmout. V určitých situacích je totiž pro dítě 

vhodnější a přijatelnější získávat informace od lidí, kterým více rozumí, od lidí podobné 

věkové kategorie. Z této myšlenky (se kterou pracuje řada škol v České republice 

i v zahraničí) jsem vycházela při výběru zaměření praktické části. 

     Cílem praktické části diplomové práce je provést vlastní výzkumné šetření mezi učiteli 

a zjistit jejich názor na možnost využívání „peer“ prvku u žáků prvního stupně základní školy. 

Dále je cílem předložit návrh projektu z oblasti prevence úrazů, který v sobě obsahuje „peer“ 

prvek (využití role vrstevníka) a který lze začlenit do běžné výuky na prvním stupni základní 

školy. 

 

6 Výzkumná sonda mezi učiteli  

6.4 Cíl výzkumné sondy 

     Cílem výzkumné sondy bylo zjistit, jaký mají třídní učitelé z prvního stupně základní školy 

názor na včlenění „peer“ prvku do výuky (na prvním stupni). 

 

6.5 Metoda výzkumné sondy a její nástroj 

      Pro výzkumnou sondu byla zvolena jedna z empirických metod výzkumu, a to 

dotazníkové šetření, které využívá dotazník jako nástroj k získávání informací.  



29 

 

     Pro dotazník je typické písemné kladení otázek a také jeho písemné vypracování. Skládá se 

z několika otázek, ty zkoumají konkrétní fakta a také respondentovy názory a postoje 

(Váňová, Skopal, 2007). 

 

6.5.1 Výhody a nevýhody nástroje výzkumné sondy (dotazníku) 

     Mezi přednosti dotazníku patří především snadná zpracovatelnost údajů a možnost oslovit 

velké množství respondentů.  

     Naopak mezi nevýhody dotazníku se řadí neobjektivita respondentových odpovědí (snaha 

vyplnit dotazník „co nejvhodněji“, či neochota vyjadřovat své skutečné soudy). Dalším 

záporem dotazníku je jeho malá návratnost. Tuto nepříjemnost lze do určité tlumit 

vyplňováním dotazníku za přítomnosti tazatele. V tomto případě ovšem může dojít 

k ovlivnění respondentových odpovědí (Váňová, Skopal, 2007).  

 

6.5.2 Konstrukce nástroje výzkumné sondy (dotazníku) 

     Podle Váňové a Skopala
23

 by měl dotazník obsahovat tři hlavní části. Jedná se o vstupní 

část, vlastní znění dotazníku a o závěr. Při tvorbě dotazníku se dbalo na splnění těchto 

požadavků.   

     Vstupní část obsahuje hlavičku, ve které se objevuje oslovení respondentů, představení se, 

vysvětlení důvodu prosby o pomoc, dále ujištění o využití údajů pouze k výzkumným účelům 

a také poděkování, které výše zmiňovaní autoři zařazují do třetí části dotazníku.  

     Ve vlastním znění dotazníku jsou již vlastní otázky (položky) dotazníku. Jejich konstrukce 

musí odpovídat určitým pravidlům. K nim patří například klást otázky jasně a srozumitelně, 

vyvarovat se záporným formulacím otázek, tázat se vždy pouze na jednu věc, formulovat 

otázky neutrálně (aby nebyl poznat tazatelův názor), nepředkládat respondentům nápadně 

„vhodné“, či „nevhodné“ varianty odpovědí.   

                                                           
23

 VÁŇOVÁ, H. , SKOPAL, J. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice . Praha : Karolinum, 2007.    

    ISBN 978-80-246-1367-3. 
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     Ty lze dělit na řadu typů – podle funkce, samostatnosti otázky a podle míry volnosti 

v reakci respondenta (Váňová, Skopal, 2007). Zastoupeny jsou jak položky s otázkami 

uzavřenými (kdy si respondent volí z nabízených možností), tak otevřené (ve kterých má 

respondent větší volnost, není omezen nabízenými možnostmi).  

 

6.5.3 Respondenti výzkumné sondy 

    Pedagogové během své praxe získávají dennodenně cenné poznatky o chování a myšlení 

dětí a také zkušenosti s vedením a řízením dětského kolektivu. Též jsou zvyklí pracovat 

s dětmi, snažit se pomáhat jim, připravovat je na život. Vytváří si s nimi tedy úzkou vazbu 

a jsou schopni rozpoznat, co může mít (a v jaké míře) kvalitní dopad na jejich rozvoj.  

     Jelikož se diplomová práce týká žáků mladšího školního věku, jako respondenti výzkumné 

sondy byli zvoleni učitelé prvního stupně základní školy.  

      

6.5.4 Postup při šíření dotazníků 

     Po sestrojení prvotní verze dotazníku byl proveden předběžný výzkum, který měl za úkol 

ověřit srozumitelnost otázek.  

     Z předběžného výzkumu vzešly nápady pro upravení dotazníku. Počet otázek se nezměnil, 

ovšem nastaly změny ve složení a formulaci otázek. Z důvodu větší přehlednosti a snazšího 

zpracování byla lehce upravena otázka č. 2. - jednalo se o vizuální oddělení pozitiv a negativ. 

Méně vhodná otázka byla vyřazena a nahrazena otázkou novou. Její přínos tkví ve větší 

možnosti volby. 

     Upravené dotazníky byly následně rozšířeny mezi pedagogy z různých částí republiky 

(nejvíce však ze středních či jižních Čech a střední Moravy). Všichni dotazovaní měli 

společné tyto prvky – velkou časovou dotaci na vrácení dotazníku a ochotu pomoci při 

výzkumném šetření (respondenti nebyli nuceni do vypracování dotazníku).  

     Pedagogům byly položeny tyto tři otázky v takovéto výsledné podobě: 

1. Dokázali byste si představit, že by žáci z vyššího ročníku 1. st. ZŠ připravili pro žáky 

z ročníku nižšího „hodinu“ z oblasti prevence úrazů (za dohledu a pomoci dospělého)? 
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2. Jaká pozitiva a negativa spatřujete v tomto návrhu (děti „učí“ děti)? 

3. Preferovali byste připravit tuto hodinu s dětmi Vy sami (jako třídní učitelé), či byste 

raději tuto činnosti přenechali někomu cizímu (z „venku“)? 

     

Otázky byly začleněny do dotazníku následujícím způsobem: 

DOTAZNÍK PRO UČITELE 1. st. ZŠ
24

 

     Dobrý den.   

    Jmenuji se Eva Kalinová a jsem studentka pátého ročníku Pedagogické fakulty UK v Praze – obor 

Učitelství pro 1. st. ZŠ. Ráda bych Vás požádala o vyplnění anonymního dotazníku. Vaše názory 

budou sloužit pouze k výzkumným účelům (jako podklad k vytvoření části diplomové práce).  

    Děkuji Vám za spolupráci. 

1. Dokázali byste si představit, že by žáci z vyššího ročníku 1. st. ZŠ připravili pro žáky 

z ročníku nižšího „hodinu“ z oblasti prevence úrazů (za dohledu a pomoci dospělého)?              

ANO      -      SPÍŠ  ANO      -      NEVÍM      -      SPÍŠ NE      -      NE 

 

 

2. Jaká pozitiva a negativa spatřujete v tomto návrhu (děti „učí“ děti)? 

pozitiva – 

 

 

negativa – 

 

 

3. Preferovali byste připravit tuto hodinu s dětmi vy sami (jako třídní učitelé), či byste 

raději tuto činnost přenechali někomu cizímu („z venku“)? Vyberte jednu z variant: 

a, Přenechat někomu cizímu. → důvod 

b, Pracovat s dětmi sama/sám. →  Za jakých podmínek byste byli ochotni se svými dětmi tuto 

hodinu připravit? 

 

                                                           
24

 Ukázka dotazníků v přílohách (Příloha 4:Dotazník - nevyplněný, Příloha 5: Dotazník - vyplněný). 
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6.5.5 Vyhodnocení výzkumné sondy  

     Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem třicet dva učitelů, kteří učí na prvním stupni 

základní školy. V následujícím oddílu jsou uvedeny odpovědi pedagogů na jednotlivé otázky.  

 

• Vyhodnocení otázky č. 1 

Dokázali byste si představit, že by žáci z vyššího ročníku 1. st. ZŠ připravili pro žáky z ročníku 

nižšího „hodinu“ z oblasti prevence úrazů (za dohledu a pomoci dospělého)? 

 

     V této otázce měli učitelé možnost vybrat si jednu z pěti možností – ano / spíš ano/ nevím / 

spíš ne/ ne. Následující graf (Graf 6) ukazuje poměr jednotlivých odpovědí.  

 

                                                   Graf 6: Otázka č. 1 
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      Dvacet šest učitelů zvolilo odpověď „ANO“ a šest odpověď „SPÍŠ ANO“. Ostatní 

z nabízených možností nebyly využity.  

 

→ Z odpovědí první položky dotazníku vyplývá, že všech dvaatřicet dotazovaných učitelů se 

kloní k návrhu vedení hodiny dětmi pozitivně.  
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• Vyhodnocení otázky č. 2  

Jaká pozitiva a negativa spatřujete v tomto návrhu (děti „učí“ děti)?25
 

     Příprava hodiny pro mladší žáky je činnost organizačně i časově náročná. Pro učitele 

i starší žáky znamená mnoho práce. Otevírá ovšem i možnost přiučit se něčemu novému, a to 

nejen samotné látce, ale také řadě dovedností, které jsou využitelné i v jiných předmětech 

ve škole a v životě obecně. 

     Při vytváření této položky nastala otázka, zda má obsahovat též rozdělení na starší a mladší 

žáky (resp. na pozitiva a negativa návrhu pro danou skupinu žáků), či nikoliv. Z návrhu je 

patrné, že se dotýká především starších žáků, kteří stráví nad daným tématem mnoho času, 

a zapojení mladších žáků již není tak zřejmé. Rozhodnutí, zda (a v jaké míře) vidí pedagogové 

přínos návrhu také pro mladší žáky, byl ponechán čistě na nich. Dotazník jim tedy 

nepodsunuje grafické rozdělení na starší a mladší žáky.  

 

Tab. 7: Vyjádření pedagogů k pozitivům projektu 

 POZITIVA 

1. rozvíjení kompetencí žáků, podpora spolupráce, vedení k odpovědnosti 

2. Kdokoli má někoho něco učit, musí to sám umět, tudíž je zde požadavek na starší 

děti, aby si problematiku dané oblasti důkladně osvojily (tzn. pozitivní vliv 

v kognitivní oblasti). Druhým pozitivem je oblast sociální, kde se děti učí navzájem 

komunikovat, pěstují v sobě vlastnosti jako např. trpělivost, tolerance, pečlivost, 

spolupráce ve skupině a další. 

3. Spatřuji v tom několik pozitiv:  

1) děti si vyzkouší "zodpovědnost" za druhé 

2) budou se muset sami zapojit do výuky, což je vždy důležité 

3) určitě je to bude bavit, což je základ úspěšné hodiny 

4. Mohou si užít zábavu, dítě jako učitel cítí zodpovědnost, motivuje ho důležitost jeho 

úkolu. 

5. Děti mnohem raději poslouchají své vrstevníky než učitele a je to pro ně zábavnější! 

                                                           
25

 Odpovědi pedagogů jsou ponechány v původní podobě. 
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6. Starší děti většinou pochopí, že učit děti, udržet jejich pozornost a nastavit hodinu 

tak, aby byla zábavná, je nesmírně těžké. Pro mladší je to většinou zpestření, že je 

učí někdo jiný, než kantor :) 

7. U nás ve škole to fungovalo, ne v rámci prevence úrazů, ale v normálním vyučování. 

Byl to takový týden, kdy starší učili prvostupňové. Moje děti (třeťáci) se vždycky 

těšily, protože to bylo podáváno vtipnou formou a i to občas lépe pochopily.  

    8. Děti si vyzkouší roli učitele a tím i pochopí jeho práci. 

9. motivace pro menší děti - mohou vidět ve starších vzor 

10. Mladší žáci to od starších kamarádů možná "víc vezmou".  

Starší to budou sami více umět. 

11. Myslím si, že je přínosné pro starší děti vyzkoušet si roli učitele. Pro mladší žáky to 

má výhody, že by to pro ně mohlo být v jistém ohledu srozumitelnější, také by viděli 

ve starších dětech vzor. Možná by je i víc poslouchali. 

12. Pro děti z nižšího ročníku zajímavý způsob výuky, který je uskutečněný někým, kdo 

je věkově blízký. 

Pro děti z  vyššího ročníku možnost ukázat svoje dovednosti a předat svoje znalosti 

jiným dětem, být vzorem pro mladší, vyzkoušet si roli učitele, možnost naučit se 

něco, co lze v případě nutnosti využít v praxi > zvýšení sebevědomí. 

13. - starší děti se musí zamyslet nad tím, co učí a samy tomu více porozumět  

- rozvíjí se mezitřídní vztahy, komunikace 

14. blízkost sociálních rolí, pozice ve společnosti, jazykové dovednosti, vrstevníci, 

možnost role dospělého, pocit zodpovědnosti a kompetentnosti v předávání 

informací 

15. - předají si poznatky řečí jim srozumitelnou 

- starší děti jsou pro mladší cool a když to dělají ti cool páťáci, tak to chci dělat já 

prvňák také 

16. Učí se informace předávat někomu jinému a ne je pouze pasivně přijímat. 

Samostatná příprava, vyhledání materiálů. Naučí se mluvit před více dětmi. 

17. Uplatnění organizačně schopnějších žáků, možnost vyzkoušet si pohled „z druhé 

strany“ (poradí si s vyrušujícím, nechápavým, pomalejším mladším spolužákem), 

možnost samostatně zvolit náplň, formu, a to s pomocí učitele; mladší děti – vzor 

v těch starších. 

18. Podobné vyjadřování, děti mají k sobě blíž.  
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19. Děti si navzájem lépe rozumí, mají podobné vyjadřování a myšlení. 

20. - mladší děti to od starších „berou“  

- spolupráce větších a menších dětí (poznají se) 

- i starší se musí nad touto problematikou zamyslet 

21. Starší děti si lépe zapamatují dané učivo. Jednotlivé děti by mohly předvést 

konkrétní úrazy (krev, odřenina, řezná rána…→ musí být přístupný požadovaný 

materiál pro nalíčení). 

Mladší žáci se mohou snadněji seznámit s tématem prostřednictvím starších kolegů.  

22. - děti k sobě mají blíž, lépe si rozumí, hodina by mohla být pro děti zábavná, 

zajímavá, vysvětlení bližší dětem 

23. - pro děti je to zajímavější, více si pamatují od ostatních dětí než od učitelů, dokáží 

to předat přijatelnějším jazykem, pokud si „referující“ děti mají něco připravit, jsou 

nuceni se o problematiku více zajímat 

24. - bližší věku dětí z 1. stupně ZŠ 

- smysl pro povinnost a potřebnost starších dětí 

25. kamarádský přístup, podobné zážitky 

26. myslím, že děti dětem dokážou lépe vysvětlovat, více by je to i bavilo, seznámily by 

se více mezi ročníky 

27. Starší žáci 

- při přípravě hodiny žáci přemýšlí o problému z různých stran, lépe jej pochopí, 

tedy se sami učí 

- mají pocit zodpovědnosti 

- rozvíjí své komunikační schopnosti, vyjadřování; učí se, jak předat své zkušenosti  

Mladší žáci  

- přivítají změnu, je pro ně zajímavé přijímat učivo od dětí (byť starších)  

- mohou učivo lépe chápat, jelikož vrstevníci užívají blízký jazyk a vyjadřovací 

prostředky 

28. jakákoli změna upoutává pozornost dětí, vzájemné poznání žáků napříč ročníků, což 

zlepší klima školy, děti mají podobný způsob vyjadřování, a tudíž si rozumí, 

takovýto projekt má konkrétní cíl, a to je přinést informace mladším spolužákům, ti 

starší se učí smysluplně vyjadřovat, zřetelně mluvit a reagovat na potřeby 

posluchačů 
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29. mladším žákům bude řeč starších bližší, protože dětská mluva je pro ně mnohem 

srozumitelnější, myslím si, že téma od starších jim bude mnohem bližší a starší jim 

mohou být vzorem a zároveň ukázkou toho, že to není nic, co by nešlo pochopit  

30. vyzkoušet předávání informací na vlastní kůži, podání dětí dětem 

31. učitelem se stávají děti, starší děti si mohou vyzkoušet svoje prezentační 

a komunikační schopnosti, zapojí kreativitu, pracují ve skupině (většinou jsou při 

těchto projektech naplněny všechny kompetence, které má škola rozvíjet)  

32. Starší žáci jsou více motivovány k tomu, aby se dané téma sami naučili výborně. 

Učením někoho jiného se sám učím. Pro mladší žáky to je zpestření výuky. 

Nutné však, aby bylo vše pod dozorem, nejprve bych obešla všechny „starší“ žáky 

a ujistila se, že „mladším“ žákům nevysvětlí něco špatně. 

 

Shrnutí pozitiv 

→ Interakce mezi vrstevníky ve škole 

     Patnáct pedagogů uvedlo jako pozitivum míru srozumitelnosti látky předkládané staršími 

dětmi dětem mladším. Byť nejsou děti přímo stejně staré, je jejich řeč (dětská mluva) 

na podobné úrovni. Při komunikaci tak dochází často ke kvalitnějšímu přenosu informací 

(v tomto případě od žáků starších k žákům mladším), než kdyby slyšely totéž od dospělého.  

     Do této skupiny lze zařadit i šest odpovědí, které vyzdvihovaly vliv starších žáků, co by 

vzorů pro žáky mladší.  

     Tři dotazovaní vnímají jako pozitivum vliv zvýšené interakce mezi vrstevníky také 

na pozitivní klima školy.  

 

→ Uchopení tématu a jeho předání 

     Osmkrát byl jako pozitivum označen vyšší požadavek na osvojení si daného tématu 

staršími žáky. Ti budou vystupovat jako učitelé, tudíž se tématem musí zabývat delší dobu 

a důkladněji a lépe ho poté ovládají, chápou a v neposlední době také v sobě udrží (což plyne 

z větší míry zapojení). 

     Zodpovědnost za předání informací, která leží na bedrech žáků-vyučujících, označili jako 

pozitivum čtyři pedagogové. 
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→ Nová role - pedagog 

     Šest pedagogů přímo uvedlo, že byla pro starší žáky cenným přínosem možnost vyzkoušet 

si profesi, kterou má dennodenně před očima, a to profesi učitelskou.  

     Dále lze rozšířit tuto skupinu o názory vyučujících, kteří hovoří o konkrétních 

dovednostech, které s prací učitele přímo souvisí. Jedná se především o zjednání si pořádku 

ve třídě (2x), rozvíjení komunikačních dovedností (5x). 

 

Tab. 8:  Vyjádření pedagogů k negativům projektu 

 NEGATIVA 

1. pokud je projekt dobře připraven, tak žádná 

2. Hlavním negativem je zde nebezpečí nedokonalého zvládnutí daného problému 

staršími žáky a následné přenesení jejich chyb na žáky mladší. V tom spočívá hlavní 

úkol učitele, aby poskytoval kvalitní zpětnou vazbu a asistenci při výuce. 

3. Této hodině bude muset nejspíš dohlížet více učitelů, aby hodina probíhala bez 

problémů. Této hodině bude předcházet důkladná příprava postupů a náplně hodiny.  

4. Děti nezvládnou techniku přesně, mohou učit chyby. 

5. - 

6. Záleží, jací jsou taky starší děti. Zda se snaží pojmout hodinu zodpovědně, či z toho 

vnímají jen pokus "o ulejvárnu". Přece jen neví, jak se hodina má vést, a může to 

dopadnout tak, že z hodiny je akorát zmatek a chaos. 

7. Pokud si hodinu žáci nepřipraví a na přípravu nedohlédne učitel (v rámci porady 

pořadí činností, vhodnosti a obtížnosti obsahu) vždycky tato hodina skončila 

fiaskem. 

8. Málo zkušeností. 

9. nedostatečná propracovanost 

10. Sjednání pozornosti, respekt, různé legrácky apod. 

11. - udržení pozornosti, kázně 
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12. Myslím si, že to nese velký narok na učitele a na starší žáky, kteří musí hodinu 

připravit. Také se může stát, že to nevyjde a mladší žáci se nic nenaučí a starší žáky 

to tak trochu poznamená... 

13. časová náročnost 

14. - termínová nedokonalost 

15. - mohou na nějaké informace zapomenout nebo je nesprávně interpretovat, ale to 

může doplnit dospělý 

16. neumí vystihnout podstatu věci, zjednodušit a omezit výklad na nejdůležitější 

informace 

17. většinou se zapojí jen skupinka, není možné takto pracovat s celou třídou větších 

dětí, mnohdy materiálně náročné. 

18. děti někdy neumí vystihnout podstatu věci 

19. děti nemusí vždy umět daný problém řádně vysvětlit 

20. děti neumí problematiku vždy řádně podat, vysvětlit 

21. Hodina bude náročnější na přípravu. Finanční stránka – materiál pro nalíčení. 

22. nevím, jestli by děti přípravu pojaly zodpovědně, dokázaly vymyslet něco samy 

(nebo zda by jen spoléhaly na pomoc dospělého) 

23. mohou údaje zkreslit či nepřesně vysvětlit 

24. negativa nevidím, jedině kdyby nebyly starší děti pod dohledem učitele 

25. neodbornost 

26. problém nemusí být žáky dostatečně pokryt, poznatky nemusí být předány, velká 

potřeba času, náročnost na organizaci 

27. je s tím asi více práce – musí se dohlédnout, aby tato akce měla hlavu a patu a starší 

děti svou práci odvedly opravdu poctivě – lépe asi zapojit jen ty, co do toho mají 

chuť 

28. -  

29. neodbornost 
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30. nespatřuji, pakliže je dopomoc a dozor učitele 

 

31. nenechat v tom děti samotné, dát jim určitou osnovu, zkontrolovat výstup než 

půjdou do nižšího ročníku. Často se stává, že se ve skupině děti přesně nedomluví, 

co kdo bude dělat nebo říkat a pak nedomlouvají až na místě a to není vhodné.  

32. Je to citlivé téma, ne všem žákům, může být vše příjemné. Je nutné, aby bylo vše 

předem promyšlené a připravené, tak se dá vyvarovat negativním dopadům. 

 

Shrnutí negativ 

→ Nezkušenost s rolí vyučujícího a potřeba dohledu 

     Devět pedagogů vyjádřilo obavy nad schopností starších žáků plnit roli učitele (především 

vstupují-li do takového projektu poprvé). Na žáky jsou kladeny nároky na dovednost 

vysvětlovat, přenášet informace druhému, vystihnout podstatu věci.  

     V šesti odpovědích zaznělo, že je příprava projektu náročná i na samotné učitele, kteří 

musí být nezkušeným žákům nápomocni. 

 

→ Organizační a časová náročnost 

     Pětkrát byly jako negativum uvedeny problémy s organizační a časovou náročností 

projektu. Na přípravu je třeba vyhradit více hodin, které by ne každý učitel byl ochoten 

„obětovat“.  

 

→ Nesprávné předání informací 

     Osm respondentů považuje za negativum riziko zkresleného a nesprávného předání 

informací mladším žákům (což by byl problém, který by se těžko odstraňoval a který by 

zastínil pozitiva projektu). 
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• Vyhodnocení otázky č. 3 

Preferovali byste připravit tuto hodinu s dětmi vy sami (jako třídní učitelé), či byste raději 

tuto činnost přenechali někomu cizímu („z venku“)?26 

     Dotazovaní měli možnost zvolit si variantu, ke které více inklinují, a následně odpovědět 

na doplňující otázku: 

›› a, přenechal/a bych přípravu někomu jinému (+ důvod) → 12 hlasů (ze 32) 

 

Tab. 9: Vyjádření pedagogů k přenechání přípravy projektu jiné osobě 

  

1. Pokud bych volila jako jinou osobu externistu. Přece jen nejsem určitě odborník, 

a proto bych volila externistu takového, který ty zkušenosti i znalosti má a děti vidí 

taky nějakého nového člověka. Naslouchají líp, je to pro ně něco nového, 

zajímavého. 

2. Jelikož by byl jistě fundovanější než já. 

3. Chtěla bych vidět děti, které učím, z jiného úhlu pohledu a při práci s někým jiným. 

4. Odborný přístup, větší důvěryhodnost. Děti tomu mohou víc věřit. 

5. V tomto případě těžko říci, já bych to přenechala odborníkovi, třeba nějakému 

doktorovi, který může dětem opravdu odpovědět na každou otázku. Také si myslím, 

že profesionál by byl pro žáky zajímavý a mohli by se dozvědět hodně nového. Ale 

klidně bych to s dětmi připravila i sama, šlo by o to, zda bych na to mela čas. 

Myslím, že kdyby to s žáky připravoval samotný odborník, tak by se chovali jinak 

než před třídním učitelem. Myslím, že setkaní žáků s profesionálem v oboru by jim 

dalo vice než příprava s třídní učitelkou. 

6. - určitě se takováto výuka nedělá na 1. stupni pouze jednou za celou dobu docházky, 

takže určitě by bylo dobré pozvat odborníka a následně na něj navazovat 

7. - v situaci, kdy bych cítila, že nemám dostatek kompetencí, zkušeností, prostředků, 

jak efektivně tuto otázku řešit 

8. Nejsem zdravotník. 

                                                           
26

 Odpovědi pedagogů jsou ponechány v původní podobě. 
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9. cizí by mohl vnést prvek novosti, posílit aktivitu dětí, snahu se ukázat, něco předvést  

10. obava, že v této problematice nejsem zcela odborný znalec a mohu předat mylné 

informace 

11. Prevence úrazů je široké téma, pokud bych chtěla žáky seznámit se všemi, jedna 

vyučovací hodina by nestačila. Rozhodně je vhodné, alespoň jednou během celého 

1. stupně, aby přišel i někdo zvenčí. – zvolila bych to pro starší žáky – samozřejmě 

hravou formou. 

12. Cizí element může děti „nakopnout“ jiným směrem, má třeba jiné metody, děti ho 

berou jinak než učitele, je více odpočatý od klasického školství, učitel už má někdy 

stereotypní přístup. 

 

Shrnutí varianty položky „3a“  

     Nejčastějším důvodem (který uvedlo 7 respondentů) označení této varianty byla obava 

z nedostatečné odbornosti a zkušenosti vyučujícího v tomto oboru. Pedagogové by uvítali, 

kdyby se úkolu (připravit s dětmi projekt) zhostil fundovanější externí pracovník. 

     Čtyři pedagogové zastávají názor, že výuka (a příprava dalších hodin) vedená cizí osobou 

přinese odlehčení do klasického průběhu hodin, vnese prvek novosti a zajímavosti. Externista, 

jehož práce je odlišná od práce učitele na prvním stupni základní školy, může používat 

zajímavé metody a formy práce s dětmi, což může posílit pozornost a aktivitu dětí. 

     Další odpovědi se vyskytovaly pouze jako názory jednotlivců (viz výše).  

 

 

›› b, sám/sama bych učila (+ Za jakých podmínek byste byli ochotni se svými dětmi tuto   

       hodinu připravit?) → 20 hlasů (ze 32) 

 

Tab. 10: Vyjádření pedagogů k vlastní přípravě projektu 

1. za podmínek, že bych svou třídu již déle vedla a připravila bych ji na tento styl 

výuky 

2. Museli bychom mít k hodině prostředky, prostor a minimálně dvouhodinu času.  
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3. Pokud je dostatek času a vnitřní motivace, je možné se s dětmi ve výuce věnovat 

téměř čemukoli. Hlavním úkolem učitele je, vyvolat v žácích potřebu danou 

problematiku znát a ovládat. Teprve tehdy má smysl se tomu věnovat a je zde reálná 

šance, že se děti něco naučí. 

4. Jelikož mám zdravotní kurz, není to pro mne problém, metodickým výcvikem jsem 

již několikrát prošla. 

5. Po předchozím důkladném probrání tématu by se děti mohly rozdělit do skupin 

a pracovat na projektech. 

6. -ideálně formou grantu 

7. Dostatek času na přípravu, ochota, dobrovolnost, dovednost ze strany žáků. 

8. dobré vztahy mezi zúčastněnými pedagogy, podpora ředitele (prostě zázemí 

a podpora ze strany školy) 

9. technické a materiální zajištění, finanční ohodnocení vynaložené práce  

10. Chtěla bych mít kontrolu nad obsahem, formami práce – za podmínek, že mohu 

takto děti připravit v rámci předmětu, který je učím, za aktivního přístupu žáků. 

11. - budu mít dostatek materiálu 

- finanční ohodnocení za práci „navíc“ 

12. mít dostatek materiálu, názorných pomůcek  

13. Mít dostatek materiálů a podpory vedení. 

14. Raději sama, protože děti více znám. (Ale bylo by dobré mít i pomoc – od kolegů 

a od známých záchranářů…) 

15. pokud by byla ochotná pomoci i paní učitelka z té třídy, kde by mí žáci hodinu 

vyučovali (předala by informace o žácích, o tom, co znají...) 

16. znám děti, vím, co si s nimi mohu dovolit, znám je… 

17. - mít dostatek materiálů, podkladů 

- nadšené zapojení dětí, aby nakonec práce nezůstala na mně 

18. Pokud by se děti s touto myšlenkou ztotožnily, pokud by můj předmět alespoň 

částečně toto téma zahrnoval, pokud by i kolegové ve svých předmětech 

spolupracovali, a pokud bych viděla i u učitelů mladších dětí, že souhlasí 

z přesvědčení a ne jen formálně. 
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19. Hodinu připravit s dětmi sama, neb je dobře znám jak na přípravu-schopnosti, tak 

na obsah hodina- hodina bude na citlivé téma 

20. pokud je dobrý vztah a funkční komunikace mezi oběma učiteli a mezi učiteli 

a jejich třídami 

 

Shrnutí varianty položky „3b“  

V doplňující otázce zaznělo několik názorů, které se opakovaly: 

     V šesti případech vyučující z prvního stupně uvedli, že by byli ochotni připravit projekt 

za podpory kolegů a také vedení školy. Stejný počet respondentů zmínilo nutnost materiálního 

a technického zabezpečení. 

     Ve čtyřech odpovědích zazněla podmínka zaujatosti žáků pro daný projekt, což by 

působilo jako vhodná vnitřní motivace.  

     Tři pedagogové uvedli, že by potřebovali mít na přípravu takového projektu dostatek času. 

Třikrát se také objevila odpověď upozorňující na skutečnost, že se jedná o práci „navíc“, 

o práci dobrovolnou, která by měla být vhodně finančně ohodnocena.  

 

 

• Závěr dotazníkového šetření 

     Vyhodnocení odpovědí pedagogů prvního stupně základní školy přineslo řadu zajímavých 

názorů a podnětů k zamyšlení, ze kterých lze čerpat při vytváření projektu. Především 

negativa nutí k hlubšímu přemýšlení o tvorbě projektu.  

     Na základě dotazníkového šetření vyplynula následující doporučení pro koncipování 

projektu „Děti učí děti“: 

- promyslet organizaci projektu – ve kterých ročnících bude projekt ověřen, během 

kolika vyučovacích hodin budou přípravy projektu probíhat, s kolika pedagogy je 

třeba spolupracovat 

- snažit se nalézt ke spolupráci takové pedagogy, kteří mají zájem se projektu zúčastnit  



44 

 

- získat si starší žáky a motivovat je ke spolupráci 

- nechat starším žákům dostatek času na uchopení dané látky, aby ji mohli snadněji 

předat žákům mladšího ročníku 

- před výstupem starších žáků zajistit potřebné materiální a technické vybavení 

(s pomocí žáků) 
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7 Projekt „Děti učí děti“ 

7.1 Představení projektu 

     Projekt „Děti učí děti“ se zaměřuje na přirozený způsob předávání informací mezi lidmi 

podobné věkové kategorie v oblasti prevence úrazů. 

     Během školního roku si žáci pod vedením třídního učitele připraví (na základně dosud 

získaných informací od učitele) výstup pro žáky z nižšího ročníku. Podmínkou je použít téma, 

které spadá pod prevenci úrazů. 

     Pedagogové mají volnost v čase, kdy se má příprava výstupu a výstup samotný konat. Tím 

pádem je i konkrétní zaměření výstupu také více méně na volbě pedagoga.  

 

7.2 RVP ZV jako východisko pro projekt 

     Tvorba projektu „Děti učí děti“ vychází z obsahu Rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání27
 (zkráceně RVP ZV). Jedná se o dokument státní úrovně, který 

navazuje na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (zkráceně RVP PV) 

a který „vymezuje závazné rámce vzdělávání pro základní vzdělávání“
28

. Je podkladem 

pro tvorbu školního vzdělávacího programu, který si vytváří každá základní škola vlastní. 

 

7.2.1 Prevence úrazů v RVP ZV 

     Téma prevence úrazů nalezneme v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání ve vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“
29

, přesněji v rámci vzdělávacího okruhu 

„Člověk a jeho zdraví“. Zde lze vyčíst to, jaké vědomosti a dovednosti by žáci měli mít 

po třetí a páté třídě základní školy (jedná se o tzv. Očekávané výstupy). Dále se zde objevuje 

nástin učiva
30

, které se má v dané oblasti probrat (nejedná se však o osnovy).  

                                                           
27

 http://nuv.cz/file/133 

28
 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha : VÚP. 2007. s. 9. [cit. 25. ledna 2013]. 

Dostupné na Internetu: http://www.vuppraha.cz/wp- content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf         

29
 RVP ZV, s. 39 

30
 RVP ZV, s. 42 

http://www.vuppraha.cz/wp-%20content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf
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7.2.2 Očekávané výstupy 

     Výčet všech „Očekávaných výstupů“ ze vzdělávacího okruhu „Člověk a jeho zdraví“ je 

uveden v RVP ZV
31

. Z těchto výstupů souvisí s prevencí úrazů především následující 

výstupy: 

- Žák dodržuje zásady bezpečného chování (doma, ve škole i venku) tak, aby nezpůsobil   

            úraz sám sobě či jiným osobám. 

- Žák uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu. 

- Žák uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho  

            preventivní ochranou. 

- Žák uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových   

            situacích simulujících mimořádné události. 

- Žák ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc. 

 

7.2.3 Klíčové kompetence 

     Projekt „Děti učí děti“ se zaměřuje na rozvoj klíčových kompetencí
32

, které „představují 

souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a 

uplatnění každého člena společnosti“
33

. Sleduje nejen rozvoj kompetencí k učení, ale dává 

důraz také na rozvíjení: 

- kompetencí k řešení problémů (hlavně při samotné přípravě výstupu) 

- kompetencí sociálních a personálních (především skrze obsah – ohleduplné chování 

k ostatním lidem, tvorům) 

- komunikativních kompetencí (spolupráce) 

 

                                                           
31

 tamtéž 

32
  RVP ZV, s. 14 

33
 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha : VÚP, 2007. s. 14. [cit. 25. ledna 2013].       

    Dostupné na Internetu: http://www.vuppraha.cz/wp-  content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf 

   

http://www.vuppraha.cz/wp-%20%20content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf
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7.3 Komplikace spojené s projektem a důvody k pokusu o jejich překonání 

     Z dotazníkového šetření, které přineslo velmi cenné informace, vyplynulo, že by se 

při realizaci projektu mohlo narazit na několik problematických bodů. Následující kapitola 

pojednává o komplikacích, které se týkají hlavních aktérů projektu (tedy žáků 

a pedagogů/externích pracovníků), a dále uvádí důvody, proč by bylo dobré se i přes možné 

komplikace snažit do tvorby projektů vkládat úsilí.  

Žáci: 

     Příprava hodiny a její následná prezentace nebude pro děti jednoduchá záležitost 

(vzhledem k tomu, že se s takovým způsobem práce děti příliš často nesetkávají). 

     Na samém začátku musí žáci nejprve vstřebat hodinu vedenou třídním učitelem, propojit ji 

s dosavadními zkušenostmi a poté se snažit dané téma (za pomoci pedagoga) uzpůsobit tak, 

aby byla vhodná pro mladší děti. Je logické, že při prvních pokusech budou ještě žáci 

nezkušení – nevycítí důležité informace, budou se stydět vystupovat, nebo se naopak budou 

překřikovat apod., což se projeví na kvalitě prezentace hodiny. 

 

Proč podstoupit toho riziko? 

     Postupem času ovšem děti získají zkušenosti s úpravou obsahu, s vystupováním před lidmi 

a především si osvojí důležité téma prevence úrazů nenásilně a neobvyklým způsobem (což 

napomáhá lepšímu zapamatování). 

 

Učitelé, či externí pracovníci: 

     Komplikací u pedagogů může být přístup, s jakým k projektu budou přistupovat. Pro třídní 

učitele nemusí být zcela jednoduché zvládnout projekt organizačně i časově, což je může 

odradit. Další učitelé mohou namítat, že téma prevence úrazů s dětmi přirozeně probírají 

v průběhu roku a že příprava hodiny pro jinou třídu chápou jako „práci navíc“.  

 

Proč je tvorba projektu přínosná i pro učitele?  

     Vytváření netradiční hodiny ale může obohatit i samotné pedagogy – sami nejlépe znají 

své svěřence a mohou dobře vnímat jejich pokroky - ve způsobu řešení problémových situací, 
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v komunikačních dovednostech. Může to být způsob, jak si vyzkoušet jiný způsob práce se 

žáky, než na který jsou zvyklí. 

     Pokud by se do takového programu zapojili externisté, museli by řešit též organizační 

problémy, které by v jejich případě byly znásobeny neznalostí prostředí dané školy a žáků.  

 

Proč by bylo přínosné zapojit do projektu externí pracovníky? 

     Přítomnost odborníka je pro děti zajímavá a přínosná z toho pohledu, že může dětem 

ukázat takový pohled na problematiku. Může jim přinést ukázat pomůcky, se kterými se 

doposud nesetkaly a které by jim učitel nemohl nabídnout.  

      

7.4 Využití akčního výzkumu  

     Podle Jana Hendla, který napsal publikaci o kvalitativním výzkumu, lze výzkum dělit 

na výzkum základní a aplikovaný. Základní výzkum se zabývá otázkami teoretickými a má 

spíše charakter laboratorní, jelikož jeho výsledky nelze ihned aplikovat. Naproti tomu 

aplikovaný výzkum se zabývá otázkami, které mají význam pro praxi. Zabývá se řešením 

praktických problémů.  

     Do aplikovaného výzkumu patří mimo jiné i výzkum akční (angl. action research), který 

se snaží změnit stav tím, že optimálně přenáší výsledky výzkumu do praxe. Jeho výstupem 

může být publikace, inovační návrh, výzkumná zpráva aj. Existují dva důležité body, které je 

třeba u akčního výzkumu sledovat - problém praxe a cíl změn (Hendl, 2008, Maňák, Švec, 

2005). V případě projektu „Děti učí děti“ platí: 

problém praxe = nedostatečný prostor pro interakci žáků různého věku během vyučování  

                        = stereotypní způsoby předávání informací žákům 

                        = nedostatek zkušeností s vytvářením projektů, na kterých se podílí sami žáci  

cíl změn = umožnit interakci žáků různé věkové kategorie při realizaci projektu „Děti učí   

                  děti“ 

               = začlenit žáky do vytváření projektu a dát jim tak šanci rozvinout řadu dovedností,  

                  posílit znalosti a získat cenné zkušenosti 
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7.5 Tvorba projektu „Děti učí děti“  

     Téma prevence úrazů je široké a je třeba si ujasnit, na jakou oblast se projekt zaměří. 

Pro potřeby této diplomová práce bylo zvoleno téma, které se zabývá prevencí školních 

úrazů (bezpečným chováním ve škole). Bylo vybráno z toho důvodu, že děti tráví ve škole 

mnoho času a riziku vzniku úrazu v tomto prostředí jsou vystaveny dennodenně.   

     Následující kapitola pojednává o počátečním plánování projektu a následně o samotné 

tvorbě projektu.  

 

• Projekt vychází z RVP ZV 

     Jak již bylo výše řečeno, prevence úrazů spadá v RVP ZV pod vzdělávací oblast Člověk 

a jeho svět a pod vzdělávací okruh Člověk a jeho zdraví. Ať už se projekt zaměří na jakékoliv 

podtéma prevence úrazů, je nezbytné si předem stanovit cíle, které budou pro tvůrce projektu 

závazné, a také promyslet klíčové kompetence, které bude projekt u žáků rozvíjet. 

U vybraného podtématu (prevence školních úrazů) lze uvést následující cíle a klíčové 

kompetence. 

Cíle lze rozlišit na obecné a konkrétní: 

- Cíle obecné: Žák aktivně chrání fyzické zdraví své i ostatních. 

                                Žák si váží svého zdraví. 

- Cíle konkrétní: Žák si připomene pravidla bezpečného chování ve škole.  

                                    Žák se chová ve škole tak, aby nezpůsobil úraz sobě či jiným osobám. 

 

Projekt svým působením a obsahem sleduje rozvoj několika klíčových kompetencí: 

- kompetence sociální a personální (ohleduplné chování k ostatním lidem, tvorům)  

- kompetence komunikativní (spolupráce, domluva) 

- kompetence k řešení problémů (reakce na situace, za kterých mohou vzniknout  

úrazy; řešení problémů s uchopením a organizací hodiny) 

- kompetence k učení (prevence úrazů, rétorika) 
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 • Počáteční plány a úkoly 

- najít školu, ve které lze projekt uskutečnit (nejprve zkusit fakultní školy, které jsou 

zvyklé spolupracovat se studenty) 

- ve škole nalézt třídního učitele starších žáků prvního stupně základní školy (čtvrtého, 

či pátého ročníku), kterého by projekt zaujal a který by byl ochotný poskytnout své 

hodiny k přípravě projektu (jedná se zhruba 5 – 6 vyučovacích hodin) 

- vybrat pro realizaci projektu takové období, ve kterém se žáci nebudou účastnit 

dlouhodobějších pobytů a zájezdů (aby nebyly přípravy přerušovány) 

- kontaktovat též učitele mladších žáků prvního stupně (nejlépe co nejmladší ročník, aby 

bylo možno působit na děti od co nejnižšího věku), který by stál o zapojení 

do projektu 

- zjistit, jaké se na škole vyskytují větší prostory, které by v případě potřeby mohly být 

využity (tělocvična, knihovna, třída)  

- promyslet si způsob vystupování před žáky, cizími lidmi (jakým způsobem k nim 

hovořit, aby se v nich vzbudil upřímný zájem o projekt) 

 

• Důležitá zjištění před přesným zpracováním projektu 

- zajištěna spolupráce s pražskou fakultní školou ZŠ náměstí Curieových 

- kontaktováni třídní učitelé pátého a druhého ročníku prvního stupně této základní 

školy 

- pro práci se staršími žáky bylo vybráno (na základě dohody s vyučujícím) období, 

ve kterém projekt bude probíhat (po jarních prázdninách) 

- výskyt větších místností na škole potvrzen (záleží na rozvrhu a domluvě, zda by bylo 

možné je využít) 
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• Příprava úvodní hodiny pro žáky 5. ročníku ZŠ 

     První hodina se žáky pátého ročníku je velmi důležitá. Jde nejen o obsah dané hodiny 

(o bezpečné chování ve škole), ale také o první vzájemné interakce, které by měly být co 

nejpříjemnější a nejpřirozenější, aby umožnily dobré „startovní podmínky“ pro další 

spolupráci.  

     Úvodní hodina je rozčleněna na jednotlivé aktivity, u kterých je uvedeno též jejich 

přibližné časové rozvržení. Plán výuky je následovný: 

 

ŠKOLNÍ ÚRAZY (BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ VE ŠKOLE 

- ročník: 5. ročník 1. st. ZŠ 

- rozsah: 1 vyučovací hodina  

 

 

Tab. 11: Plán úvodní hodiny se žáky 5. ročníku 

AKTIVITA 

 

Odhad času  

OBSAH POMŮCKY 

Úvod hodiny 

 

1 – 2 min. 

 

- představení, seznámení s tématem hodiny 

(vyzdvihnutí důležitosti tématu) 

         - 

„Brainstorming“ 

 

 

 

cca 5 min. 

 

- uvedení do tématu, vstupní („seznamovací“) 

aktivita – zápis viditelně na tabuli 

→ Co se vám vybaví, když se řekne „školní 
úrazy“? 

tabule, křída 

 

 

Skupinová práce 

 

 

10 – 15 min. 

 

- sepsání zákazů pro daný prostor ve škole 
a rizik, která hrozí při jejich neuposlechnutí 

čtvrtky 

formátu A3, 

barevné 

fixy 

Diskuze nad 

výsledky 

skupinové práce  

 

 

 

cca 10 – 15 min. 

 

- každá skupina představí své nápady 

- ostatní budou mít potom šanci reagovat, doplnit  

své spolužáky 

- vyučující řídí průběh diskuze (dává slovo 

jednotlivým skupinám i žákům, otázkami je 

směřuje k odhalení zatím nezmíněných rizik 
apod.) 

         - 
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Vlastní zážitky 

 

 

 

5 – 10 min.  

 

- úrazy své a svých blízkých (= propojení 

„teorie“ s praxí) 

- rozebírání příčin úrazu, návrh preventivního 
opatření (návrat k předešlé aktivitě) 

- 

Seznámení 

s obsahem dalších 

setkání 

 

cca 5 min.  

 

seznámení s náplní dalších společných hodin          -  

Závěr hodiny 

 

0,5 min. 

 

poděkování, rozloučení           -  

 

→ Skupinová práce (detailněji): 

- Žáci budou rozděleni do skupin, počet skupin závisí na počtu žáků. Ve skupině by 

mělo být cca 4 – 5 žáků, aby byla možnost získat mnoho názorů a zároveň aby 

žáků nebylo příliš.  

-  Úkolem každé skupiny bude na velký papír (nadepsaný jedním z těchto čtyř slov 

– třída, chodba, tělocvična, jídelna) sepsat zákazy pro daný prostor ve škole 

a rizika, která by v případě jejich neuposlechnutí hrozila. 

- Pokud bude ve třídě mnoho dětí a utvoří se více skupin, vyskytnou se některé 

prostory dvakrát (nejedná se o problém, získá se více názorů).  

- Předpokládané odpovědi žáků pro dané místnosti: 

třída  - neběhat po třídě – riziko uklouznutí, úderu o hrany nábytku; nevyklánět se            

            z okna - pád; nenechávat věci v průchozí uličce – zakopnutí, pád;    

            nemanipulovat o přestávce s kružítkem a jinými ostrými předměty… 

 

chodba = neběhat – riziko uklouznutí, sražení jiných žáků; sledovat pohyb ostatních    

                žáků; neotvírat okna a nevyklánět se z oken (pokud se stane, že jsou  

                ponechána bez dozoru)…   
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tělocvična = řídit se pouze pokyny učitele; nelézt na nářadí v nepřítomnosti  

                    vyučujícího; dbát na bezpečné zacházení s náčiním; používat vhodnou   

                    obuv; odkládat si před hodinou tělesné výchovy hodinky a šperky…  

 

jídelna = neběhat – riziko uklouznutí, sražení ostatních žáků, hrozí též rozbití skla                  

               a následné pořezání; utírat rozlité polévky, nápoje; odstranit jídlo ze země;  

               nemluvit při jídle… 

 

 

→ Seznámení s obsahem dalších setkání (detailněji) 

     V závěru hodiny se žáci seznámí s tím, jak bude projekt dále pokračovat. Úkolem této části 

hodiny je to, aby v žácích pátého ročníku vzbudila vnitřní motivaci k přípravám hodiny 

u mladších žáků.  

     Žáci by se měli dozvědět základní informace o dalším průběhu společně strávených hodin:  

- Úkolem pro nadcházejících 5 – 6 vyučovacích hodin bude připravit hodinu pro 

mladší spolužáky. 

- Žáci mají možnost vyzkoušet si roli učitele a předávat své dosavadní zkušenosti 

a znalosti mladším spolužákům. 

- Žáci se seznámí se způsobem spolupráce s vedoucím projektu (studentkou 

Pedagogické fakulty). Jedná se především o návštěvy v dohodnutých dnech 

a plnění dílčích úkolů.  

- Zdůraznění toho, že nejde o tlumočení učitelových slov. Ve velké míře se jedná 

o možnost vnést do hodiny vlastní nápady a zkusit si nést odpovědnost za své 

rozhodování a vystupování.  

- Dalším důležitým bodem je fakt, že na přípravu hodiny žáci nebudou sami. 

Vyučující (studentka) jim bude s prací na projektové hodině pomáhat, bude jejich 

rádcem a také koordinátorem celé akce.    
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• Obsah přípravných hodin žáků 5. ročníku ZŠ 

     Během přípravných hodin žáci pátých tříd společně s vyučujícím (studentkou) plánují 

a postupně připravují hodinu, kterou následně odučí ve druhém ročníku. Počet přípravných 

hodin záleží na řadě faktorů. Projekt (s ohledem na věk dětí, náročnost úkolu a časové 

možnosti) počítá s pěti až šesti přípravnými hodinami (a jednou hodinou výstupní). 

     Důležitým prvkem, který se objevuje v průběhu celého projektu, je využívání 

konstruktivního způsobu vedení vyučování (což je opakem tradičního transmisivního pojetí 

vyučování, kde je učitel garantem pravdy a žák pasivně přejímá to, co mu učitel předkládá). 

Konstruktivní vyučování bere žáka (dítě) jako člověka, který již má nějaké zkušenosti 

a znalosti. Úkolem učitele je pak vytvářet vhodné podmínky k tomu, aby je mohl (společně 

s dovednostmi) dovést do co nejvyšší úrovně rozvinutí (Vališová, Kasíková, 2007). 

     V projektu se tedy klade důraz na to, aby byl učitel schopný vést žáky k  získávání 

informací, ukazovat jim cesty řešení nastolených problémů, pokládat vhodné otázky a také 

oceňovat jejich aktivní přístup. V přípravných hodinách se tedy nejedná o naučení se úvodní 

hodiny nazpaměť a její přetlumočení mladším spolužákům. 

     Žáci budou vyučujícím vedeni (učitel sleduje, jakým směrem se hodina vyvíjí), ovšem 

hlavní aktivita spočívá na nich. Tento způsob práce s dětmi od nich vyžaduje soustředění 

a posiluje jejich myšlenkové procesy (žáci řeší organizaci hodiny, problémové situace apod.).  

› Základní body přípravných hodin jsou následující: 

- žáci se domluví na základním obsahu hodiny (na jaké téma se zaměří), toto 

rozhodnutí odůvodní 

- žáci navrhnou výstavbu hodiny a dokážou odůvodnit, proč se takto rozhodli 

- žáci budou spolupracovat na řešení dílčích problémových situací (jak časově 

rozdělit aktivity do vyučovací jednotky/vyučovacích jednotek, jak si rozdělit práci, 

jaké funkce v rámci skupiny budou plnit) 

- žáci vyvodí a dále budou respektovat specifika práce s mladšími žáky (omezení 

obsahu, jednoduchost ve vyjadřování, použití obrázků apod.) 

- žáci si rozdělí role pro přípravné hodiny i samotný výstup (hlavní mluvčí, 

časoměřič, vedoucí skupiny, zapisovatel apod.) 
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› Úlohy žáků, vedoucího projektu (vyučujícího) a třídních učitelů během přípravných hodin: 

→ žáci: 

- žáci 5. ročníku budou s vyučujícím pracovat na přípravě hodiny pro mladší žáky 

- žáci 5. ročníku budou spolupracovat s vedoucím projektu, s třídním učitelem žáků 

druhého ročníku, se svým třídním učitelem (pokud si to situace vyžádá, tak také se 

členy vedení školy) 

- žáci 5. ročníku v domluvený čas odučí u mladších žáků hodinu, která je upozorní 

na možnost úrazu ve škole a která jim především ukáže způsob, jakým mohou 

úrazu předejít 

 

→ vedoucí projektu: 

- bude podle svého předešlého návrhu se žáky vytvářet konkrétní podobu hodiny 

- bude neustále kontrolovat činnost žáků 

- bude (společně se žáky) komunikovat se třídními učiteli a žáky druhého ročníku 

- zajistí, aby výuka probíhala ve vhodném prostoru, který umožní dostatečně dobrý 

pohyb dětí ze dvou tříd, či ve více prostorech (záleží na charakteru připravené 

hodiny a technice, která bude při výuce potřeba) 

 

 

→ třídní učitel starších dětí (žáků 5. třídy): 

- pozoruje přípravné hodiny 

- sleduje růst žáků z hlediska – organizace práce, schopnosti dohodnout se se 

spolužáky, přístupu k problémovým situacím apod.  

- zaznamenává pokroky žáků ve vystupování, vyjadřování, prohlubování znalostí aj. 

- zapisuje si poznámky, doporučení, nápady k průběhu přípravy i k průběhu 

realizované hodiny (a sděluje je vedoucímu projektu) 

- v případě jakýchkoliv nejasností se může na vedoucího projektu obrátit 
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→ třídní učitel mladších dětí: 

- komunikuje se zástupci pátého ročníku a s vedoucím projektu 

- v případě nejasností ohledně průběhu akce se může obracet na vedoucího projektu 

 

 

• Návrh průběhu a organizace výstupní hodiny 

     V posledních dnech příprav žáci budou plnit též úkoly spojené s organizací výukového 

dne. Především se jedná o dohodnutí dne a času, ve který budou provádět výuku u žáků druhé 

třídy.  

→ Je tedy nutné, aby žáci páté třídy: 

- získali rozvrh hodin ve druhé třídě, porovnali jej s vlastním rozvrhem (žáci páté 

třídy dochází často na předměty do jiných učeben)  

- dohodli se s třídním učitelem, který den by byl vhodný na provedení výstupu 

- zkontaktovali též třídního učitele ve druhé třídě a domluvit termín výstupu  

- včas zajistili možnost vypůjčení příslušné techniky a přípravu potřebných 

materiálů 

- měli připraveny základní pomůcky – psací potřeby, papíry apod. 

- obstarali si (žáci s funkcí časoměřiče) vhodné hodinky (s označením každé 

minuty), popř. využili hodiny na mobilním telefonu 

 

→ Během výuky třídní učitel mladších dětí: 

- sleduje hodinu vedenou staršími žáky 

- pozoruje své svěřence, jak reagují na změnu vyučujícího (vyučujících)  

- hodnotí u svých žáků míru zaujetí, chuti do „práce“, respektování mladých 

vyučujících 

- zaznamenává si komentáře k vývoji hodiny (které následně sdělí vedoucímu 

projektu) 



57 

 

→ V průběhu výstupu třídní učitel starších dětí (žáků 5. třídy): 

- pozoruje hodinu, ve které jeho svěřenci učí žáky druhého ročníku  

- zapisuje si poznámky, doporučení, nápady k průběhu realizované hodiny (a sděluje 

je vedoucímu projektu) 

 

→ vedoucí projektu: 

- před začátkem zkontroluje, zda jsou všichni žáci připraveni, zda mají též 

přichystané pomůcky a zda technika funguje 

- dohlíží na realizaci projektu 

- má přehled o dění ve všech skupinách, podává informace všem zúčastněným 

- sleduje čas (nespoléhá se pouze na žáky) 

 

 

• Kriteria pro hodnocení projektu (akčního výzkumu) 

     Aby bylo možné vyhodnotit, do jaké míry se realizace projektu vydařila, je nutné si 

stanovit určitá kriteria, podle kterých se bude projekt hodnotit.   

     Jeden z nejdůležitějších pohledů je ten, jak se projekt podílel na rozvoji samotných žáků: 

- Starší žák dostal šanci si během projektu ukotvit poznatky z oblasti prevence 

úrazů. 

- Starší žák se podílel na přípravě hodiny (z oblasti prevence úrazů) pro mladší 

žáky. 

- Starší žák spolupracoval se svými spolužáky při tvorbě hodiny. 

- Starší žák se seznámil se zásadami rétoriky a při výuce je uplatňoval (např. hovořil 

dostatečně hlasitě a srozumitelně). 

- Starší žáci respektovali nízký věk žáků druhé třídy a řídili se jím při tvorbě hodiny. 

- Mladší žák si díky starším spolužákům připomenul pravidla bezpečného chování 

ve škole. 
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- Mladší žák hodnotil výuku svých starších spolužáků pozitivně (jako přínos). 

- Mladší žák vnímal při výuce staršího spolužáka jako autoritu (nerušil, vnímal ho) 

 

     Dále je třeba posuzovat projekt podle toho, do jaké míry vedoucí projektu plnil svoji roli: 

- Vyučující (vedoucí projektu) reagoval na dotazy žáků během přípravných hodin. 

- Vyučující pomáhal žákům při přípravných hodinách a také s organizováním 

výstupní hodiny.  

- Vyučující zajistil, aby obsah výstupní hodiny sledoval očekávané výstupy RVP.  

- Vyučující se při výuce řídil zásadami konstruktivního vyučování. 

- Vyučující po celou dobu dokázala žáky motivovat ke spolupráci. 

- Vyučující zvládal komunikaci mezi žáky a učiteli obou tříd.  

 

     V neposlední řadě lze posuzovat projekt podle závěrečné hodiny, ve které učí starší žáci 

žáky mladší: 

- Starší žáci se dostavili do školy dostatečně brzy (podle domluvy s vyučujícím). 

- Potřebné pomůcky byly v daný den připraveny a přístroje fungovaly. 

- Hodina začala včas (případně s minimálním zpožděním). 

- Časové rozvržení aktivit přibližně odpovídalo předpokladům (a tím pádem 

nedocházelo k prodlevám). 

- Hodina skončila v požadovaný čas a významně nezasahovala do přestávky. 

- Projektová hodina nenarušila běžnou výuku ve vedlejších třídách. 

- Mladší děti respektovaly starší děti jako učitele pro danou hodinu.  

- Mladší žáci spolupracovali se staršími žáky (odpovídali na otázky, řešili úkoly 

apod.).  

- Starší žáci se k výuce postavili zodpovědně a vedli ji seriózně.  

- Třídní učitelé byli s průběhem hodiny spokojeni.  
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7.6 Realizace projektu „Děti učí děti“ 

     Projekt „Děti učí děti“ se odehrál: 

- na ZŠ náměstí Curieových na Praze 1 

- v období od 18. do 28. února 2013  

- ve spolupráci se žáky pátého (5. Z) a druhého ročníku (2. M) 

 

     Základní škola náměstí Curieových je školou fakultní. Žáci některých tříd mají tedy 

možnost účastnit se projektů studentů Pedagogické fakulty. U žáků nynější 5. Z, jak jsem byla 

informována dětmi, proběhla v minulých letech výuka studentů fakulty na téma zdravé 

výživy. Žáci sice nevystupovali jako vyučující, ale měli možnost do určité míry vnímat, co je 

potřeba k projektu zajistit. Všichni žáci ještě neměli možnost ocitnout se v roli učitele, někteří 

ale dochází na hodiny práce s počítači k žákům prvního ročníku (pomáhají jim zde se základní 

obsluhou počítače).      

     V páté třídě, se kterou vedoucí projektu připravoval výuku mladších dětí, je celkem 25 

žáků (z toho 12 dívek a 13 chlapců). První týden tři žáci chyběli, ovšem od druhého týdne 

jsem již pracovala s plným počtem žáků. Tato fakultní škola se zaměřuje na práci 

s tzv. nadanými dětmi. I v této třídě se takoví žáci nachází. Dále je zde jeden chlapec, který se 

více straní kolektivu a nemá zájem se zapojovat.  

      Základní školu ZŠ náměstí Curieových jsem během svého studia navštívila dvakrát. 

V obou případech se jednalo pouze o cílené náslechy (hudební výchova, nadaní žáci). Díky 

projektu „Děti učí děti“ jsem měla možnost se s touto základní školou (a jejími žáky) blíže 

seznámit. 

     Následující tabulky ilustrují spolupráci se žáky páté třídy během úvodní hodiny a hodin 

přípravných. Ukazují, jakým způsobem žáci plnili dané úkoly a řešili problematické situace.  

 

• Den první (pondělí 18. února 2013, první vyučovací hodina) 

- úvodní hodina vedená studentkou  

- hodina probíhala podle plánu hodiny – představení, seznámení s tématem, 

„brainstorming“ 
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- žáci byli následně rozděleni do čtyř skupin (v ten den bylo ve škole 20 dětí, skupiny 

byly tedy po pěti) 

- výsledky skupinové práce (Příloha 6, Příloha 7, Příloha 8, Příloha 9) jsou součástí 

příloh 

- žáci reagovali pozitivně na možnost účastnit se projektu, ve kterém budou učit mladší 

spolužáky 

 

Vlastní komentář: 

→ S průběhem dnešní hodiny jsem spokojena. Žáci se mnou při hodině spolupracovali, nebáli 

se říci svůj názor, ochotně diskutovali a pozitivně reagovali na návrh přípravy hodiny.  

Otázkou ovšem je, zda budou i nadále (v průběhu několika přípravných hodin) dobře 

spolupracovat, zda mě (cizí osobu) budou poslouchat apod. 

→ Jelikož se žáci během týdne poměrně často rozdělují na skupiny (např. kvůli výuce cizího 

jazyka) a také se stěhují do jiných učeben, nebude snadné dohodnout naše schůzky (v době 

výuky pana učitele). Doufám ale, že budu mít šanci se s žáky připravovat na výstup 

minimálně během pěti schůzek.  

→ Jsem ráda, že se pan učitel na můj nápad (děti učí děti) dívá pozitivně a že motivuje žáky 

do akce, na které se mohou přiučit něčemu novému. V průběhu hodiny sleduje práci žáků, 

občas se snaží také navádět děti ke správné odpovědi.  

 

• Den druhý (středa 20. února 2013, druhá a třetí vyučovací hodina) 

- první přípravná hodina 

- žáci museli reagovat na instrukce vedoucího práce a plnit úkoly pro danou hodinu 

- klíčový úkol pro dnešní hodinu bylo vybrat téma, kterým se budou v průběhu dalších 

hodin zabývat 

- z názorů žáků (které byly odůvodněny a zaznamenány na tabuli) vyplynulo, že největší 

rizika spatřují při pohybu ve třídě a na chodbě (na tato prostředí se tedy v projektu 

zaměří)          
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- dalším úkolem bylo vymyslet, v jak velkých skupinách budou děti pracovat (výsledné 

rozdělení = 4 skupiny, 2 pro třídu, 2 pro chodbu) 

- rozděleny funkce prostředníků mezi žáky a učiteli páté a druhé třídy 

- následovalo vyvození specifik práce s dětmi z druhého ročníku  

- úkol na příští hodinu – každý si rozmyslí, jakou formou by mohla jeho skupina 

mladším dětem dané téma předložit 

 

Vlastní komentář: 

→ Nedovedu si zatím představit, do jaké míry budou děti schopné pracovat ve skupině. 

Pokud nejsou děti zvyklé rozdělovat si úkoly a navzájem se poslouchat (jako to je i v tomto 

případě), nebude lehké se domluvit. Budu se snažit sledovat skupiny, a pokud budou mít 

potíže, pomohu jim (navrhnu rozdělení rolí, práce).  

→ Doufám, že se mi povede chlapce, který se na přípravě hodiny nechce podílet, motivovat 

ke spolupráci. Ovšem podle toho, co jsem vypozorovala, je zvyklý se nechat odstavit (což mu 

zřejmě i vyhovuje) a pracovat na jiném úkolu. Chtěla bych, aby se zapojil, ovšem násilně ho 

nutit nemohu (přece jen jsem cizí osoba). 

→ Jsem spokojena s prací organizátorů. Překvapilo mě, že se nestyděli sami zajít za paní 

učitelkou a zjišťovat potřebné informace. Bylo to ale také tím, že paní učitelku znají a že ji 

mají rádi.  

→ Uvidím, jak budou děti schopné (a ochotné) vytvořit předběžný obsah jejich výstupu, když 

nemají možnost se vidět po škole. Být s dětmi více hodin denně by ale asi nebylo vhodné, 

bylo by to až příliš. Také mi není příjemné „brát“ panu učiteli veškeré jeho hodiny (pan učitel 

učí češtinu, matematiku, tělocvik).  

 

• Den třetí (čtvrtek 21. února 2013, druhá vyučovací hodina) 

- hlavní náplní dnešní hodiny bylo pracovat ve vzniklých čtyřech skupinkách 

- úkolem bylo domluvit se na formě, kterou při výuce využití (úkol z předešlé hodiny) 

a také na konkrétním zaměření svého výstupu  
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- zástupci skupin hovořili mezi sebou o formě výstupu (aby se vyloučila podobnost) 

- úkol na další setkání – konkrétní podoba výstupu (někteří již na tom pracovali dnes) 

- zástupci skupin společně s vedoucí projektu navštívili třídní učitelku druhého ročníku 

(k předběžnému dohodnutí termínu výstupu) 

 

                         

21. února 2013 

T1 T2 Ch1 Ch2 

forma 

zprostředkování 

tématu 

naaranžování 

nebezpečné 

situace ve třídě 

obrázek  využití 

technických 

přístrojů 

(interaktivní 

tabule) 

divadelní scénka  

 

Vlastní komentář: 

→ Dnešní den byl pro mne poněkud hektický. Musela jsem rychle reagovat na to, co 

vymýšlela každá ze čtyř skupin. Potřebovala jsem být na čtyřech místech najednou, což je 

nemožné. Žáci tedy museli občas chvíli počkat, než jsem k nim přišla. (Ovšem i to je třeba se 

naučit.) Někdy jsem musela žáky odklonit od jejich původního plánu. Doufám, že je to 

neodradilo, jelikož chuť k práci je velmi důležitá.  

 

• Den čtvrtý (pátek 22. února 2013, komunikace pouze o přestávkách)  

- komunikace pouze během přestávek (hektičtější) 

- návrhy obsahu hodin v přílohách (Příloha 10, Příloha 11, Příloha 12)  

- skupina Ch1 (která využije interaktivní tabuli) návrh nesepsala, sdělila ústně 

- některé skupiny se zaměřily též na způsob odměny mladších žáků (pochvala, diplom, razítka   

  apod.) 

- každá skupina byla upozorněna, že musí komunikovat se svou „partnerskou skupinou“, aby  

  se náplň výstupu příliš neshodovala 
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22. února 2013 

T1 T2 Ch1 Ch2 

náplň výstupu návrh 

uzpůsobení třídy 

tak, aby zde 

hrozilo 

způsobení úrazu 

připravený 

obrázek – zde 

budou mladší  

žáci hledat 

„chyby“ 

(dodají příště) návrh scénáře 

pro scénku 

 

Vlastní komentář: 

→ Dnes byla komunikace s dětmi netradiční. Uvědomuji si, že děti o přestávce nemusí 

vnímat tak dobře, jako by tomu bylo při hodině, a také že to děti vyrušuje v době, kdy mají 

volno. Vždy se ale jednalo o několik minut, takže jim to, doufám, nijak nevadilo.   

→ Pociťuji, že počáteční nadšení z myšlenky učit mladší žáky poněkud opadává (především u 

mnohých chlapců). Je to tím, že musí plnit úkoly a domlouvat se, což je ovšem nezbytné. 

Doufám, že po víkendu budou plni sil pustit se do závěrečných příprav.   

 

• Den pátý (pondělí 25. února 2013, první vyučovací hodina a přestávky) 

- tato hodina sloužila především k tomu, aby si žáci dodělali své přípravy, rozmysleli všechny   

  pomůcky a v případě potřeby se vedoucího práce zeptali na nejasnosti 

- do třídy dnes přišli i žáci, kteří minulý týden chyběli (získali funkci časoměřičů   

   a pomocníků s materiály a technikou) 

- skupina Ch1 vytvářela dnes většinu příprav pro svůj výstup (focení nebezpečné situace    

   na chodbě) 

- všechny skupiny měly za úkol si detailně rozmyslet, kdo ze skupiny bude hovořit za skupinu   

   a co bude přesně říkat 

- žáci byli informování o zkoušce výstupu, která proběhne při příštím setkání, a nutnosti  

   přinést si veškeré potřebné materiály (či technické přístroje) s sebou 
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25. února 2013 

T1 T2 Ch1 Ch2 

činnost skupiny doladění detailů 

příprava 

komentáře 

výstupu 

doladění detailů 

příprava 

komentáře 

výstupu 

hlavní přípravy 

výstupu (focení 

nebezpečných 

situací na 

chodbě) 

příprava 

komentáře 

výstupu 

doladění detailů  

příprava 

komentáře 

výstupu 

 

Vlastní komentář: 

→ Dnešní den byl pro mě kritický. Žáci jako by nechápali, že je třeba plnit úkoly, aby 

směřovali ke kvalitně zvládnutému výstupu. Neřekla bych, že se už nechtějí zabývat výukou 

mladších dětí, ale už přistupují k úkolům laxněji. Je to zřejmě tím, že výstup se bude konat až 

ve čtvrtek, tudíž mají pocit, že je ještě dostatek času. Doufám, že po zítřejší zkoušce budou 

k dokončení příprav přistupovat zodpovědněji.  

→ Byla jsem překvapena tím, jak některé děti odmítají spolupracovat (to se týká především 

skupiny Ch 1 a T 2). Měla jsem pocit, že jim opakuji jedno a to samé již podesáté a pořád 

nejsou schopni úkoly plnit. Myslím si, že tato neposlušnost pramení také z toho, že jsem cizí 

člověk (třídního učitele by poslouchali více).  

→ Především mě zklamali chlapci, kteří chtěli natáčet video. Technicky zručná nejsem 

a počítačům nerozumím. Jelikož ale žáci jevili velký zájem použít techniku, vyhověla jsem 

jim. Ovšem dnes si kameru ani fotoaparát nepřinesli a také se při natáčení chovali jako malé 

děti (smáli se, schválně „přehrávali“ apod.). Poučila jsem se tedy, že nemohu brát nejstarší 

žáky prvního stupně jako uvědomělé osoby, stále se jedná o děti.  

→ Doufám, že nově příchozí žáci pomohou svým spolužákům k provedení úspěšné hodiny. Je 

škoda, že se nemohli od začátku účastnit příprav. Dva z těchto žáků se mi zdají jako 

svědomití lidé, o dalších dvou mám pochybnosti (mezi nimi je i chlapec, který nemá zájem 

o žádnou aktivitu). Pokud nebudou plnit úkol, budu je muset vyměnit, jelikož je důležité, aby 

v den výuky organizátoři dobře fungovali.  



65 

 

→ Mám vážné obavy z toho, jak dopadne zítřejší zkouška. Nedovedu si představit, co budou 

žáci předvádět. Snad si už, ve strachu ze zkoušky, nechají říct a budou se řídit mými radami. 

Ale abych byla spravedlivá, řada žáků plní úkoly včas a vhodně, ochotně se mnou diskutuje.  

→ Je potřeba, abych si doma rozmyslela, co vše je potřeba zařídit na čtvrteční výuku. Musím 

si sepsat, co ještě mám žákům připomenout, na co je upozornit apod. Především jim 

namnožím informace ohledně přesunu jednotlivých skupin (aby každá skupina páté třídy 

věděla, v jakém pořadí k nim budou přicházet skupiny mladších žáků).  

 

• Den šestý (úterý 26. února 2013, třetí vyučovací hodina – zkouška) 

- dnes si skupiny vyzkoušely svůj výstup (časoměřiči průběžně informovali o délce výstupu) 

- velmi důležitou součástí hodiny byly průběžné komentáře, které získávaly skupiny    

   od ostatních žáků, od třídního učitele i od vedoucího práce 

 

                        

26. února 2013 

T1 T2 Ch1 Ch2 

problémy  naaranžování 

lavic a prostoru 

kolem lavic trvá 

několik minut, 

je třeba s tím 

počítat 

členky hovoří 

příliš potichu, je 

tedy potřeba 

zesílit hlas 

členové hovoří 

jeden přes 

druhého, je 

nutné si určit 1 – 

2 mluvčí 

při scénce nebyl 

slyšet dialog - je 

třeba ji 

předvádět tak, 

aby byly aktérky 

otočeny k dětem 

pokud možno 

čelem  

 

Vlastní komentář: 

→ Po včerejšku jsem měla velké obavy z dnešní zkoušky. Dnes ale mohu říci, že mě děti mile 

překvapily. Ano, některé skupiny musí ještě dořešit několik detailů, ale to žáci do čtvrtka jistě 

zvládnou vyřešit. Byla jsem ráda, že jsme mohli s panem učitelem sledovat výstupy dětí 

a komentovat je, tudíž děti slyšely další rady, které jim dopomohou k vylepšení jejich 

výstupu. 
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→ Je třeba ještě zařídit několik organizačních záležitosti, které organizátoři, doufám, zajistí. 

Především nesmí zapomenout informovat paní učitelku z druhé třídy.   

→ Osobně se nejvíce obávám toho, jak zvládnu organizovat výměnu skupin ve stejnou chvíli. 

Doufám, že komunikace mezi organizátory bude bezproblémová a že se nám podaří provést 

výměnu skupin, především výměnu mezi patry, bez komplikací. Organizátoři budou sledovat 

čas a budou skupiny průběžně informovat o čase. Odhaduji, že skupinky budou mít 6 – 10 

minut na výstup. 

 

• Den sedmý (čtvrtek 28. února 2013, první vyučovací hodina = výstup žáků pátého   

  ročníku) 

- dnešním dnem projekt končí, žáci pátých tříd předvedli hodinu, na jejíž přípravě pracovali   

  několik dní 

 

Vlastní komentář: 

→ Jsem upřímně spokojena s průběhem dnešní hodiny, ve které působily děti v roli učitele. 

Žáci páté třídy přišli do školy v domluvený čas (v 7:30) a zajistili si potřebné pomůcky. 

Všechny skupiny byly včas připraveny. Hodina začala lehce po osmé hodině. Starší žáci si 

hlídali pořadí skupin žáků z druhého ročníku a naopak (nedošlo k nedorozumění). Časoměřiči 

hlídali čas, komunikovali mezi patry bez problémů.  

→ Pro ilustraci, jak výuka vypadala, jsou do příloh zařazeny fotografie (Příloha 13, Příloha 

14, Příloha 15, Příloha 16 a Příloha 17). 

 

7.7 Reakce na přípravy a následnou realizaci hodiny z oblasti prevence úrazů 

• Reakce třídního učitele žáků pátého ročníku 

     Pan učitel se sice dnešní výuky nemohl zúčastnit, ale viděl alespoň úterní zkoušku. 

Průběžně mi sděloval, co se mu líbí, co by změnil. Byla jsem ráda, že hodnotil úterní zkoušku 

pozitivně. V předcházejících dnech žáci pomalu tvořili obsah hodiny, seznamovali se s tím, co 

vše je k výuce potřeba. Je pravda, že u skupinové práce se těžko dá sledovat, zda všichni 
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pracují, ale v případě prvního pokusu o vedení hodiny je přeci jen vhodnější pracovat 

ve skupině.  

     To, že museli neustále řešit úkoly a potýkat se s problémy, je nutilo se zapojovat a starat se 

o výslednou podobu výstupu. Doposud zřejmě nepřemýšleli o tom, jak by měli mluvčí 

vystupovat, ale nyní se s tím přímo setkali. Někteří žáci se stydí, ale jak jsem měla možnost 

vidět, v rámci skupiny se tolik nebojí projevovat a dokáže mluvit před více dětmi. Během 

těchto hodin nasbírali cenné zkušenosti, které využijí i v budoucnu. 

 

• Reakce žáků pátého ročníku 

     Ke konci druhé hodiny jsem měla možnost hovořit se žáky pátého ročníku. Především 

jsem jim chtěla poděkovat za to, že se mnou po dobu několika dní spolupracovali 

a připravovali se na výstup. Dále jsem je pochválila za dnešní vedení hodiny. Měli před sebou 

nelehký úkol, ale dobře si s ním poradili. Připomněla jsem jim slova paní učitelky, která je 

také chválila, což je jistě potěšilo.  

     Chtěla jsem mít od každého žáka stručně napsanou reflexi, která se bude vztahovat na celé 

mé snažení i jejich práci. Každému jsem rozdala malý papír, na kterém byly znaky + a -. 

Zajímalo mě, co si odnesli z naší spolupráce pozitivního (co se naučili, s čím byli spokojeni, 

co se jim povedlo) a také co naopak hodnotí jako negativní (co jsem mohla udělat jinak, co 

oni mohli udělat jinak, proč se jim nějaký úkol nedařil apod.). Stačilo mi, aby napsali několik 

bodů. Byla jsem ovšem jejich přístupem zklamaná. Možná to bylo tím, že naše spolupráce už 

skončila, a tudíž měli pocit, že mě nemusí poslouchat. Mnoho dětí se buď nechtělo vyjádřit, 

nebo nevědělo, co má napsat. Další skupinka (především chlapci, kteří od začátku příliš 

neposlouchali) se vyjádřila tak, že jejich výpověď měla nulovou hodnotu (+ = bylo to skvělý, 

- = bylo to hrozný apod.). Některé děti ale opravdu nad tímto posledním úkolem přemýšlely, 

což mě opravdu potěšilo. U negativ převažovala špatná komunikace mezi členy skupiny, 

nedostatek času či nezajímavé hodiny. Pozitivně naopak děti hodnotily příležitost učit děti, 

seznámit se s úrazy z jiného pohledu či si zkusit organizovat výuku.   
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• Reakce třídní učitelky druhého ročníku 

     Byla jsem potěšena, že se paní učitelce můj záměr připravit výuku pro mladší žáky líbil. 

Vyzdvihovala přínos pro obě třídy. Oceňovala různorodost činností ve skupinách. Děti měly 

neustále co dělat a nenudily se. Pozitivum viděla také v bližším kontaktu dětí různého věku.    

     Od paní učitelky jsem se dozvěděla, že občas na škole vznikají podobné projekty. Vždy to 

vychází od učitelů. Většinou se dohodnou dva pedagogové a zkusí vytvořit propojit výuku 

svých žáků. Je to sice práce namáhavá, ale pro žáky obohacující.  

 

• Reakce žáků druhého ročníku 

     Měla jsem možnost mluvit se žáky druhého ročníku a zeptat se jich, jak hodnotí hodinu 

starších dětí. Odpovědi odpovídaly věku (dlouhá souvětí jsem ani neočekávala). Většině dětí 

se tato hodina velmi líbila. Především bylo pro ně zajímavé mít hodinu se žáky a ne 

s učitelem. Někteří dokonce mluvili o vzniku přátelství se staršími žáky. Jiní mě ujistili, že se 

budou „hezky chovat ve třídě a na chodbě“. Někteří žáci se příliš nechtěli bavit, a tak jsem je  

k odpovědi nenutila. 

 

• Reakce z mého pohledu (z pohledu tvůrce a realizátora projektu) 

     Tušila jsem, že příprava výuky se žáky nebude lehkým úkolem. Jelikož ale v myšlence 

vzájemné výuky dětí spatřuji především pozitiva, rozhodla jsem se s dětmi přípravy hodin 

(a následný výstup) realizovat.      

     Zjistila jsem, že je velmi důležité mít s dětmi bližší vztah, znát jejich charakter a umět je 

také motivovat k práci. Se žáky jsem se sice dříve nesetkala, ale zpočátku se mi žáky opravdu 

povedlo navnadit na smysluplnou práci. Postupem času ale bylo vidět, že řada z nich pracuje 

pouze v přítomnosti třídního učitele ve třídě. Cítila jsem, že moje nezkušenost v tom také 

hraje svou roli. Nicméně jsem se snažila zvýšit zájem těchto jedinců, což se mi u mnohých 

z nich povedlo (jak vyplynulo z výstupu). 

     Během projektu jsem měla možnost vyzkoušet si intenzivnější práci s dětmi, které jsem 

doposud neznala. Bylo velmi zajímavé a přínosné pozorovat žáky, jak postupně získávají 

zkušenosti s organizací výuky, jak dělají pokroky v oblasti vyjadřování, jak se krok po kroku 

přibližují k finální podobě výstupu. U většiny žáků páté i druhé třídy jsem vypozorovala (a 

jejich pozdější reakce to potvrdily) spokojenost z naší spolupráce, což mě upřímně potěšilo.       
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8 Zhodnocení projektu 

Podle kriterií (viz výše) byl projekt zhodnocen následujícím způsobem: 

 • Starší žáci 

      Žáci pátých tříd se pomocí řešení problémových situací a díky společným diskuzím 

intenzivněji zabývali školními úrazy. Při přípravných hodinách si dané téma ještě více 

ukotvili při práci ve skupině, která kladla důraz též na spolupráci žáků. Výstupní hodiny 

tvořili s vědomím, že jejich posluchači budou děti nízkého věku. Žáci se dále podíleli 

na vyvození zásad, které by řečník měl dodržovat, a při výstupu se jimi řídili (hovořili pomalu 

a srozumitelně).  

 

• Mladší žáci 

     Děti z druhého ročníku měly možnost připomenout si netradičním způsobem výuky 

pravidla bezpečného chování ve škole. Své starší spolužáky během výuky nepřerušovaly 

a nevyrušovaly je. Na žácích byl vidět, že mají velký zájem spolupracovat a hodina je baví.  

 

   • Vedoucí projektu (autorka diplomové práce) 

     Během přípravy výstupní hodiny vedoucí vedla žáky k vytvoření kvalitní hodiny, kterou 

by mohli odučit ve druhé třídě. Během přípravných hodin se je snažila otázkami dovést 

ke vhodnému řešení problémových situací. Byla schopna odpovědět na položené dotazy. 

Pomáhala také žákům s organizací výstupní hodiny. Zajistila, aby obsah výstupní hodiny 

sledoval očekávané výstupy RVP. Ve většině případů se jí podařilo motivovat žáky páté třídy 

k práci, ovšem nastaly situace (dny), ve kterých bylo obtížnější žáky dovést ke spolupráci (to, 

že vedoucí projektu byla cizí osobou, se projevilo v těchto situacích jako negativum). Celkově 

lze ale říci, že během projektu probíhala komunikace se žáky i s vyučujícími velmi dobře.  

 

    • Výsledná hodina (závěrečný výstup žáků páté třídy ve druhém ročníku)  

     V den výstupu byli všichni žáci páté třídy ve škole dostatečně včas (jak bylo domluveno), 

připravili si veškeré potřebné pomůcky a zkontrolovali, zda funguje technika (notebook, 

interaktivní tabule). Výuka začala zhruba s dvouminutovým zpožděním, což nijak nenarušilo 
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plán hodiny. Aktivity i jejich střídání (včetně mezipatrové výměny žáků)  proběhly zhruba 

podle časového rozvržení. Žáci páté třídy ke své roli učitele přistoupili velmi zodpovědně 

a s mladšími dětmi komunikovali velmi přátelsky. Žáci druhého ročníku své netradiční učitele 

respektovali a ochotně s nimi spolupracovali. Průběh projektové hodiny nenarušoval výuku 

okolních tříd (skupina, která vedla výuku na chodbě, udržovala nízkou hladinu hluku). Hodina 

skončila zhruba se zvoněním a všichni žáci se přesunuli do svých tříd (pouze několik dětí 

z druhého ročníku čekalo na razítka, tudíž se do třídy vrátilo o něco později). Třídní učitelé 

obou ročníků byli s průběhem výsledné hodiny i s celým projektem velmi spokojeni. 

 

     Z výše uvedených informací lze vyvodit, že byl projekt (ve spolupráci se žáky uvedených 

tříd) poměrně úspěšný. Podle reakcí dětí i pedagogů lze též konstatovat, že byl také přínosný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

9 Doporučení pro učitele  

     Ověření projektu v praxi přineslo především doporučení, aby se úkolu připravit 

a realizovat projekt ujal pedagog, který je třídním učitelem starších žáků. Odborník na dané 

téma (student, či jiný „cizí“ člověk) může sice hodiny velmi zajímavě připravit, ovšem pokud 

nebude mít pedagogické zkušenosti (především didaktické), nebude znát prostředí školy 

a nebude mít možnost být se žáky v častém kontaktu, bude mít pravděpodobně s organizací 

této akce problémy. 

     Dále je vhodné, aby se na projektu podílelo více pedagogů. Zaprvé je výhodou možnost 

rozdělit práci mezi více lidí (příprava projektu zabere mnoho času a sil), zadruhé je příjemné 

cítit podporu ostatních kolegů.   

     Prevence úrazů v sobě zahrnuje řadu podtémat. Záleží na učiteli, jaké téma si zvolí a kdy 

ho bude se žáci probírat (projekt připravovat). V tomto případě lze doporučit řídit se například 

ročním obdobím - před zimními měsíci lze zařadit do výstupů téma opírající se o bezpečnost 

při provozování zimních sportů, naopak v letních měsících je vhodné se zabývat možným 

vznikem úrazu během letních aktivit. Základem, kterým se mohou žáci zabývat kdykoliv 

v průběhu roku, zůstává předcházení úrazů v prostředí domova, silnice a školy. 
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ZÁVĚR   

 

     V diplomové práci jsem se zaměřila na závažné téma (prevence úrazů). V teoretické části 

jsem si stanovila cíl informovat o epidemiologii úrazů, o současných způsobech prevence 

a také o specifickém psychomotorickém vývoji dětí mladšího školního věku.   

     Vědomí, že se úrazy stávají ve většině případů zcela zbytečně (a to samé platí dokonce 

i o úmrtí), mne vedlo k zamyšlení o tom, jakým způsobem bych mohla v této oblasti pomoci. 

Jako budoucí pedagog na prvním stupni základní školy budu přicházet do styku s dětmi 

zhruba od šesti let, což mi přinese možnost ovlivňovat jejich chování. Než tomu tak bude, 

chtěla jsem si vyzkoušet (v rámci praktické části diplomové práce) zpracovat projekt, který by 

se zaměřil na prevenci úrazů a zároveň respektoval očekávané výstupy dané Rámcovým 

vzdělávacím programem. Chtěla jsem, aby byl projekt pro děti zajímavý, a tak jsem jako 

ozvláštnění vybrala využití „peer“ prvku (konkrétně vedení výuky staršími žáky prvního 

stupně u žáků mladších).  

     V praktické části diplomové práce bylo tedy cílem pokusit se začlenit „peer“ prvek 

do hodiny prevence úrazů na prvním stupni základní školy. Nejprve jsem pomocí 

dotazníkového šetření zjistila, jak se na danou myšlenku dívají pedagogové prvního stupně, 

kteří tráví s dětmi mnoho času a měli možnost během své pedagogické praxe nasbírat mnoho 

zkušeností, o které se se mnou podělili. Z dotazníkového šetření vyplynuly hlavní klady 

i problematické body návrhu jak provádět výuku samotnými žáky.   

     Hlavní problémové body přípravy projektu, kdy se výuka odehrává samotnými žáky 

(u žáků mladších), je jistě náročnost organizační a časová. Přípravy nelze provádět během 

dvou hodin, je nezbytné si na to vyhradit více času, což zasahuje do běžného rozvrhu. 

Nicméně pokud budeme na obsah výstupu hledět jako na součást znalostí a dovedností, které 

by žáci měli ovládat, zjistíme, že se nejedná o „hodiny navíc“ (jak mnozí pedagogové tyto 

hodiny nazývali). V případě organizace je vhodná domluva mezi více učiteli (či externisty), 

kteří budou společně na programu pracovat.  

     Jsem potěšena, že většina pedagogů si je vědoma kladného vlivu programu na děti. 

Především se jedná o široké pole působení této myšlenky. Žáci se seznámí s tématem 

prevence úrazů z dalšího (netradičního) pohledu a budou moci látku v sobě snadněji uchovat. 
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Dále je zde možnost působit na rozvíjení verbálních dovedností, pracovní morálky a také 

seznámit žáky s profesí pedagoga.   

     Cením si možnosti ověřit si projekt přímo v praxi. Byla jsem potěšena, že jsem nalezla 

třídu, se kterou jsem mohla takto spolupracovat. Díky realizaci projektu jsem došla k řadě 

zjištění, která mě obohatila. Získala jsem také řadu nových zkušeností s vedením dětského 

kolektivu a s organizací projektu vůbec. Projekt jsem hodnotila podle kriterií, která jsem již 

předem sestavila. Podle tohoto hodnocení lze říci, že se projekt s danými žáky vydařil. 

Ze závěrečného dne jsem měla velmi příjemný pocit a jsem potěšena, že to tak vnímali také 

žáci a pedagogové. Ráda bych, aby v dětech zanechal příjemné vzpomínky a aby se díky 

němu více zamýšlely nad mírou bezpečnosti svého chování.   

     V budoucnu bych se velmi ráda, jako třídní učitelka, zapojovala do podobných projektů a 

doufám, že kolegové budou chovat k výuce žáků stejné sympatie, jako je chovám já.  
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