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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje otázce vedení žáků ke zdraví a zdravému životnímu stylu na 

druhém stupni základních škol. Cílem práce je na základě teoretické a obsahové analýzy 

dokumentů analyzovat praxi na konkrétní základní škole v rámci výchovy ke zdraví 

a vyvodit doporučení pro pedagogickou praxi. V teoretické části jsou přiblíženy důležité 

pojmy vztahující se ke zdraví, životnímu stylu a výchově ke zdraví.  Jsou uvedeny faktory 

formování zdravého životního stylu a dále témata výchovy ke zdraví. Jsou zde 

analyzovány kurikulární dokumenty státní úrovně - Národní program rozvoje vzdělávání 

v České republice a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. V praktické 

části je na případě Základní školy T.G. Masaryka v Milovicích ukázána konkrétní realizace 

koncepce výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu a jsou zde rovněž uvedena 

doporučení pro praxi. 

Abstract 

The Bachelor Graduation work focuses on the area of guiding the pupils at secondary 

schools to a healthy lifestyle.  The aims of the work are to analyze the current educational 

practices in the tuitional guidance to the healthy lifestyle at a selected school on basis of 

a theoretical and content analyses of relevant documents and draw recommendations for 

the pedagogical environment. In the theoretical section, the essential terms related to the 

human health, style of living and the education of this subject are presented and explained.  

The presented sources are the curriculum documents of the national level: The National 

Program of Education in the Czech Republic and The Framing Tuition Program for the 

Basic Schools. In the practical section of the bachelor work, there is the selected school 

presented – The Basic School of     T. G. Masaryk. The actual implementation of the 

educational concept for health and healthy lifestyle is depictured and there are also some 

recommendations for the practical processes offered. 
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ÚVOD 

Lidské zdraví je rozhodujícím činitelem spokojeného a vyrovnaného života 

každého z nás. K jeho dosažení významnou měrou přispívá zdravý životní styl. V naší 

společnosti však není aktivní usilování o zdraví ani vedení zdravého životního stylu 

samozřejmostí.  

Situace se ale postupně mění. Ve sdělovacích prostředcích můžeme pozorovat 

narůstající zájem o témata týkající se zdraví a zdravého životního stylu. Přibývají seriózně 

vedené odborné diskuze i lákavá reklamní doporučení, jak vést zdravý a radostný život. 

Lidé tak mají možnost vybrat si z mnoha nejrůznějších dobrých i zcela špatných rad. Také 

lékaři, psychologové, sociologové a pedagogové dostávají větší prostor pro svá vyjádření. 

Mezi odborníky existuje shoda v potřebě hledat cesty ke zlepšení zdraví populace. Škola je 

institucí, kde tradičně témata spojená s výchovou ke zdraví a zdravému životnímu stylu 

zaznívají. Za poslední dvě desetiletí došlo v naší společnosti k významným změnám 

v pohledu na způsob výchovy našich dětí. Tyto trendy jsou ovlivněny nejen změnou 

společenského systému, ale i celosvětovým vývojem a odrážejí i nové vědecké poznatky. 

Mnohé poznatky směřují přímo k tomu, co mohou školy dělat k vyšší podpoře zdraví, 

zdraví podporujícím návykům, způsobům jednání a smýšlení. 

Při provádění rešerše odborné literatury jsem shledala velmi podnětné práce 

Vladimíra Kebzy (Psychosociální determinanty zdraví) a Jaroslava Křivohlavého 

(Psychologie zdraví). Inspirativní pro mě byl rovněž širší sociální pohled Jana Holčíka 

(Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost). Velmi aktuální pro oblast školství je 

sborník Evžena Řehulky (ed.) Škola a zdraví pro 21.století. Články sborníku se zabývají 

filozofickými reflexemi, pedagogickými studiemi zaměřenými na školské a výchovné 

otázky a didaktickými úvahami související přímo s problematikou výchovy ke zdraví 

a zdravému životnímu stylu ve školách. Řada výsledků výchozích výzkumných otázek 

týkajících se podpory výchovy ke zdraví ve školách je řešena v disertační práci Leony 

Mužíkové Východiska k implementaci výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích 

programů pro základní vzdělávání. Na trhu dále existuje několik pro učitele kvalitně 

zpracovaných publikací od autorek Jitky Machové, Miluše Havlínové, Evy Marádové 

a dalších. 

Cílem mé bakalářské práce je na základě teoretické a obsahové analýzy dokumentů 

analyzovat praxi na konkrétní základní škole v rámci výchovy ke zdraví a zdravému 

životnímu stylu a následně vyvodit doporučení pro pedagogickou praxi. Práce se zabývá 



9 
 

problematikou zdraví v celospolečenských souvislostech a z  toho vyplývajících úkolů pro 

školy, které jsou ukotveny v jednotlivých kurikulárních dokumentech. Práce je vedena 

kvalitativním směrem a pokouší se nalézt odpověď na otázku, do jaké míry se daří 

implementovat v dokumentech stanovené cíle, zásady, formy a metody práce do 

každodenní školní vzdělávací a výchovné činnosti.  

Celá bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.  Na základě 

prostudování odborné literatury jsou v první kapitole teoretické části vymezeny základní 

pojmy a východiska pro formování kurikulárních dokumentů z pohledu výchovy ke zdraví 

a zdravého životního stylu. Ve druhé kapitole je popsán způsob formování zdravého 

životního stylu, uvedena obecná témata pro výchovu ke  zdraví a zavedení nového 

vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví na základních školách. Ve třetí kapitole jsou 

v souladu se zvoleným cílem provedeny obsahové analýzy dvou zásadních dokumentů 

státní úrovně, Národního programu vzdělávání v České republice a Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Vzhledem k tomu, že veškeré dění na 

školách obecně je silně ovlivněno celospolečenskými podmínkami, které vytvářejí určité 

limity, v jejichž mezích se školy pohybují, je jim jedna z podkapitol rovněž věnována. 

Čtvrtá kapitola se věnuje konkrétní realizaci koncepce výchovy ke zdraví 

a zdravému životnímu stylu v podmínkách ZŠ T. G. Masaryka Milovice. Pro vytvoření 

představy jsou zde uvedeny i informace vztahující se k charakteru a současnému vývoji 

obce, kde se škola nachází. Je zde předložena charakteristika školy a její školní vzdělávací 

program, kde je důraz kladen na ty jeho části, kterými se škola liší od škol v regionu. 

Jako hlavní zdroj k analýze koncepce výchovy ke zdraví a zdravému životnímu 

stylu na škole je použit její Školní vzdělávací program. Jsou zde uvedeny i další aktivity 

školy, které přispívají k formování zdraví a zdravého životního stylu žáků. Zde vycházím 

z dalších kurikulárních dokumentů školy (týdenních tematických plánů, zápisů v třídních 

knihách) a z vlastní znalosti dění ve škole. Podstatnou část tvoří rozbor oboru Výchova ke 

zdraví. Jsou zde uvedeny používané učební materiály, časová dotace a konkrétní výstupy 

tematického plánu tohoto oboru. Součástí práce je i okomentování těchto výstupů, při 

kterých vycházím také z mých osobních zkušeností a postřehů. Práce je nevyhnutelně 

poznamenána určitou subjektivitou, protože na této škole již mnoho let působím. Přestože 

zde vyučuji anglický jazyk, téma zdraví je mi blízké a i v rámci svého předmětu nacházím 

vhodné možnosti zahrnutí některých témat.  

V závěru čtvrté kapitoly kapitole navrhuji některé možnosti základních škol na 

zvýšení jejich vlivu na formování zdraví a zdravého životního stylu žáků. Domnívám se, 
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že tato práce může posloužit i jako možný zdroj informací pro subjekty, které mají zájem 

se školami v této oblasti spolupracovat a nemají konkrétní představu o tom, jakým 

způsobem se školy s problematikou vyrovnávají. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

V první kapitole své práce považuji za vhodné uvést některé základní pojmy, které 

jsou pro oblast výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu důležité. Nejedná se o jejich 

detailní rozbor, poslouží však případnému čtenáři k lepší orientaci v dané problematice 

a k pochopení jevů, které významně ovlivňují problematiku výchovy ke zdraví a zdravému 

životnímu stylu na školách. 

1.1. Definice zdraví 

Zdraví má mnoho aspektů a jejich důležitost se mění s historickým vývojem 

společnosti, ontogenetickým vývojem člověka, závisí na kultuře, sociálních podmínkách, 

ekonomice, rozvoji lékařské vědy (Machová a Kubátová, 2009). 

Existuje velkého množství různých definic nebo spíše modelů zdraví. Biomedicínský 

model pracuje se symptomy nemoci, diagnostickými kritérii, možnostmi i dostupností 

diagnostiky nemoci a vhodnou terapií. Humánní modely více zdůrazňují morální a volní 

aspekty existence jedince. Sociální se zaměřují na společenskou roli člověka a behaviorální 

na vliv chování na zdraví a možnosti za pomocí motivačních technik navodit zdraví 

prospěšné návyky.  

Stále nejčastěji je citována definice WHO z roku 1948. Zdraví je v ní citováno takto: 

„Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoliv nepřítomnost nemoci 

nebo vady“ (Machová a Kubátová, 2009, s. 12). Zdraví je zde vnímáno jako ideál, obecně 

žádoucí hodnota, o kterou je třeba usilovat. Je to něco jiného než pouhá nepřítomnost 

nemoci. 

Křivohlavý (2009) upozorňuje, že definice WHO opomíjí spirituální (duchovní) 

oblast. Dle této definice by byl zdravý Albert Schweitzer i Adolf Hitler. Nabízí svou 

definici: „Zdraví je celkový (tělesný, psychický, sociální a duchovní) stav člověka, který mu 

umožňuje dosahovat optimální kvality života a není překážkou obdobnému snažení druhých 

lidí“ (Křivohlavý, 2009, s. 40).  Tato definice lépe zachycuje jednak všechny dimenze 

osobnosti každého člověka a rovněž vysílá signál nevidět člověka jako osamoceného 

jedince, který může jednat jen s ohledem na sebe.  
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1.2. Determinanty zdraví 

Jsou to kladné i záporné faktory, které na každého jednotlivce působí. Jedná se 

o osobnostní charakteristiky jedince, které mohou být dědičné nebo získané výbavou a dále 

ty, které jsou součástí životního prostředí. Životní prostředí je přírodní nebo společenské. 

Přírodní i společenské prostředí spolu s určitým způsobem života se promítají i do 

genetického základu člověka (Machová a Kubátová, 2009).  

Machová (2009) uvádí následující procentuální rozložení relativního vlivu na zdraví: 

životní styl (50%), genetický základ (20%), životní prostředí (20%) a poskytované 

zdravotnické služby (10%). Procentuální vliv jednotlivých složek na zdraví člověka se 

v různých zdrojích mírně liší. Marádová (1998) oproti tomu uvádí až 20% vliv úrovně 

zdravotní péče. V dostupných údajů tedy vyplývá, že největší je vliv životního stylu 

a úroveň zdravotních služeb je ve srovnání s ním výrazně menší. Zdraví má tedy člověk do 

značné míry ve vlastních rukou. 

1.3. Podpora zdraví 

 Politika podpory zdraví se začala utvářet na začátku 70. let 20. stol.  Celosvětová 

strategie byla vyhlášena na 30. valném shromáždění WHO v roce 1977 - Zdraví pro 

všechny do roku 2000. V roce 1986 byla na mezinárodní konferenci v Ottawě přijata tzv. 

Ottawská charta podpory zdraví. Podle ní jsou hlavními atributy zdravá veřejná politika, 

tvorba podporujícího životního prostředí, posilování aktivity v obcích a komunitách, rozvoj 

schopností lidí pro podporu a posilování zdraví a re-orientace systému péče o zdraví. 

Stanovení nových strategií bylo nastoleno v reakci na tyto skutečnosti:  

 nízkou účinnost tradičních postupů zdravotní výchovy 

 stále vyšší náklady vynakládané státy na zdravotní péči a nespokojenost s ní 

 nárůst neinfekčních onemocnění podstatně ovlivněných životním stylem 

 rozvoj behaviorálních věd a možnosti uplatnění jejich poznatků v medicíně 

 větší možnosti mezilidské komunikace a s tím související rozvoj svépomocných 

hnutí a občanských iniciativ  

Úspěšná realizace podpory zdraví vyžaduje mezirezortní spolupráci ale i pozitivní 

odezvu v celé společnosti (Kebza, 2012).  Podpora zdraví je koncipována jako aktivita pro 

zdraví. Je zaměřena proti obecným příčinám nemocí a zahrnuje prevenci, zdravotní 

výchovu i tvorbu celkově příznivého prostředí (Machová a Kubátová, 2009). Podpora 

zdraví tedy není pouhá jednorázová aktivita, ale jedná se o proces související s činností 

všech resortů a vyžaduje i koordinaci na státní úrovni. 
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1.4. Prevence zdraví 

 Prevence zdraví je aktivita zaměřená proti nemocem.  Rozlišujeme prevenci 

primární, sekundární a terciární.  Cílem primární prevence je zabránit vzniku nemoci, 

sekundární se zaměřuje na včasnou diagnostiku a terciární prevence je snaha omezit na 

nejnižší možnou míru následky nemoci (Machová a Kubátová, 2009). 

 Lidé chtějí být zdraví a netouží po onemocnění. Obvykle však význam 

preventivních opatření podceňují. Často pak musí podstoupit i mnohdy velmi nepříjemné 

léčení. Tento přístup je třeba změnit. Výchova ke zdraví je nástrojem, který může 

generovat vědomí nutnosti aktivní podpory zdraví zejména v oblasti prevence. 

1.5. Hodnota zdraví z pohledu jednotlivce a společnosti 

Člověk ve svém životě směřuje k určitému cíli nebo cílům, má záměr něco vykonat, 

chce se něčemu věnovat, o něco se snaží. K tomu, aby toho byl schopen, potřebuje být 

zdráv (Křivohlavý, 2009). Zdraví je tedy v zájmu každého. Lidé se obvykle začnou 

otázkou zdraví vážněji zabývat až v případě onemocnění. Zdraví je ve všech kulturách 

kladeno na jedno z předních míst v hierarchii hodnot a je všeobecně uznávaným měřítkem 

vyspělosti dané společnosti nejenom z hlediska medicíny, ale i v oblasti ekonomické, 

politické a kulturní. Je neodlučitelně spojeno s úrovní vzdělání v oblasti zdraví (Kebza, 

2005).  

Částky vydávané na zdravotnictví dosahují v současnosti astronomických rozměrů. 

Nemoci, kterými jsme v současnosti v našem kulturním okruhu nejvíce ohroženi, jsou 

zapříčiněny více faktory a jejich původem je náš způsob života. Logickým řešením je 

snaha vytvářet strategie k předcházení těmto novým onemocněním a nemohou být řešena, 

jak již bylo zmíněno pouze rezortem zdravotnictví. Je nutné vytvoření promyšlené 

mezirezortní strategie. Tento přístup dává naději na postupné prosazení lepších životních 

návyků celé společnosti. Holčík (2006) upozorňuje na nezbytnost aktivní účasti dětí 

i mládeže a využívání jejich životních zkušeností, protože to zajistí rozvoj služeb 

a výchovných iniciativ v souladu s jeich potřebami a zájmy.  Významnou úlohu v těchto 

snahách přirozeně zaujímá škola jako nejvýznamnější vzdělávací instituce. Právě ta může 

hrát výraznou roli v uplatnění nenásilného tlaku na převzetí odpovědnosti za vlastní zdraví 

a rovněž za zaujmutí celoživotních postojů, které se promítnou do způsobu života celé 

společnosti. 
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1.6. Životní styl 

Životní styl má zásadní roli v dosažení a uchování zdraví. Člověk pobývá mezi lidmi, 

je součást společensko-politických a ekonomických poměrů, sdílí určitou kulturu, je 

vystaven působení médií. Tyto vnější podmínky přispívají k utváření jeho osobnosti, stejně 

tak jako přejímání hodnot a postojů. Nabízí mu také určitou škálu možností a jednání, které 

přebírá, individuálně zpracovává, pozměňuje a upravuje tak, aby vyhovovaly jeho 

záměrům a cílům (Helus, 2006). Postupně si vytvoří poměrně stabilní souhrn ustáleného 

jednání a chování, způsobů realizace činností i každodenních praktik. Tento souhrn 

nazýváme životním stylem. Lze v něm vysledovat jednotící linii, vzájemně si odpovídající 

prvky, soulad mezi jednotlivými částmi života. Konkrétní podoba životního stylu je dána 

vnitřními charakteristikami osobnosti a uvedenými vnějšími faktory. Jedinec tedy obvykle 

mezi existujícími variantami hledá a vybírá si tu, která nejlépe odpovídá plnění jeho 

sociálních rolí. Na způsob života člověka můžeme pohlížet z úhlu dopadu na jeho zdraví. 

Zjednodušeně je možno determinovat zdravý a nezdravý životní styl, i když v reálném 

životě se jejich prvky spíše prolínají.  

1.6.1. Zdravý životní styl 

Jedná se o takový styl života, který vede k minimalizaci rizik onemocnění. Stále 

musíme mít na mysli, že nemluvíme pouze o onemocnění ve fyzickém smyslu slova. 

Význam vlivu životního stylu na zdraví je již v dnešní době nezpochybnitelný a jsou 

prokázány negativní vlivy rizikového chování. Panuje shoda, že znakem zdravého stylu je 

zdravá výživa, optimální pitný režim, dostatečná pohybová aktivita, nízká konzumace 

alkoholu, nekouření a vhodný režim dne (dostatek spánku, aktivní i pasívní odpočinek). 

Pozitivní vliv uvedených příkladů je podložen i řadou vědeckých studií.  

Další někdy opomíjené složky zdravého stylu jsou optimismus, radost ze života, 

kladný vztah k sobě a ostatním lidem, rovněž dovednosti zvládat stres a stresové situace 

a také vyhýbání se škodlivým prostředím. Prokázat pozitivní dopady těchto faktorů na 

zdraví člověka není snadné, protože jsou pro svoji obtížnou měřitelnost těžko vědecky 

obhájitelné. Je však nesporné, že je žádoucí preferovat ty způsoby života, které lze hodnotit 

jako zdravé, protože ty nás mohou spolehlivěji přiblížit k možnosti žít kvalitní život.  

Je nutno zmínit i nebezpečí vyplývající z přecenění vlastních sil a dovedností. 

V jejich důsledku jsou často i fatálně postiženy spousty lidských životů a mezi nimi 

nezanedbatelné množství dětí.. „Ročně je léčeno v nemocnicích na úraz a jeho následky 

30 000 dětí. Více než 3 000 je postiženo v důsledku úrazu dlouhodobě a často i trvale. 
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Zhruba 300 dětí ročně do 24 hodin po úrazu umírá. Tato skutečnost je děsivá“ (Marádová, 

1998, s. 128). 

V souvislosti s tím, že se nacházíme v době rychle se šířících informací, musíme 

respektovat skutečnost, že v pohledu na možnosti dosažení zdraví existuje množství 

názorů, myšlenek, pojetí i doporučených podnětů a praktik. Z toho vyplývá svoboda 

přiklonit se k tomu, co se líbí nám, nebo přijmout to, co je zjištěno a prověřeno 

empirickými a experimentálními pracemi. V druhém případě máme větší míru 

pravděpodobnosti, že jsme se nerozhodli špatně (Křivohlavý, 2009). Ovšem nelze 

pominout skutečnost existence plurality názorů vědy ve vztahu ke zdraví v důsledku 

rychlého vývoje nejrůznějších vědeckých disciplín a z toho vyplývající nutnosti být 

připraven i ke změnám ve svých názorech. 

1.6.2. Životní styl v současné době 

Současná společnost, nazývaná postmoderní, se v důsledku rozvoje vědy a techniky 

stále rychleji mění. Díky vyspělým komunikačním technologiím se lehce a hlavně rychle, 

alespoň virtuálně, pohybujeme časem i prostorem. Zdánlivě se celý svět podílí na globální 

komunikaci. Výdobytky techniky jsou fundamentálním elementem stále se zrychlujícího 

životního stylu nejen euro-americké civilizace. Společnost se mění a dochází i ke změně 

oceňovaných hodnot. Dochází k šíření informací nejrůznějšího typu. Orientace v záplavě 

zpráv, upozornění, varování a reklam, které na člověka doslova útočí, není snadná. Média 

utvářejí a přetvářejí charakter národních kultur, proměňují cítění, prožívání, myšlení. Klesá 

schopnost senzibility vůči realitě (Jedlička a Koťa, 1998). 

Jsou zde již rozpoznané problémy a nebezpečí, kterým člověk musí čelit. Vyskytují 

se nebezpečí závislosti na médiích a nekritickém přijímání nabízeného a mnohdy 

podsouvaného bez výběru a kritického přehodnocení. Prostřednictvím médií je lidem 

vnucován konzumní životní styl. Lidé se stávají konzumenty ve všech oblastech života. 

Převažující většina je více a více orientována na neproduktivní hodnoty, které ovšem často 

přinášejí tíseň, psychické strádání a jejich zvládnutí vyžaduje různé formy úniku. Lidé jsou 

otevřeni všem novinkám, vyhledávají různé zážitky a požitky, přebírají novou módu, 

zkouší nové způsoby trávení volného času. Můžeme konstatovat, že svůj styl rychle mění. 

Člověk a zejména mladí lidé mohou zažívat pocity nemožnosti nalézt kotvu, oporu nebo 

jasný cíl pro svůj život. 

Znakem života v době, která bývá označována za postmoderní, je chaotičnost. Lidé 

na základě svobodné volby mnohdy až chaoticky vybírají z nabízených možností. Volí to, 
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co je pro ně momentálně přitažlivé, zábavně utrácejí a konzumují.  Vztahy k jiným lidem 

jsou krátkodobé. Lidé podléhají okamžitým náladám a reagují na lákavé podněty. 

Naznačené problematické tendence výrazně ovlivňují právě mladší generaci. Výzvou pro 

školy je najít cesty, jak se v dnešním světě orientovat, jak zvládat nejistotu budoucnosti 

a aktivně volit nerizikové způsoby života. 
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2. FORMOVÁNÍ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 

Tato kapitola se věnuje formování zdravého životního v podmínkách dnešní 

společnosti, utváření životního stylu a jsou zde uvedeny i příklady životních stylů dle 

převažujících životních hodnot. Jedna z podkapitol se věnuje výchově ke zdraví a zavedení 

oboru Výchova ke zdraví jako nového oboru. 

2.1. Životní styl jedince a společnosti 

Hovoříme-li o životním stylu, máme na mysli specifický styl života člověka 

související s hodnotami, ideály a cíli, kterých chce svou činností dosáhnout. Ovšem 

hodnotová orientace člověka je ovlivněna nejen jeho vnitřními dispozicemi, ale 

i nesčetnými vlivy vnějšího prostředí. Jedinec je potom hodnocen na základě zvyklosti 

a mravů společnosti nebo subkultury, ke které patří. 

Podle Žumárové (2001) se životní styly utvářejí v interakci osobních zvláštností 

člověka a dlouhodobých specifických nároků na něj. Dochází ke konfrontaci s několika 

typickými životními situacemi a jejich zvládání, jedná-li se o pravidelné opakování, 

představuje typické znaky životního stylu. Mezi tyto situace patří: 

 kognitivní zhodnocení sebe sama a postavení ve světě 

 způsob prožívání 

 vztah k práci odpočinku a pohybové aktivitě 

 zvládání sociální interakce 

 ego úroveň  

Náš životní způsob je ale vždy zasazen do života celé společnosti. Odráží se v něm 

historický vývoj, kultura, tradice, ekonomická situace společnosti. Ve způsobu života, 

trávení volného času potom můžeme vysledovat převažující aktivity. Vliv na něj má ale 

i přírodní prostředí, odlišuje se i ve městě a na venkově. Rozdílný je dále také podle 

případné náboženské orientace. Velmi významný vliv má rovněž úroveň vzdělání člověka 

a jeho ekonomická situace.  

Podle převažujících hodnot lze životní styly rozdělit na: 

 pracovně orientovaný životní styl 

 hedonistický životní styl 

 celistvý životní styl  

Z uvedeného vyplývá, že různí jedinci vedou různé způsoby života a tato skutečnost 

je zcela přirozená a není třeba ji vidět jako problematickou. Není možné a ani žádoucí, aby 

všichni jedinci usilovali o stejný životní styl. Důležité pro společnost i jednotlivce, aby 
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jednotlivci žili život, který odpovídá jejich osobnosti, převzali za svůj život odpovědnost 

a samozřejmě respektovali pravidla společnosti, v které žijí. 

2.2. Faktory utváření životního stylu 

Utváření komplexu aktivit jedince a v souhrnu i celé společnosti souvisí s dvěma 

skupinami determinujících faktorů. Ekonomické a politické poměry, které vytvářejí 

objektivní společenské faktory a dále jsou to pak subjektivní osobnostní faktory. 

Ekonomická situace ovlivňuje aktivity spojené s vlastní prací a rovněž způsoby 

trávení volného času. Jedná se konkrétně o dopady, jaké má vysoká nezaměstnanost nebo 

naopak vysoké výdělky obyvatel. V jednotlivých společenských vrstvách lze potom 

sledovat i podobný způsob životního stylu případně životních stylů. Znamená to, že lidé 

v nich nemusí žít tak, jak by si přáli, ale na základě toho, co jim jejich postavení umožňuje. 

Ukazuje se, že příslušníci vyšších vrstev žijí zdravější život, mohou si dovolit zdravější 

stravu vzhledem k lepší informovanosti i lépe využívají zdravotní péči (Giddens, 2000). 

Vliv na život jedince mají i kulturní tradice a zvyklosti tradované v rodinách. 

Návyky z rodiny v oblasti výchovy, stravování, trávení volného času se odráží v životním 

způsobu v dospělosti. Tyto mohou člověku vtisknout natolik silnou pečeť, že se jimi ve 

svém životě řídí i později. 

Nelze pominout ani důsledky na život lidí v důsledku vědeckého a technického 

rozvoje. V jejich důsledku může dojít i k odklonu tradice, která byla respektována po 

staletí. Technický pokrok může mít ale pozitivní i negativní dopad na jednotlivce 

i společnost. Například možnosti, které mají lidé v oblasti dopravy a cestování jsou právě 

typickou ukázkou rozporuplného dopadu pokroku.  

Mezi subjektivními osobnostními faktory je třeba zmínit zájmy a potřeby jedince, 

intelektovou úroveň, temperamentové dispozice, věk, zdravotní stav a pohlaví. Výrazný 

vliv hraje rovněž vzdělání, kdy řada výzkumů potvrzuje jeho kladný dopad na to, jak 

kvalitně člověk žije (Žumárová, 2001).  

Vzhledem k tomu, že vnější objektivní společenské faktory mají významný dopad na 

to, jaké možnosti volby jedinec ve svém životě má, je třeba usilovat o to, aby byly v celé 

společnosti činěny kroky k vytváření podmínek, které přirozeně vedou ke zdravějším 

rozhodnutím. Celá společnost musí usilovat o zavádění takových opatření, která postupně 

přinesou výsledky v podobě zdravější a zdravěji žijící občany.  
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2.3. Výchova ke zdravému životnímu stylu 

Formování zdravého životního stylu je obvykle chápáno jako vštěpování správných 

návyků tělesné a duševní hygieny. Hlavní okruhy, na které se výchova soustřeďuje  jsou: 

 životní rytmus 

 pohybový režim 

 duševní aktivita 

 životospráva a racionální výživa 

 zvládání náročných životních situací  

Pěstování zdravého životního stylu zahrnuje rozvíjení tělesné (osobní hygiena, 

životospráva, stravovací zvyklosti, vzdání se škodlivých požitků, přiměřená pohybová 

aktivita), psychické (dosažení žádoucích kvalit osobnosti, socializované potřeby a žádoucí 

hodnotové orientace) a duchovní (často redukována na estetické, literární a vědecké zájmy, 

ale jedná se i o mravní vyspělost, citlivost svědomí a smysl o duchovní dimenzi) kultury 

osobnosti (Žumárová, 2001). 

Člověk má životní styl do určité míry podmínkami a vnitřními předpoklady předem 

určen. Celý náš život je ale dynamický proces, postupem času si každý vytváří svůj názor 

na svět a dostává možnosti volby k tomu, jak se bude jeho život dále utvářet. Důležitou roli 

v jeho rozhodnutích hraje jeho vzdělání a celkový přehled. Nejedná se o pouhou sumu 

znalostí o zdravé nebo nezdravé výživě a nutnosti pohybu, zásadní jsou zejména otázky 

zdravého uvažování a utváření žebříčku hodnot. Do zdravého životního stylu patří také 

otázky týkající se péče o životní prostředí (Petrová, 2011). 

Škola je přirozeně tím místem, kde má docházet k získání potřebného poučení 

a znalostí, kde mají být navozovány situace, které umožňují probouzet v dětech a mladých 

lidech zájem o aktivní přístup ke svému vlastnímu životu, což už v sobě obsahuje zárodek 

zájmu o dění ve vlastním okolí a postupně může být rozšířeno o snahu aktivně se podílet 

na veškerém dění ve společnosti, z čehož vyplývají následné možnosti podmínky svého 

života ovlivnit. 

2.4. Zavedení nového oboru Výchova ke zdraví na školách 

V předchozích kapitolách uvedené informace dokládají shodu odborné veřejnosti 

o nutnosti se výchově ke zdraví a zdravému životnímu stylu věnovat, podnítit zájem k péči 

o své zdraví. Tato potřeba ve společnosti narůstá a spolu s tím i snaha o mezioborovou 

spolupráci v působení na všechny věkové skupiny obyvatelstva. Jedná se o nutný trend, 

který je společný všem vyspělým státům Evropy. 
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Zdraví bylo v systému školství bylo v minulosti (v éře komunismu) opomíjenou 

hodnotou. Systém jako celek selhával. Všichni zainteresovaní jedinci (žáci, učitelé 

i rodiče) byli vystavováni situacím stresu. Lidé se pod vlivem okolností mnohdy vzdali 

odpovědnosti za své zdraví a odevzdali se do rukou státu. „Starší generace mají o svém 

zdraví zcela falešné představy“ (Marádová, 1998, s. 10). Touto situací byla přirozeně 

zasažena i výchova ve školách. Po roce 1989 se ve školství mnohé změnilo, do systému 

byla vnesena určitá míra plurality. V důsledku toho se mohou jednotlivé školy chovat jako 

autonomní subjekty a účastnit se nebo i samy organizovat projekty akcentující zdraví 

(Havlínová, 1999). 

Zavedení nového oboru Výchova ke zdraví na 2. stupni základních škol je výsledkem 

snahy zajistit potřebný prostor pro témata zdraví a zdravého životního stylu skutečně na 

všech základních školách. Jedná se o obor spadající do oblasti Člověk a zdraví. Existence 

tohoto nového oboru neznamená začlenění veškerých aktivit a témat spojených s otázkami 

zdraví a zdravého životního stylu výlučně do jeho obsahu. Tím by došlo k výraznému 

a nežádoucímu odebrání potřebných témat z ostatních oborů a popření snahy o nahlížení na 

osobnost člověka holisticky. Naopak je výrazná snaha o mezioborový náhled na dané 

otázky, čemuž odpovídá i jejich výskyt v mnoha dalších vyučovaných oborech a dalších 

aktivitách škol.  Tento obor má být zárukou toho, že ve školách nebudou potřebná témata 

opomíjena, ale bude jim věnována systematická a promyšlená pozornost. Vedle předání 

sumy informací se zde předpokládá vedení žáka k porozumění sobě, svému postavení ve 

společnosti a svým možnostem. 

2.5. Společenské podmínky výchovy ke zdravému životnímu stylu na 

základní škole 

Domnívám se, že je zde nutné zmínit některé společenské jevy, které práci školy 

limitují. Škola jako instituce nedokáže ovlivnit mnoho v naší společnosti běžných jevů 

svádějících děti a mladé lidi k chování a způsobu života, který nelze označit za zdraví 

prospěšný. Stát má také v důsledku naší politické kultury a v souvislosti s postoji a názory 

obyvatel omezené možnosti zasahování do trendů společenského vývoje, které podléhají 

víceméně zákonům volného trhu. Škola se potom ocitá v situaci, kdy její tvrzení nejsou 

podpořena běžnou životní zkušeností žáků. Pedagogičtí pracovníci potom nejčastěji sami, 

aby nebyli vnímáni jako zcela mimo realitu, přistupují na nejrůznější kompromisy. 

Typická je rozporuplnost týkající se zdravé výživy. Na většině škol jsou rozmístěny 

výdejní automaty, což je důsledek snahy zalíbit se žákům a jejich rodičům nebo je někdy 
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důvodem komerční zájem školy. Školní výlety jsou často spojeny s návštěvami fastfood 

restaurací a bývá to i prezentováno jako druh odměny za dobré chování. Stravování 

poskytované dětem, které stát dotuje, a tudíž i svými požadavky ovlivňuje, rovněž 

neodpovídá standardům zdravé výživy. Školní jídelny se sice řídí tzv. spotřebním košem. 

Jedná se o stanovené skupiny potravin a jejich doporučenou spotřebu na žáka a den. Stát 

má tímto nařízením snahu kladně ovlivňovat stravovací návyky dětí, ale v praxi se ukazuje, 

že plnění výživových norem lze velmi jednoduše zkreslit. Normy jsou potom dodrženy 

pouze na papíru a některými odborníky na výživu jsou navíc kritizovány. Nicméně, 

v současné době probíhají na toto téma rozsáhlé debaty a dají se předpokládat změny, které 

by měly situaci v nabídce a kvalitě stravování žáků napravit. Ovšem v souvislosti se 

zdravotními doporučením v oblasti stravování je nutno podotknout, že otázka je ještě 

mnohem složitější a není možné ji v rámci této práce rozebírat. 

 Česká společnost má velmi liberální postoj ke konzumaci alkoholu a cigaret. S tím 

souvisí jejich dostupnost a rovněž jejich propagace různými druhy reklamy. Samozřejmě 

nejvážnější dopad má chování dospělých, které děti imitují. Odborníci varují, že cigareta je 

vstupní branou pro jakoukoliv drogovou závislost. Ukazuje se, že jsme zemí, kde se nedaří 

přijmout ani zákon na zákaz kouření v restauracích. Porušování zákazu kouření na 

veřejných prostranstvích je tolerováno, a to i na půdě škol. Možnost snadného zakoupení 

alkoholu nebo cigaret na nejrůznějších místech je stále realitou.  

 Liberální postoj společnosti se ukazuje i v sexistických reklamách, i když i zde se 

už alespoň ozývají hlasy upozorňující na jejich vliv na sebepojetí mladých lidí a s tím 

souvisejícími důsledky, které se netýkají pouze stereotypního přejímání mužských 

a ženských rolí v naší společnosti. Běžně jsme vystavováni reklamám s atraktivními 

mladými jedinci s mírami, kterých nelze jednoduše dosáhnout a honba za nimi může být 

doprovázena mnoha zdravotními problémy. Diskutován je i přístup dětí a mládeže k médii 

šířeným obsahům s agresivní nebo sexuální tematikou, které nejsou k jejich věku vhodné, 

ale přesto jsou u nás poměrně snadno dostupné.  
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3. ANALÝZA VYBRANÝCH OBLASTÍ KURIKULÁRNÍCH 

DOKUMENTŮ VZTAHUJÍCÍCH SE KE ZDRAVÍ A ZDRAVÉMU 

ŽIVOTNÍMU STYLU  

V této kapitole bude provedena obsahová analýza kurikulárních dokumentů státní 

úrovně, které slouží jako východisko k tvorbě školních vzdělávacích programů. Rozbor je 

věnován rozsahu, v jakém se dokumenty otázkami výchovy ke zdraví a zdravému 

životnímu stylu zabývají, zaměření na rozvoj všech složek osobnosti člověka a nutnosti 

respektu k jejich individuálním možnostem. Pozornost je věnována i věcnosti 

a srozumitelnosti použitého jazyka a s tím přímo související možností implementovat 

v dokumentech uvedená doporučení do praxe školy. Dále je pozornost zaměřena i na 

vyhledání požadavků na vytvoření podnětného a zdravého prostředí i ve škole samotné. 

 

3.1. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice je závazný dokument, který 

je výsledkem společného úsilí odborníků z ČR i zahraničí, představitelů občanské 

společnosti, různých zájmových sdružení a pracovníků školské správy. Jsou zde 

formulována myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy směrodatné 

pro vývoj celé vzdělávací soustavy ve střednědobém horizontu.  

Obecné cíle jsou odvozeny z individuálních i společenských potřeb. Dokument 

usiluje o vyjádření celospolečenských potřeb, nikoli jen skupinových či stranicko-

politických zájmů. Je zde deklarováno, že vzdělávání se nevztahuje jen k vědění 

a poznávání, tedy k rozvoji rozumových schopností, ale i k osvojování si sociálních 

a dalších dovedností, duchovních, morálních a estetických hodnot a žádoucích vztahů 

k ostatním lidem i ke společnosti jako celku, k jejich emocionálnímu a volnímu rozvoji. 

Dle Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice je cílem: „rozvoj lidské 

individuality, jehož předpokladem je péče o uchování jejího fyzického a psychického 

zdraví, zahrnuje kultivaci a podporu seberealizace každého jedince a maximální uplatnění 

jeho schopností. Kognitivní, psychomotorický a afektivní rozvoj člověka představuje 

základní cíl, který je nezbytný nejen z hlediska jedince, ale i společnosti, protože celkový 

tvůrčí potenciál obyvatel každé země je vždy hlavním zdrojem jejího rozvoje a hospodářské 

prosperity“ (Národní program vzdělávání v ČR, 2001, str. 14). 
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V dokumentu je uvedena nutnost dostatečně reagovat na změny ve společnosti 

a rozvoj nových informačních a komunikačních technologií, které poskytují snadnou 

dostupnost až záplavu informací. Pro školy tak vyvstává náročný požadavek vést mladé 

lidi ke kritickému myšlení a schopnosti vlastního úsudku. Zároveň s tím je třeba vést 

k uvědomění si vlastní svobody, jejich mezí a schopnosti převzít odpovědnost za sebe i za 

společné rozhodování. 

Je zdůrazněno, že změny, které vycházejí ze záměrů státu, nebudou možné bez 

iniciativy škol a učitelů. Týkají se změn postojů, přístupů i jednání na všech úrovních. 

Mluví se zde o nutnosti vytvoření vlastního programu školy, který je v souladu se státní 

vzdělávací politikou a zároveň odpovídá a reaguje na specifické potřeby regionů. 

Předpokládá se prohloubení učitelských dovedností a osvojení si nových metod práce.  

Důležitým momentem je zavedení nových témat, která v minulosti buď chyběla, 

nebo byla nedostatečně akcentována. Jedná se o témata multikulturní výchovy, evropské 

integrace, environmentální výchovu a také je nově zaveden obor Výchova ke zdravému 

životnímu stylu. 

V předchozím odstavci uvedená témata patří mezi ta, která předpokládají uplatnění 

mezipředmětových vztahů, týmovou spolupráci žáků i učitelů a rovněž nové metody 

a formy výuky. Je snaha o komplexní vnímání jednotlivých témat. Je jednoznačně řečeno, 

že je potřebný posun od předávání hotových poznatků směrem k jejich aktivnímu hledání 

a nalézání. Zdůrazněna je i potřeba propojení života školy s životem mimo ní.  

3.1.1. Kritické zhodnocení 

Celý Národní programu rozvoje vzdělávání v ČR je poměrně obsáhlý. Jedná se o sto 

stránek textu, kde jsou výlučně základnímu školství a konkrétně II. stupni věnovány pouze 

čtyři stránky. V dokumentu jsou ovšem uvedeny zamýšlené změny, které pokud by 

skutečně nastaly, obsahují v sobě potenciál k tomu, aby školy výrazněji přispívaly 

k výchově dětí a mládeže ke zdraví a zdravému životnímu stylu.  

Rétorika dokumentu lidem obeznámeným s problematikou poměrně jasně ukazuje 

snahu inspirovat ke zlepšení celkového klima škol. Mluví se o nutnosti zlepšení 

komunikace mezi všemi subjekty ve škole. Zmiňována je schopnost dobré komunikace 

a spolupráce jako nedílné součásti zdravě rozvinuté osobnosti. Je zdůrazňována potřeba 

používat metody, které vycházejí a respektují stupeň biologického vývoje a individuální 

možnosti žáků.  
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Dokument počítá a plánuje s větší diferenciací a individuací, které by rovněž přispěly 

k vytvoření nestresujícího, podnětného a radostnějšího prostředí. K tomu, aby bylo možno 

tyto změny uskutečnit, má být ve školách zvýšen počet asistentů pro učitele a žáky, 

školních psychologů a koordinátorů jednotlivých oblastí. Lze předpokládat, že při 

dostatečném počtu a potřebném vzdělání a zkušenostech by mohli velmi dobře fungovat 

jako ti, kteří žákům s potížemi pomohou hledat cesty k řešení jejich problémů. Mnohdy se 

v podstatě jedná          o ozdravný proces, kdy je nezbytně nutné navázat s žákem 

spolupráci a probudit v něm chuť nastoupit cestu ke zlepšení. Opět i zde je možné 

vysledovat směřování k péči o zdraví žáka     a snahu vytvořit prostředí, které lze vidět 

jako vzorový model, v kterém vystupují ti, kteří žákovi napomáhají využívat jeho vlastní 

potenciál.  

Nejkonkrétnější vyjádření vztahující se k lidskému zdraví je v části, kde se 

v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (Národní program vzdělávání v ČR, 2001, 

str. 48) mluví o důrazu školy: „na motivaci k učení, na osvojení strategií k učení, rozvíjení 

vlastních schopností a zájmů, tvořivost a tvořivé řešení problémů, osvojení účinné 

komunikace, spolupráci a respekt k práci druhých, schopnost projevovat se jako svobodná 

osobnost, toleranci a ohleduplnost, na citlivý a vnímavý vztah k přírodě, ale i na znalosti 

a schopnost aktivně ovlivnit situaci správným směrem, na odpovědný vztah k sobě a svému 

zdraví, reálný odhad vlastních možností“. Dosažení těchto cílů není myslitelné bez 

neustálého úsilí školy vést žáky ke zdraví ve smyslu celkového rozvoje jejich osobnosti. 

Velkým pozitivem je důraz kladený na celkové dění ve škole, kde není upřednostňována 

vzdělávací funkce oproti všem ostatním. Tento fakt je významný i v aspektu postavení 

učitelů, kteří vyučují předměty s převládající výchovnou složkou a může pro ně být 

i určitým povzbuzením pro jejich sebevědomější a aktivnější zapojování se do dění ve 

škole.  Právě to může být i případ větší odvahy k prosazování skutečně důsledné výchovy 

ke zdraví a zdravému životnímu stylu, kdy vyučující může na škole fungovat jako 

kompetentní osoba, která se stane jejím garantem a propagátorem.  

Deklarované záměry jsou žádoucí a to z pohledu jednotlivce i celé společnosti. 

Problematické ale je, že při znalosti situace ve školství nelze jejich dosažení považovat za 

reálné. Právě změny, které by bylo třeba nastolit, se jeví v naší společnosti v současné době 

těžko uskutečnitelné. Otázkou zůstává, jaký význam je vlastně možné celému dokumentu 

přikládat. Jistě má svůj význam jako deklarace vizí. Učitelé by měli být nepochybně tou 

profesní skupinou, která je schopna s nimi pracovat, ale to je spíše ideální představa. Celý 
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dokument tak nabízí skutečně spíše ideální vize, které jsou v současné praxi velmi těžko 

realizovatelné. 

3.2.  Strategie vzdělávací politiky 2020 

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 je klíčovým 

dokumentem vypracovaným MŠMT v roce 2014. Jeho existence je nutná k možnosti 

čerpání prostředků Evropské unie. Tvůrci vzdělávací politiky tímto dokumentem reagují na 

požadavek prověření východisek, na kterém je organizováno vzdělávání v ČR 

a k vymezení priorit dalšího rozvoje vzdělávacího systému. Obsahuje tři hlavní priority. 

První z nich je snižování nerovnosti ve vzdělávání, dále podpora kvalitní výuky učitele 

a jako poslední priorita je zde uvedeno odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému.    

V dokumentu se obecně uvádí dosažení dílčích pokroků v různých oblastech 

a nesplnění řady deklarovaných cílů stanovených Národním programem vzdělávání v ČR. 

Kriticky jsou zde nahlíženy i kroky ministerstva, jeho způsoby zavádění potřebných změn 

a jeho role koordinátora. Není popřena stálá aktuálnost mnohých myšlenek obsažených 

v Národním programu vzdělávání v ČR. Problém je spatřován v tom, že klíčoví aktéři ve 

školství nesdílejí základní východiska, neexistuje shoda v náhledu na základní hodnoty, 

principy a směry dlouhodobého rozvoje vzdělávacího systému. Je poukázáno na problém 

v prosazování změn direktivním způsobem bez dostatečné komunikace se všemi složkami 

systému. Je konstatována nutnost uvedení nového dokumentu, který bude vycházet ze 

současné situace nastalých změn ve společnosti a bude schopen formulovat jasnou vizi 

směřování školství tak, aby odráželo potřeby společnosti. 

3.2.1. Nejdůležitější body týkající se zdraví v dokumentu Strategie 2020 

Základní smysl vzdělávání spatřuje v osobnostním rozvoji, který přispívá ke 

zvyšování kvality lidského života, udržování a rozvoji kultury jako soustavy sdílených 

hodnot a rozvoji aktivního občanství.  

Jednoznačně je opět zmíněn přínos vzdělání pro jednotlivce i celou společnost a to 

nejen v materiální ale i dalších oblastech. Je uveden názor, opírající se o nejmenované 

komparativní studie o vyšším věku dožití u lidí s vyšším vzděláním, jejich menší 

náchylnosti ke zdraví ohrožujícím návykům, jejich větší občanské angažovanosti a celkové 

větší spokojenosti s vlastním životem. 

Mezi prioritami jsou v dokumentu uvedena opatření směřující k začlenění žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a podpora všech typů znevýhodnění a nadání na 
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základě individualizace, podporovat efektivní a cílené primárně preventivní aktivity určené 

žákům i pedagogům s cílem minimalizace či oddálení rizika spojeného s výskytem 

rizikového chování a snaha rozvíjet a účinně do vzdělávacího procesu zapojovat aktivity 

vedoucí ke zdravému životnímu stylu. 

Je uvedena snaha zlepšit dostupnost a kvalitu poradenských služeb a jejich konkrétní 

systematickou podporu žákům, rodině i škole. Dalším cílem je podpořit služby školních 

psychologů a školních speciálních pedagogů v běžných školách hlavního vzdělávacího 

proudu, rozvíjet a podporovat efektivní poradenskou činnost v oblasti primární prevence 

rizikového chování u dětí, žáků a studentů. 

3.2.2. Analýza záměrů Strategie 2020 a jeho důraz na výchovu ke zdraví 

Lze konstatovat, že téma zdraví, péče o zdravý vývoj žáků a rovněž snaha 

implementovat do systému prvky, které přímo nebo nepřímo vedou ke schopnosti o vlastní 

zdraví pečovat, jsou naznačeny pouze obecně. Významné ale je, že je jednoznačně 

vyjádřeno přesvědčení o vlivu vzdělání na kvalitu života. Rovněž je patrné uvědomění si 

nutnosti věnovat potřebnou pozornost a péči zdravému vývoji a kultivaci osobnosti.  

Strategie 2020 není v rozporu se záměry Národního programu vzdělávání v ČR. Je 

možno říci, že její text je srozumitelnější a v textu se odráží vyšší míra porozumění tomu, 

jak fungují jednotlivé prvky systému.  

 Zarážejícím prohlášením je ovšem poznámka o rodičích: „Zastaralé postoje většiny 

rodičů, kteří aktuální cíle vzdělávání a záměry vzdělávací politiky neznají nebo jim dobře 

nerozumějí, jsou jednou z hlavních překážek dosažení změn“ (Strategie 2020, 2014, s. 37), 

Takto nadřazený postoj vysílá nepřijatelný signál směrem k nejbližším partnerům učitelů. 

Veškeré snahy školy musí nutně počítat s rodinou a jejím vlivem. Je nepřijatelné 

devalvovat jejich názory jen proto, že neodpovídají právě prosazovaným představám. 

Škola potřebuje mít v rodičích rovnocenné partnery a obzvláště výchovné otázky nelze 

prosazovat bez spolupráce s rodinou. Tento postoj navíc signalizuje hluboce zakořeněné 

přesvědčení politických špiček, které v konečné fázi rozhodují o znění veškerých 

dokumentů státního významu, o jejich nadřazenosti z pozice moci.  

3.3. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

RVP je kurikulární dokument státní úrovně, který je vytvořen v souladu s novými 

principy vzdělávací politiky zformulovanými v Národním programu vzdělávání v ČR 

a zakotvenými v Zákoně o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
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vzdělávání. Vymezuje závazné rámce vzdělávání pro jednotlivé etapy. V následujících 

podkapitolách budou rozebrány ty jeho části, které se vztahují k výchově ke zdraví 

a zdravému životnímu.  

3.3.1. Důležité kategorie RVP a vztahy mezi nimi 

Rámcový vzdělávací plán člení veškerý vzdělávací obsah základního vzdělání do 

devíti oblastí, které jsou tvořeny jedním nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obor 

(v praxi se stále běžně používá výraz předmět). Každá oblast má své konkrétní cílové 

zaměření a obsah. Prostřednictvím jejich obsahu jsou žáci vedeni k získání klíčových 

kompetencí, které: „představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů 

a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člověka ve společnosti“ (RVP, s. 

6). Je zdůrazněno, že kompetence nejsou pro všechny dosažitelné ve stejném rozsahu, jsou 

výsledkem celého procesu vzdělání, ale nejsou jím ukončeny. K jejich získání má směřovat 

veškerý obsah vzdělávací aktivity i činnosti ve škole.  

Klíčové kompetence: 

 Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Nově jsou zaváděna průřezová témata, která reprezentují okruhy aktuálních 

problémů současného světa a jsou považována za důležitý formativní prvek.  

Průřezová témata:  

 Osobnostní a sociální výchova 

 Výchova demokratického občana 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Multikulturní výchova 

 Environmentální výchova 

 Mediální výchova  

Průřezová témata musí každá škola povinně do vzdělávání na obou stupních zařadit. 

Způsob jejich realizace si škola volí sama. Tato skutečnost umožňuje škole zvolit takový 

způsob, pro který má nejlepší podmínky. 

 



28 
 

3.3.2. Cíle základního vzdělávání 

Základní vzdělávání má pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence 

a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace 

blízké životu a na praktické jednání. Cílem vzdělání je kompetentní jedinec, který se 

dokáže orientovat a přizpůsobit v rychle se měnícím prostředí.  

Mluví se o tvořivém myšlení, všestranné, účinné a otevřené komunikaci, rozvoji 

schopnosti spolupracovat, respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, projevovat se jako 

svébytné a zodpovědné osobnosti uplatňující svá práva a plnící povinnosti, potřebě 

projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání, rozvíjení vnímavosti, citlivosti ve 

vztazích k druhým lidem, prostředí a krajině. Jsou uvedeny tolerantnost a ohleduplnost 

k jiným lidem, kulturám a duchovním hodnotám, poznání a rozvíjení vlastních schopností 

v souladu s reálnými možnostmi a výslovně je uvedeno i učení se aktivně rozvíjet a chránit 

své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný.  

Hodnocení cílů  

Lze konstatovat, že tyto cíle jsou zcela v souladu se současným náhledem na 

výchovu kultivovaného jedince a jejich dosažení přispívá k formování zdravé osobnosti 

člověka. Usiluje se o naplnění cílů, z nichž většina má přímý nebo nepřímý kladný dopad 

na všestranný rozvoj osobnosti a její schopnosti vést kvalitní život. Škola má přispět k 

výchově zdravých jedinců, kteří budou usilovat o zdravé vztahy ve všech oblastech života. 

Uvedené cíle jsou žádoucí a pozitivně je nutno vidět i zmínku o reálných možnostech 

jednotlivců. Právě toto konstatování rozdílných možností je velmi důležité, protože souvisí 

s faktem, že skutečností praxe je bezmocnost školy zcela zásadně změnit životní postoje 

některých žáků a nutnost respektovat skutečné možnosti každého žáka.  

3.3.3. Klíčové kompetence 

Získávání klíčových kompetencí je rovněž možno zařadit mezi snahy školy 

vychovávat občany ke zdraví a zdravému životnímu stylu.  

 Kompetence k učení – předpokládá schopnost kritické orientace a kladný vztah 

k učení se 

 Kompetence k řešení problémů – tato kompetence předpokládá schopnost kriticky 

myslet, zodpovědně se rozhodovat a rovněž být schopen rozhodnutí obhájit. 

 Kompetence komunikativní – zde se předpokládá schopnost naslouchat druhým 

lidem, opět obhajoba názorů, vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému 

soužití. 
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 Kompetence sociální a personální – zde je kromě sociálních dovedností člověka 

důležitá i otázka jeho zdravého sebevědomí a schopnosti řídit svoje jednání 

a chování. 

 Kompetence občanské – jsou zmíněny schopnosti respektu, vcítění a také odvahy 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. Zmíněna je i zodpovědnost 

v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. Cílem je i porozumění potřeby 

kvalitního životního prostředí, podpora a ochrana zdraví. 

 Kompetence pracovní – žák by měl být schopen uvědomovat si potřebu dodržovat 

při práci pravidla bezpečnosti, přistupovat k práci z hlediska ochrany svého zdraví 

i zdraví druhých. 

Dosažení klíčových kompetencí úzce souvisí s všestranným rozvojem osobnosti 

člověka a všestranný rozvoj osobnosti je jednoznačnou potřebou na cestě 

k plnohodnotnému životu. 

Hodnocení zaměření kompetencí z pohledu výchovy ke zdraví 

Získání klíčových kompetencí je považováno za zásadní cíl vzdělávání a výchovy ve 

školách. V jejich popisu lze nalézt dostatečné množství odkazů týkajících se zdraví člověka 

v jeho různých podobách. Jedná se o pro laika poměrně obecná a nekonkrétní vyjádření, 

ale pro učitele je jejich jazyk srozumitelný a umožňuje stanovení dílčích konkrétních cílů 

v jejich činnostech. Z jejich obsahu je patrný pohled na žáka jako vícedimenzionální 

bytost. 

3.3.4. Vzdělávací oblasti a obory 

Významnou roli ve snaze školy o výchovu a vzdělávání směřující ke zdravému 

způsobu životu má samozřejmě oblast Člověk a zdraví. Této oblasti bude věnována 

samostatná podkapitola. Některé další oblasti mají k dané problematice také úzký vztah 

nebo se jí alespoň příležitostně věnují. V obsahu učiva jednotlivých oborů lze nalézt přímé 

odkazy k zařazení témat, která přispívají k formování zdravého sebevědomí, vztahů 

s lidmi, životních návyků nebo bezpečnosti.  V následující části jsou uvedena konkrétní 

povinná témata RVP vybraná ze vzdělávacích oblastí pro II. stupeň.  
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

 Obor: Český jazyk a literatura 

 naslouchání (výchova k empatii) 

 mluvený projev (komunikační normy, kultivovaný projev) 

 Obor: Cizí jazyk 

 tematické okruhy (domov, rodina, volný čas a zájmová činnost, péče o zdraví, 

stravování) 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 

 Obor: Dějepis 

 občanská práva 

 Obor: Výchova k občanství 

 naše škola (život ve škole, práva a povinnosti, společná pravidla a normy, vklad  vzdělání 

pro život) 

 lidská setkání (rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen, liská solidarita) 

 vztahy mezi lidmi (osobní a neosobní vztahy, mezilidská komunikace, konflikty 

v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti) 

 zásady lidského soužití (morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla 

chování, výhody spolupráce lidí) 

 podobnost a odlišnost lidí (rozdíly v prožívání, myšlení a jednání, osobní vlastnosti, 

charakter, vrozené předpoklady) 

 vnitřní svět člověka (vnímání, prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti, sebe 

i druhých lidí, systém osobních hodnot, sebehodnocení) 

 osobní rozvoj (životní plány, adaptace na životní změny, osobní změna, význam aktivity, 

vůle a osobní kázně) 

 lidská práva (základní lidská práva, práva dítěte, poškozování lidských práv, šikana, 

diskriminace) 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

 Obor: Fyzika 

 formy energie (ochrana před radioaktivním zářením) 

 elektrické a magnetické pole (bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji 

a zařízeními) 

 Obor: Chemie 

 zásady bezpečné práce (ve školní laboratoři i v životě) 

 nebezpečné látky a přípravky (varovné značky a jejich význam) 
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 mimořádné události (havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek) 

 voda (čistota vody, pitná voda) 

 vzduch (čistota ovzduší) 

 přírodní látky (zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, sacharidů 

a vitamínů v lidském těle 

 Obor: Přírodopis 

 fylogeneze a ontogeneze (rozmnožování člověka) 

 anatomie a fyziologie (hygiena duševní činnosti) 

 nemoci, úrazy a prevence (příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při léčení 

běžných nemocí, závažná poranění a život ohrožující stavy) 

 životní styl (pozitivní a negativní dopad na zdraví člověka) 

 Obor: Zeměpis 

 vztah příroda a společnost (globální ekologické a environmentální problémy 

lidstva) 

 ochrana člověka při ohrožení zdraví a života (chování a jednání při nebezpečí 

živelních pohrom v modelových situacích) 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

 Obor: Hudební výchova 

 pěvecký a mluvní projev (hlasová hygiena) 

 Obor: Výtvarná výchova 

 smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření 

 prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ, osobních 

zkušeností 

 osobní postoj v komunikaci (jeho utváření a zdůvodňování) 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

 léčivé rostliny, koření (rostliny a zdraví člověka, léčivé účinky rostlin, rostliny 

jedovaté, rostliny jako drogy a jejich zneužívání, alergie) 

 elektrotechnika v domácnosti (nebezpečí úrazu elektrickým proudem) 

 kuchyně (hygiena provozu) 

 potraviny (sestavování jídelníčku) 

 trh práce (požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní, rovnost příležitostí) 

 volba profesní orientace (sebepoznávání, fyzické dispozice a zdravotní stav) 

Jednotlivé školy mohou s těmito tématy pracovat dle aktuálních potřeb a podmínek.  
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Hodnocení začlenění témat zdraví do vzdělávacích oborů 

 Uvedený výčet dokládá, že otázkám zdraví a výchovy ke zdravému životnímu stylu 

vymezuje RVP ve školách značný prostor. Tyto otázky tvoří zcela přirozenou součást 

vzdělávacích obsahů a mají v nich nezastupitelné a důležité místo. Jednoznačně vyplývá, 

že nejsou zamýšlena jako okrajová. Jedná se o součást všech oblastí a jejich oborů a je 

spíše jen otázkou v jakém rozsahu se jejím otázkám věnují. Důležité je, že jejich zařazení 

je smysluplné a související s praktickým životem.  Jsou zcela jasně poskytnuta konkrétní 

témata. Prostoupení témat oblasti do celého života školy a všech oblastí je nezbytný a při 

dostatečném pedagogickém taktu a talentu učitelů lze významně přispět k celkovému 

rozvoji osobnosti žáků a právě ten je nezbytnou podmínkou k dosažení maximální možné 

míry celkového zdraví. Nelze se ale vyhnout zmínce o nezbytnosti toho, aby vyučující 

každého oboru byl skutečně zodpovědný pedagog, schopný opravdu využít svoje mnohdy 

i časově omezené možnosti k promyšlenému působení na žáky, kteří mu jsou svěřeni.  

 

3.3.5. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

V této části je analyzován text RVP pro základní vzdělávání zabývající se oblastí 

Člověk a zdraví. Rozbor je zaměřen na obsah dokumentu a to především z pohledu 

poskytnutí dostatečné opory pro vytvoření vlastního ŠVP. 

Zaměření a cíle oblasti 

Vzdělávací oblast přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví. Má směřovat 

k pochopení hodnoty zdraví, uvědomění si sebe jako živých bytostí, nahlédnout smysl 

zdravotní prevence. V rámci vzdělávání v  oblasti si mají žáci osvojit dovednosti a způsoby 

rozhodování směřující k posilování a zachování zdraví. Mají si uvědomit nezbytnost 

převzetí odpovědnosti za své zdraví i zdraví jiných. „Oblast reprezentuje novou složku 

vzdělávání. Vyplňuje dosud prázdné, či sporadicky naplňované místo ve výukových 

programech všech typů škol“ (Fialová a Feltlová, 2007, str. 42). 

Dosažení uvedených dovedností vyžaduje nezbytné poznávání životních hodnot, 

uvažování v souvislostech a schopnost kritického posouzení prostředí. Oblast se tudíž 

zaměřuje na témata, jejichž osvojení je potřebné pro vedení kvalitního života, což je 

možno vidět jako cíl směřování každé lidské bytosti. Oblast je možné chápat jako 

integrující prostor veškerých snah a aktivit školy směřujících k vytvoření návyků 

vedoucích ke zdraví. Stanovené cíle mají přispět k nabytí již uvedených klíčových 

kompetencí prostřednictvím: 



33 
 

 Poznávání zdraví jako nejdůležitější hodnoty. 

 Pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody 

a k vnímání radostných prožitků z činnosti podpořených pohybem, příjemným 

prostředím a atmosférou příznivých vztahů. 

 Poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života 

na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na 

kvalitě prostředí. 

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

i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje. 

 Využívání osvojených preventivních postupů při ovlivňování zdraví v denním 

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

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

s preventivní ochranou zdraví. 

 Propojování zdraví a mezilidských vztahů se základními etickými a morálními 

postoji, s volním úsilím atd. 

 Chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného 

předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd. 

 Aktivnímu zapojování do činnosti podporující zdraví a do propagace zdravotně 

prospěšných činností ve škole i v obci (Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání, 2004). 

Výuka má přivést žáka k uvědomění si možnosti dělat ve svém životě svobodná 

rozhodnutí, za která ale musí nést plnou zodpovědnost. 

Hodnocení cílů oblasti Člověk a zdraví 

Cíle obsahují velmi obecná vyjádření a je zde značná volnost pro individuální 

interpretaci.  V případě, že školský systém poskytne dostatečné množství odborně 

fundovaných a vyzrálých jedinců, je možno konstatovat, že uvedené cíle poskytují 

dostačující vodítko k naplánování činnosti v hodinách směřujících k jejich naplnění. Potom 

lze očekávat možný pozitivní dopad na současný i budoucí život dětí. Je nutno podotknout, 

že pokud nebude systém disponovat dostatečně profesionálním zázemím a pro výchovu 

zapálených odborníků, veškeré i dobře znějící záměry se stávají bezcennými, prázdnými, 

teoretickými frázemi.  

Zařazení některých cílů se může jevit jako diskutabilní. Jedním z nich je snaha 

dovést žáky k chápání dobrého fyzického vzhledu jako významného předpokladu pro 

výběr partnera i profesní dráhy. Jistě nelze tuto skutečnost zastírat, je ale otázkou, zda 
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škola není právě ta instituce, která by se měla pokusit být místem, kde se bude zdůrazňovat 

schopnost nepřiklánět se k povrchnímu posuzování člověka jen na základě jeho vzhledu. 

Přehnaná honba za atraktivním a rovněž mladistvým vzhledem přináší množství problémů 

a je spíše potřeba otevírat otázky spojené s vnitřními kvalitami člověka. Rovněž dosažení 

zdatnosti je pro určité procento žáků cíl těžko realizovatelný vzhledem k jejich zdravotním 

omezením. Zde je nutná velká citlivost, protože počet dětí s vrozeným postižením nebo 

postižením v důsledku úrazu přibývá a tito jedinci mají být do škol integrováni. Snahou by 

měla být spíše výchova k pochopení smyslu života, kde není ústředním bodem získání 

partnera nebo pracovního místa díky přitažlivému zjevu. Žáci by měli být vedeni 

k citlivému vnímání hodnoty ostatních a schopnosti ocenění jejich celkových kvalit 

a naučit se naopak odstupu od podsouvaných měřítek, kdy v současné době výrazně 

převládá snaha glorifikovat mladé a fyzicky atraktivní jedince. V podstatě je tedy tento cíl 

v určitém rozporu s etickými a morálními postoji, jejichž dosažení je rovněž hlásáno.  

Časová dotace v oborech ovšem není dostačující. Škola zde naráží na skutečnost, 

kterou kriticky hodnotí ve své knize Teorie nevzdělanosti i Konrád Liessmann: „Školy se 

stávají náhradou za rozpadající se rodinu, posledním místem emocionální komunikace, 

preventivní institucí v oblasti drog a AIDS, prvotním místem terapie, poskytovatelem 

sexuální a jiné osvěty, zařízeními na řešení problémů světa dospělých ….“. (Liessmann, 

2011, str. 44) Citovaná část výstižně vystihuje realitu. Škola musí do svých programů 

zahrnovat stále více témat, která bývala v kompetenci rodiny. Má opravdu těžko splnitelné 

úkoly, ke kterým nemá společenskou autoritu, mnohdy kompetentní odborníky a ani 

dostatek časového prostoru. Příkladem oblasti, která vzhledem k deklarovaným cílům 

a způsobům, jakými je chce dosáhnout, nemá dostatečnou časovou dotaci je i oblast 

Člověk a zdraví. Takové jsou i výsledky uváděné v disertační práci Leony Mužíkové 

(Mužíková, 2004). Ukazuje se tedy, že školy a učitelé se mají vyrovnat s úkolem, který je 

stanoven poněkud nerealisticky.  

 

3.3.6. Rozdělení oblasti na obory a jejich časová dotace 

Oblast je rozdělena do dvou oborů: 

 Výchova ke zdraví  

 Tělesná výchova TV v ní zahrnuta i zdravotní tělesná výchova) 

 Na II. stupni základní školy je minimální časová dotace této oblasti 11 hodin. 

Zpravidla je 8 z nich věnováno tělesné výchově a 3 potom výchově ke zdraví. 
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Předmět VkZ může být zaveden formou samostatného předmětu a školy se rozhodují 

dle vlastního uvážení, v kterých ročnících bude zařazen. Některé školy vyučují tento obor 

společně s předmětem VkO. Obor ve své podstatě soustřeďuje poznatky z mnoha oblastí 

a vyžaduje mezioborovou komunikaci. 

Tělesná výchova 

 V charakteristice je uvedeno, že cílem je poznání vlastních pohybových možností 

a zájmů a rovněž účinků konkrétní pohybové činnosti na tělesnou zdatnost, duševní 

a sociální pohodu. Jednoznačně je stanoven cíl vést žáky od spontánního pohybu 

k výběrovému a především se upozorňuje na hlavní smysl pohybu - naučit se odhadnout 

úroveň své zdatnosti a začleňovat pohybové aktivity do denního režimu. Mluví se 

o pohybu pro uspokojování vlastních potřeb i zájmů, optimálním rozvoji zdatnosti 

a výkonnosti, regeneraci sil, kompenzaci různého zatížení, činnosti pro podporu a ochranu 

zdraví. Dále je zdůrazněna potřeba prožitku z pohybu a komunikace. Doporučena je 

reflexe nad souvislostmi fyzické aktivity s pocity, prvky zklidnění, zamyšlení a rovněž 

vnímání pocitů nejen svých ale i ostatních.  

Mezi očekávanými výstupy ovlivňujícími zdraví jsou rovněž uvedeny:  

 zařazování pohybové činnosti do svého režimu (za konkrétním účelem) 

 zlepšení tělesné zdatnosti 

 odmítá drogy a jiné škodliviny 

 uplatnění vhodného a bezpečného chování i v méně známém prostředí  

Tyto konkrétní výstupy oboru vyžadují od učitele i propojení pohybové činnosti 

hodin s uvědoměním si souvislostí pohybových aktivit pro celý jejich organismus. Rovněž 

se jasně předpokládá neopomíjet prvky bezpečného chování.  

Zdravotní tělesná výchova  

 Škola má dle RVP také povinnost nabízet Zdravotní tělesnou výchovu určenou pro 

žáky se zdravotním omezením. Je stanovena možnost učinit tak v samostatných 

vyučovacích hodinách nebo v dalším vyučovacím předmětu. Tato povinnost je odpovědí na 

skutečnost, že v naší moderní společnosti je stále větší počet dětí s četnými zdravotními 

oslabeními. Dítě má v případě správného vedení možnost porozumět charakteru svého 

problému a naučit se způsobům jeho ovlivňování. 
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Výchova ke zdraví 

V charakteristice předmětu je uvedený přínos v podobě základního poznání 

o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví, učením aktivně chránit 

a rozvíjet jeho sociální, psychické i fyzické složky.  

 Obsahem navazuje na vzdělávací oblast I. stupně Člověk a jeho svět. Časovou 

dotaci si mohou školy rozložit do ročníků dle svého ŠVP.  

Ve vzdělávacím obsahu oboru RVP uvádí následující učivo: 

vztahy mezi lidmi a formy soužití (vztahy ve dvojici, vztahy a pravidla soužití v prostředí 

komunity) 

změny v životě člověka a jejich reflexe (dětství, puberta, dospívání, sexuální dospívání 

a reprodukční zdraví 

zdravý způsob života a péče o zdraví (výživa a zdraví, tělesná a duševní hygiena, režim 

dne, ochrana před přenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy) 

rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (stres a jeho vztah ke zdraví, civilizační choroby, 

auto-destruktivní závislosti, skryté formy a stupně individuálního a zneužívání, sexuální 

kriminalita, bezpečné chování, dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví, manipulativní 

reklama a informace, ochrana člověka za mimořádných událostí 

hodnota a podpora zdraví (celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci, podpora zdraví a její 

formy, podpora zdraví v komunitě  

osobnostní a sociální rozvoj (sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace 

činností a chování, psychohygiena, mezilidské vztahy, komunikace a kooperace, morální 

rozvoj) 

V možnostech škol je stanovená témata probírat v rámci samostatného předmětu 

nebo integrovat obsahově blízké obory (v tomto případě se nabízí obor VkO) a učit v rámci 

tohoto nově vzniklého vyučovacího předmětu. 

 

Kritické hodnocení oblasti Člověk a zdraví 

Uvedené pojetí TV nepatří k běžné praxi, ale v tomto závazném dokumentu je jasně 

stanoveno. Škola má ukázat, že sport a pohyb není nutně snaha o mimořádné výkony 

a výhry a má cíleně vést své žáky k tomuto uvědomění. Je nesprávné nutit žáky plnit 

normativy a podrobovat se stejným zkouškám. Je žádoucí, a RVP k tomu vybízí, tyto 

zaběhnuté způsoby hodnocení výkonnosti nejen  této oblasti ze škol odstranit. Tento 

přístup může pomoci odstranit bariéry, které přirozeně vyvstávají v okamžiku, kdy jsou 

žáci v citlivém věku vystaveni porovnávání tělesné zdatnosti. Toto méně kompetitivní 
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pojetí sice nepatří k běžné praxi škol, ale v tomto závazném dokumentu je jasně stanoveno 

k čemu má TV ve škole směřovat.  

Z obsahu učiva VkZ vyplývá, že se některá témata oboru překrývají s učivem 

v jiných oborech. Žádoucí je tedy mezipředmětová spolupráce, která může zajistit 

dostatečný prostor pro aktivní pojetí výuky, aby nedocházelo k opakovanému frontálnímu 

předávání pojmů. Požadavek větší spolupráce ve škole a mezipředmětovou spolupráci 

zaznívá v doporučeních pro školy opakovaně.  

RVP stanovuje v této oblasti dosažení poměrně ambiciózních cílů. Jsou nepochybně 

v souladu se záměrem výchovy člověka, který je schopen se uspokojivě věnovat otázce 

nejen vlastního zdraví, ale i respektovat právo na stejné podmínky ke zdraví druhých. 

V dokumentu uvedený výčet učiva  je vhodným a dostatečným vodítkem pro vytvoření 

vlastních ŠVP.  Je ale nerealistické očekávat výrazný dopad na žáky pokud nejsou ve všech 

aktivitách a činnostech školy uplatňovány zásady jednání a chování vycházejících ze zásad 

zdravého života.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

Cíle praktické části jsou: 

1. Obsahová analýza koncepce výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu na ZŠ 

T. G. Masaryka.  

2. Deskripce realizace záměrů uvedených v ŠVP ZŠ T. G. Masaryka.  

3. Návrh doporučení a praktických námětů pro zlepšení současné praxe na školách. 

Jak již bylo uvedeno v úvodu bakalářské práce, jedná se o kvalitativní studii. 

Výhodou kvalitativních metod je možnost získání detailních informací, které 

se kvantitativními metodami obtížně podchycují.  Metodologové nedefinují kvalitativní 

výzkum zcela jednotně a mírně se rozcházejí i v dělení jeho konkrétních přístupů. Ve své 

práci vycházím z pojetí Jana Hendla (2008), který mezi základní přístupy řadí analýzu 

dokumentů a případovou studii, tedy ty, které užívám ve své práci.  Případová studie má 

více typů, v případě této práce se jedná o studium organizací a institucí, jelikož popisuji 

realizaci koncepce výchovy ke zdraví na konkrétní škole. Jednou z výhod tohoto přístupu 

je možnost na základě poznání jednoho případu porozumět případům podobným. 

Dokumenty  mohou být využity jako jediný datový podklad studie (Hendl, 2008). Při 

deskripci konkrétní situace na ZŠ T. G. Masaryka se však opírám rovněž o metodu 

pozorování, jelikož považuji za přínosné možnost využití dlouhodobé osobní zkušenosti 

a znalosti prostředí. Hendl (2008) vymezuje několik rolí, které může výzkumník v rámci 

metody pozorování zastávat. Zde se dle Hendla (2008, s. 191) jedná o roli úplného 

účastníka, kterou definuje takto: „Úplný účastník se stává rovnoprávným členem skupiny 

a tráví se skupinou většinu času. Členy skupiny neinformuje o své pravé totožnosti. 

Například pracuje ve škole, kterou zkoumá, jako učitel“. Doporučení, která jsou v této 

kapitole formulována vycházejí z mé pedagogické praxe a odrážejí moje názory.  

4. REALIZACE VÝCHOVY KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU 

A ANALÝZA KONCEPCE VÝCHOVY KE ZDRAVÍ NA ZÁKLADNÍ 

ŠKOLE T. G. MASARYKA MILOVICE  

Tato kapitola je zaměřena na konkrétní případ základní školy. Je zde uveden 

komunitní kontext školy a charakteristika školy. Hlavní důraz je kladen na rozbor jejího 

ŠVP a to z pohledu otázek zdraví a výchovy ke zdravému životnímu stylu. Detailně je 

analyzován předmět VkZ, kde jsou popsány použité učebnice, uvedena probíraná témata 

a zhodnocen jejich přínos. Jedna z podkapitol se věnuje doplňujícím aktivitám školy, které 
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podporují naplnění její koncepce výchovy ke zdraví. Součástí kapitoly je deskripce 

realizace koncepce a uvedení námětů na možná zlepšení, která jsou formulována jako 

konkrétní pro případ milovické školy.  

4.1. Komunitní kontext působení školy: obec Milovice a její obyvatelstvo 

 Škola se nachází ve městě Milovice, přibližně 40km východně od hlavního města 

Prahy. Historie města je spojena s pobytem několika armád, tou poslední byla okupační 

sovětská, která výrazně poznamenala charakter místa. Tato nedávná minulost dosud 

ovlivňuje život obyvatel a i přes mnohá zlepšení je v obci prostředí, které je stěží možno 

vidět jako kulturní nebo podnětné. Přítomnost nepřátelských vojsk od sebe oddělila tři části 

obce, kde největší centrální z nich byla zabrána právě armádou. Rozloha obce je značná 

a vyžaduje také značné finanční prostředky na údržbu infrastruktury, které obec nemá. 

Město nemá ucelený ráz, chybí nejen důstojné centrum, ale i jiná přirozená místa 

setkávání.  Situace se mění pouze pozvolna. Neblahým dědictvím jsou místa v obci a jejím 

okolí, která vyžadují mimo zmíněných finančních prostředků také ucelenou koncepci 

směřující k vytvoření kulturní podoby města. Postupně ubývají, ale jsou zde stále 

polorozpadlé budovy a velké plochy neudržovaných lesoparků. Smutné je, že se i mnohá 

místa, kde dojde k umístění rekreačních prvků pro děti i dospělé, stanou terčem vandalů. 

Potenciál oblasti vzhledem k její poloze a rovněž možnosti využití okolní přírody je velký. 

Přerod místa však vyžaduje promyšlené vize, hodně investic a čas.  

 Radnice v minulosti vynaložila a nadále vynakládá obrovské finanční částky na 

rekonstrukce objektů určené pro školky a novou základní školu. Vzhledem k faktu, že obec 

zaznamenala v posledních 20 letech nárůst obyvatel z 1 500 na současných oficiálních 

10 000, jsou to zcela pochopitelné a nutné investice. Rekonstrukce mnoha převážně 

panelových domů do města přivádí především mladé páry a rodiny. Blízkost Prahy a velmi 

dobré vlakové spojení je lákavé, ale město se pro mnoho obyvatel stalo spíše dočasnou 

noclehárnou. Milovice patří mezi města ČR s nejnižším průměrným věkem obyvatel. 

Mladé rodiny jsou zatíženy vysokou mírou rozvodovosti, zadlužením, nezaměstnaností 

a dalšími jevy majícími negativní dopad na jejich děti. Mnoho lidí a tedy i rodičů dětí 

dojíždí za prací a vzniká náročná situace, kdy je ve městě velké množství i velmi malých 

dětí, na které nemají rodiče čas. Spolupráce se školou není vždy ideální, ale je možno říci, 

že v tomto směru se škole daří stále více nacházet fungující cesty komunikace. 

 Jedná se tedy o oblast, kterou je možno zařadit mezi rizikovější z hlediska výskytu 

sociopatologických jevů, což má přímou souvislost i s neustálou obměnou a nárůstem 
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obyvatel. Negativa prostředí nelze přehlížet a ani zastírat, je ale také nutno vidět zlepšující 

se trendy v působení státních institucí, místních spolků i občanských sdružení. Vzrůstá 

jejich úsilí o formování vztahu obyvatel k místu, v kterém žijí. Místní školská zařízení 

v tom přirozeně hrají důležitou roli. Musí reflektovat výzvy, které vyvstávají jako důsledek 

podmínek života v obci, která teprve hledá svůj charakter.  

4.2. Charakteristika ZŠ T. G. Masaryka 

 Základní škola T. G. Masaryka je jednou ze dvou základních škol v obci. Jedná se 

o plně organizovanou školu. V současnosti má necelých 500 žáků. V minulých letech došlo 

k několika významným investicím do oprav budov i jejího vnitřního vybavení. Je možno 

říci, že má poměrně dobré materiální zázemí, i když ji chybí prostory umožňující vytvoření 

vnitřních relaxačních zón, speciálních učeben pro VV nebo HV.  Škola se nachází v tzv. 

staré části obce. Její poloha je nevýhodná z hlediska počtu dětí, které se nacházejí v jejím 

okruhu. Do budoucnosti to pro školu znamená značnou nejistotu z hlediska možnosti 

naplnit její kapacitu. Druhá konkurenční škola je zcela nově zrekonstruovaná a špičkově 

vybavená navíc s výborným zázemím pro sportovní vyžití dětí z okolních zatím převážně 

sídlištních čtvrtí. Určitou výhodou školy T. G. Masaryka je její stabilnější pedagogický 

sbor, ve srovnání s mnoha jinými školami podobné velikosti se dá ale i v tomto případě 

mluvit o stále se měnícím kolektivu.  

 Ve škole je, z důvodů uvedených v popisu situace ve městě, velká nestabilita 

v kolektivech tříd. Škola se potýká s problémem vyššího počtu příchodů a odchodů žáků 

před začátkem školního roku a často i během něj. Někteří žáci mají problém se začleněním 

do třídních kolektivů a s celkovým problematickým vytvářením nových sociálních vazeb. 

Skutečností je, že velké procento žáků pochází z neúplných nebo z různých důvodů 

nefunkčních rodin s mnohdy nízkým socioekonomickým statusem.  Vzniká tak velká 

potřeba cíleně se zaměřovat na osobnostně sociální rozvoj dětí, formování kolektivů 

s žádoucími vztahy a rovněž na budování pocitu příslušnosti ke své obci a regionu.  

 Pedagogičtí pracovníci si dobře uvědomují nutnost respektovat  specifické 

podmínky života rodící se obce a stylu života jejich obyvatel.  Vzhledem k velkému 

množství rodičů dojíždějících za prací mimo obec, nabízí škola svým žákům nejen pobyt 

ve školní družině, ale funguje i školní klub pro starší žáky, kde mohou trávit svůj volný 

čas. Dle možností nabízí rovněž zájmové kroužky, které vedou členové pedagogického 

sboru. 
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4.3. Školní vzdělávací program ZŠ T. G. Masaryka 

 V této kapitole bude v souladu s cílem č. 1 provedena obsahová analýza koncepce 

výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu ZŠ T. G. Masaryka.  

 ŠVP Milovice je veřejně dostupný dokument, jehož zkrácenou verzi je možno 

dohledat na webových stránkách školy. Vznikl společným úsilím pedagogů školy, která 

reagovala na povinnost danou MŠMT. Postupně se podařilo vytvořit verzi odpovídající 

představám vyučujících a program umožňuje začlenění činností, které škola pokládá za 

prospěšné pro své žáky. Program lze každoročně upravovat dodatky, škola této možnosti 

využívá a svůj program pravidelně reviduje.  

4.3.1. Charakteristika ŠVP ZŠ T. G. Masaryka 

 V charakteristice školy je uveden cíl rozvíjet osobnost žáků pomocí aktivizujících 

vzdělávacích metod a forem práce, výchovným působením vyvolávat pocit bezpečí 

a pozitivní prožitky, podporovat růst zdravého sebevědomí, rozvíjet kritické myšlení 

a schopnost sebehodnocení. 

 Škola nabízí řadu možností, které svědčí o seriózní snaze vytvořit příznivé 

podmínky pro rozvoj všech žáků. Nebrání se přijímání žáků se zdravotním postižením 

a žáků s poruchami učení a pro tyto žáky má potřebné zázemí. V ŠVP je uveden rovněž 

způsob zajištění pomoci pro žáky s SVP (viz. příloha č. 1). Všichni žáci s SVP jsou 

následně zohledňování při výuce a rovněž v hodnocení, v hodinách pracují dle IVP.  

Pravidla pro jejich hodnocení jsou rovněž součástí ŠVP (viz. příloha č. 2). Možnost 

poskytnutí IVP je nabízena i žákům mimořádně nadaným, kde je dle možností umožněno 

absolvovat předměty, v kterých je žák výjimečně nadaný ve vyšším ročníku.  

 Mezi pěti oblastmi, na které chce škola klást důraz je uvedena vzdělávací oblast 

Člověk a zdraví: podpora vztahu ke sportu, tělesný rozvoj žáků a zdravý životní styl. 

 

4.3.2. Učební plány předmětů a zastoupení témat výchovy ke zdraví 

a zdravému životnímu stylu  

Ve škole je možné zvolit si jako nepovinný předmět Sportovní aktivity, jehož náplní jsou 

hlavně hry a soutěže. 

 Povinné předměty obsahují témata vztahující se ke zdraví a zdravému výchovnému 

stylu zcela v souladu s doporučeními RVP a jsou zahrnuta do plánů činnosti v jednotlivých 

ročnících v smysluplném celku s probíranou látkou. Všechny přírodovědné předměty mají 
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ve svých plánech zahrnuty otázky bezpečnosti práce, bezpečného chování, ochrany zdraví 

při kontaktu s nebezpečnými materiály, opakovaně je uvedeno téma první pomoci. Tyto 

údaje jsou dohledatelné v učebních plánech jednotlivých předmětů. 

Předmět  Výchova ke zdraví  

Využití výukových materiálů v oboru VkZ 

 Předmět je zařazen do rozvrhu žáků 7., 8., a 9. ročníků a to vždy jednu hodinu 

týdně. Plán je sestaven s využitím učebnice Občanská výchova s blokem Rodinná výchova 

pro základní školy a víceletá gymnázia z nakladatelství Fraus autorského kolektivu Krejčí, 

Šulová, Rozum, Havlíková. Tato učebnice obsahuje řadu vynikajících postupů a návodů 

pro učitele. Její příručka poskytuje maximální oporu pro vedení hodiny. V příručce je vždy 

stanoven cíl, postup práce s učivem, případně upozornění na učivo pro žáky obtížné, řešení 

zadaných otázek, je zvýrazněno, kde se jedná o mezipředmětové vztahy, je uveden 

i způsob motivace a doporučení pro učitele. Užitečné je i označení stupně obtížnosti 

aktivit. Učitel má k dispozici i nabídku kopírovatelných aktivit. Obsahuje velké množství 

konkrétních využitelných informací, dává podněty pro možnosti aktivního zapojení dětí, 

poskytuje náměty pro hry. Učitel může využít i on-line podporu, kde jsou k dispozici další 

pracovní listy a aktivity. Tato učebnice má velmi kvalitní nejen obsahovou stránku, ale 

rovněž vysokou grafickou úroveň, která svou názorností napomáhá přiblížit jednotlivá 

témata. Předností je i vtipnost použitých doprovodných obrázků, což rovněž umožňuje 

navodit neformální atmosféru a pohodu a odlehčit atmosféru při diskuzi o vážných 

tématech. Kniha je cenná i množstvím podnětných výroků významných osobností 

a životních příběhů ze života mladých lidí, které lze dobře využít k otevření potřebných 

diskuzí. Použitou učebnici je možno označit za velmi dobře zvolenou pomůcku, která je 

akceptovatelná pro všechny žáky. Je napsána srozumitelným jazykem, je názorná 

a systematicky se zaměřuje na potřebná témata. 

 Učitelé předmětu samozřejmě využívají pro přípravy řadu dalších zdrojů. Bohužel 

stále aktuální téma je téma drogy a v podstatě pro všechny pedagogy se ukazuje jako 

nezbytnost být schopen reagovat na náhodně vzniklé dotazy z této oblasti. Základní 

přehled o realitě poskytuje publikace J. Presla Drogová závislost (Presl, 1994) a ve škole je 

pro seznámení s drogovou problematikou používána. Sám autor ovšem upozorňuje na 

nutnost veškerá témata v knize zpracovaná uzpůsobit věku dítěte, pokud je chtějí učitelé 

probírat v hodinách. Tato kniha je dobrým zdrojem informací především pro žáky vyšších 

ročníků. Je přínosná svou věcností. Autor podává informace vycházející nejen z teoretické 

znalosti problematiky, ale především bohaté praxe. Pro učitele je to užitečný pohled do 
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oblasti, kterou mají mnohdy tendenci vnímat a rovněž prezentovat optikou strachu 

a mnohdy i odporu. 

 Další učebnice, která se ve škole osvědčila a je využívána jako zdroj dobrých 

námětů a informací je Rodinná výchova Evy Marádové a Lenky Kubrichtové (Marádová 

a Kubrichtová, 1997). Obsahuje otázky zdravého způsobu života (správný režim dne, 

biologické rytmy, aktivní odpočinek, pohybová aktivita, odstraňování škodlivých návyků), 

témata zdravé výživy, hygieny (osobní, duševní, hygieny životního prostředí, bezpečnosti). 

I tato publikace je dobře využitelná a poskytuje rovněž mnoho pro děti užitečných 

grafických znázornění. Eva Marádová je i autorkou řady dalších učebnic a rovněž 

metodické příručky Výchova ke zdraví ŠVP pro 6. – 9. ročník ZŠ (Marádová, 2008), které 

jsou ve škole vyučujícím k dispozici.  

Obsah učiva 

 V této části bude analyzován konkrétní obsah učiva, jeho přiměřenost k věku žáků 

a rozsah časové dotace věnované daným problematikám. 

 Stěžejní tematické celky se opakují ve všech ročnících školy. V každém ročníku 

mají jiný obsah, i když samozřejmě dochází k průběžnému opakování, upevňování učiva, 

následně jeho obohacování a dle možností posunutí do vyšší úrovně. O nutnosti 

postupného rozvíjení obsahu učiva mluví i Eva Marádová v metodické příručce pro učitele 

předmětu VkZ (Marádová, 2008).  V tematickém plánu školy pracuje se šesti tematickými 

celky (1. Rodina, 2. Člověk ve zdraví a nemoci, 3. Zdravá výživa, 4. Zneužívání 

návykových látek, 5. Osobní bezpečí, 6. Sexuální výchova).  Tematickým celkům je v ŠVP 

věnována vždy stejná časová dotace. Předpokládaný celkový počet hodin uvedených 

v tematických plánech je 33; je třeba podotknout, že skutečný počet může být v souvislosti 

s nejrůznějšími školními projekty a dalšími aktivitami (exkurze, výlety, přednášky) 

i nezanedbatelně nižší. 

Téma:  Rodina, časová dotace 6 vyučovacích hodin.  

Výstupy učiva pro 7. ročník (zapamatuje a vysvětlí termíny rodina, rodičovská 

zodpovědnost, povinnosti a práva, rozvod a jeho příčiny, ekonomika, hospodaření 

a finance; analyzuje odlišnosti a hledá souvislosti v péči o zdraví dítěte, o jeho citový, 

tělesný, rozumový a mravní vývoj v různých rodinách funkčních i nefunkčních; porozumí 

právům a povinnostem v rodině, možnostem tvorby rodinného rozpočtu, hospodaření 

s financemi, pokouší se aplikovat osvojené poznatky v konkrétních životních situacích).  

Výstupy učiva pro 8. ročník (rozumí vývoji a struktuře, objasňuje a rozlišuje 

předpoklady dobrého soužití, specifikuje kvality partnerského vztahu a vyvodí závěry pro 
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volbu partnera a založení rodiny, analyzuje negativní prvky v jednání ohrožující stabilitu 

rodiny a navrhuje možnosti řešení a prevence konfliktů v rodině, chápe práva a povinnosti 

v rodině a mimo ni) 

Výstupy učiva pro 9. ročník (vyhledávají informace o statistických údajích, chápou 

význam hodnoty rodiny v současné společnosti, objasní a rozliší modely rodiny dříve 

a dnes, analyzují současné problémy rodiny v rovině ekonomické, sociální a hodnotové, 

posuzují rodičovské předpoklady a hledají možné příčiny rozpadu rodiny, uvědomují si 

rizika v porozvodové péči o děti) 

Zhodnocení: 

Téma rodiny a její zásadní důležitosti pro zdravý vývoj jedince je nesporný a zcela 

správně je mu věnován prostor. V naší liberální společnosti je důležité neprosazovat jeden 

model rodiny, pěstovat v dětech toleranci k různým typům soužití. Předat uvědomění si 

významu kvalitních spolehlivých vztahů v rodinném společenství je záslužné, ale jedná se 

spíše o pro žáky druhého stupně teoreticky známý fakt. Důležitým prvkem je diskuze 

o možných problémech a jejich možnými řešeními. V plánu jsou ale poměrně ambiciózní 

cíle. Jsou nastoleny otázky, které nemají jednoduchá a ani jednoznačná univerzální řešení. 

Při jejich diskutování musí postupovat učitel nanejvýš citlivě. 

Časová dotace věnovaná tomuto tématu je vzhledem k celkovému počtu hodin 

dostatečná.  

Téma:  Člověk ve zdraví a nemoci, dotace 7 vyučovacích hodin 

Výstupy učiva pro 7. ročník (dokáže komunikovat o otázkách zdraví a nemoci, uvádí 

příklady správné a nesprávné péče o zdraví ze svého okolí, hledá vhodné přístupy 

k nemocným a postiženým, uvědomuje si nutnost chránit se před infekčními chorobami 

včetně nákazy virem HIV, dokáže vyhledat potřebné informace, dodržuje zásady tělesné 

a duševní hygieny, považuje ochranu zdraví za součást způsobu života). 

Výstup učiva pro 8. ročník (rozliší a objasní stadia v chování nemocného člověka, 

aplikuje postupy a využívá různých přístupů v péči o nemocného, rozlišuje podstatné 

a nepodstatné prvky léčebného režimu se zaměřením na stravování a podávání léků, 

vymezuje stanoviska k alternativním způsobům léčení a k prevenci civilizačních chorob). 

Výstup učiva pro 9. ročník (chápou souvislosti mezi zdravím a kvalitou života, 

objasní a rozliší všechny roviny zdraví, rozliší tělesnou a duševní aktivitu a jejich 

souvislosti se zdravím, chápou souvislosti mezi stresovými situacemi a ohrožením zdraví, 

aplikují preventivní opatření proti zátěži, znají různé postupy a techniky duševní hygieny, 
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chápou vztah mezi hygienou těla, pohybem a prevencí onemocnění, včetně objasnění 

preventivních prohlídek). 

Obsahu učiva tohoto tematického celku je třeba věnovat dostatek času. Jsou zde 

témata, kterým by neměl být věnován jen výklad s poskytnutím informací k nim. Otázky 

péče o zdraví a vyrovnání se s nemocí mohou být sice pro žáky v tomto věku vzdálené, 

i když se obvykle ukáže alespoň zprostředkovaná zkušenost, kterou mají. Nabízí se zde 

možnosti uskutečnit i některá praktická cvičení pro zvládání stresových životních situací. 

Správné je i zařazení tématu infekčních chorob, protože dochází k jejich podceňování. 

Téma nákazy HIV si vzhledem k její stálé aktuálnosti vyžaduje velkou pozornost a stejně 

tak i další ve výčtu učiva zmíněné nemoci. Učitel musí počítat i se situací, kdy je ve 

skupině žák s mnohdy traumatizující osobní zkušeností. Časová dotace není sice velká, ale 

nabízí se zde mezipředmětová spolupráce a propojení obsahu s hodinami přírodopisu.  

Téma: Zdravá výživa, dotace 7 vyučovacích hodin  

Výstupy učiva pro 7. ročník (zapamatuje si a vlastními slovy vysvětlí – výživa, 

zdravá výživa, cizorodé látky, podvýživa, toxicita, poruchy příjmu potravin, gastronomie; 

aplikuje osvojené poznatky do sestavování konkrétního jídelníčku; uvede klady zdravé 

výživy na tělesné a duševní zdraví). 

Výstupy učiva pro 8. ročník (porozumí a vysvětlí význam zdravé výživy pro zdravý 

vývoj těla, objasní energetické hodnoty stravy; aplikuje poznatky o výživě na jednotlivá 

vývojová období; rozlišuje nežádoucí způsoby výživy, nebezpečí nadměrného nebo 

nedostatečného příjmu potravin; orientuje se v alternativních způsobech stravování; 

vymezuje stanoviska k současným způsobům stravování, reklamě a hygieně potravin). 

Výstupy učiva pro 9. ročník (vysvětlí význam zdravé výživy pro aktivní život; 

rozlišuje přirozenou a umělou výživu kojence; aplikují poznatky o výživě u sportujících 

dětí a sportovců obecně; rozlišují nežádoucí způsoby výživy; hledají souvislosti mezi 

zdravotním stavem člověka a výživou; porovnají způsoby stravování u nás a ve světě). 

Obsah této kapitoly patří mezi ústřední témata nejen samotného předmětu, ale i celé 

školní docházky. Již od mateřské školy jsou děti teoreticky vedeni k uvědomění si nutnosti 

zdravé stravy, ale praxe ukazuje, že se příliš nedaří stravovací návyky signifikantně 

ovlivnit.  Je zcela v souladu s věkem žáků zabývat se i nejrůznějšími dietami a jejich 

následkům, a stejně tak i poruchám příjmu potravin. Porovnávání stravování v různých 

státech může být určitým zpestřením výuky, ale časový prostor pro něj vlastně není. 

Žádoucí ovšem určitě je prodiskutovat vliv reklamy na naše stravovací návyky.  
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Téma: Zneužívání návykových látek, dotace 4 hodiny  

Výstupy učiva pro 7. ročník (vlastními slovy vysvětlí termíny; chápe účinky drog na 

organismus; analyzuje taktiky reklamních agentur; rozpozná rizika anabolických steroidů; 

ví, kde vyhledá pomoc při problémech s návykovými látkami). 

Výstupy učiva pro 8. ročník (vysvětlí rizika zneužívání návykových látek a jejich 

účinků na lidský organismus; objasní mechanismus vzniku závislosti na návykových 

látkách; rozlišuje nežádoucí taktiky reklamních agentur; uvědomuje si nebezpečí nákazy 

virem HIV, dokáže argumentovat vůči braní drog a přesvědčivě odmítnout návykové látky; 

orientuje se v nabídce specializované pomoci). 

Výstupy učiva pro 9. ročník (analyzuje vztah mezi zneužíváním návykových látek 

a jejich společenskou nebezpečností; vnímá důvody vedoucí k závislosti; navrhuje postupy 

sociálně patologických jevů; umí poskytnout základní pomoc závislým; vyhledá odbornou 

pomoc; posoudí negativní vliv dopingu na zdraví sportujících jedinců; analyzuje příčiny 

a rizika patologického hráčství; chápe nebezpečí závislosti na počítačích). 

Jako pozitivní je třeba ocenit vytvoření prostoru pro diskusi o mnoha nebezpečných 

jevech, se kterými mají žáci mnohdy zkušenosti. Vzhledem k tomu, že dopad těchto spíše 

informačních hodin na chování žáků je malý, pokouší se škola zajišťovat jiné možnosti, 

kde je předpoklad jejich většího účinku. Z uvedeného výčtu výstupů vyplývá snaha 

o vedení diskuzí v širších sociálních souvislostech včetně navrhování řešení sociálně 

patologických jevů, což neodpovídá věku a možnostem žáků. Časová dotace je nízká, ale 

škola tématům věnuje i další aktivity. 

Téma: Osobní bezpečí, časová dotace 3 hodin  

Výstupy učiva pro 7. ročník (vlastními slovy vysvětlí termíny tématu; aplikuje 

osvojené poznatky o osobním bezpečí na situace ve svém běžném životě; analyzuje 

odlišnosti mezi nebezpečnou situací a agresí; hledá a uvádí klady a zápory chování 

a jednání jedinců v situacích, které jej obklopují v rodině, škole, skupině kamarádů; 

vyhledává a pracuje s informacemi). 

Výstupy učiva pro 8. ročník (formuluje hlavní východiska agrese; objasní 

mechanismy vzniku domácího násilí, možnosti prevence a pomoci; rozlišuje chování doma 

a v rodině, které vede k násilí; orientuje se v poskytnutí první pomoci). 

Výstupy učiva pro 9. ročník (analyzuje hlavní příčiny násilí ve společnosti; objasní 

podoby násilí, možnosti prevence a pomoci; rozlišuje nežádoucí chování dětí – 

vandalismus, násilí při sportovních hrách; navrhuje účinné postupy prevence kriminality 

mládeže; navrhuje různé formy preventivních opatření proti úrazům, násilí a kriminalitě); 
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dbá na bezpečnost v silničním provozu; aplikuje známé postupy při poskytnutí první 

pomoci) 

Důležité je, že plán opět vychází z reálných životních situací dětí a věnuje se jim. Je 

zde snaha o pochopení faktu, že každý člověk chce být šťastný a úspěšný a není možné 

chtít toho dosáhnout na úkor druhého. V hodinách je předáváno jasné odmítnutí všech 

druhů násilí. Dalším významným tématem je nebezpečí vzniklé v důsledku provozování 

nejrůznějších adrenalinových zábav a sportů. Žáci jsou seznamování s riziky, nutnosti 

dodržování bezpečnostních pravidel i v silničním provozu. Děti jsou vedeny k zamýšlení 

se nad důsledky zrychlujícího se životního stylu. Součástí hodin je i praktický nácvik 

ošetření drobných poranění. Kladné je, že je předáváno jasné sdělení, že je nutno svoje 

osobní bezpečí aktivně chránit a nebát se vyhledat pomoc ve svém okolí. Žáci jsou také 

vedeni k tomu, aby se dokázali postavit i násilí, kterému mohou být vystaveni v rodině.  

Téma: Sexuální výchova, časová dotace 6 hodin 

Výstupy učiva pro 7. ročník (dokáže vysvětlit pojmy k tématu, chápe hloubku 

a neopakovatelnost citů; rozumí fázím a změnám v pubertě, odlišnostem mezi chlapci 

a děvčaty; hledá souvislosti mezi dospívajícími chlapci a děvčaty). 

Výstupy učiva pro 8. ročník (porozumí tělesným a duševním změnám v dospívání; 

objasní a rozliší různé podoby lásky, včetně pojmů sex a sexualita; analyzuje možné 

ohrožení v oblasti reprodukčního zdraví – riziko těhotenství, prostituce; zaujímá odmítavý 

postoj ke konzumnímu vztahu k sexu; analyzuje možnosti plánovaného rodičovství 

a metody zabránění početí; uvědomuje si nutnost zodpovědnosti v sexuálním chování). 

Výstupy učiva pro 9. ročník (porozumí lásce jako hodnotě v lidských vztazích; 

objasní a rozliší různé podoby lásky; specifikují vztah mezi sexualitou a láskou; chápou 

souvislosti mezi fyzickou, duševní a sociální zralostí a kvalitním sociálním partnerstvím, 

manželstvím a rodičovstvím; chápou nutnost plánovaného rodičovství a metody zabránění 

početí; vymezují stanoviska k interrupci jako nejméně vhodné alternativě plánovaného 

rodičovství; vytváří si pozitivní vztah k rodičovství). 

Z výstupů se lze domnívat, že hlavním cílem hodin je snaha dovést žáky k zaujetí 

kultivovaného postoje k lidské sexualitě a rovněž zodpovědnému rodičovství. Vzhledem 

k tomu, že svět médií především v oblasti reklamy a tvorby zábavných pořadů zakrytě 

i nezakrytě pracuje s lidskou sexualitou, jsou žáci ve velmi útlém věku vystaveni tomuto 

tlaku a jejich pohled na tuto oblast může být jednak zcela nerealistický a zároveň pro 

zdravý vývoj jedince nebezpečný. Chlapci i dívky, kteří se musí teprve vyrovnat se svým 

vlastním dospíváním, jsou předčasně vtahováni do oblasti sexuality dospělých a to mnohdy 
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v podobě běžnému životu vzdálené. Škola sice nemá šanci toto vyřešit, ale může sloužit 

jako jeden pramen poskytující možnost hlubšího zamyšlení. Snahu školy je možné vidět 

jako záslužnou a není možné popírat realitu. Uvedená témata jsou ale velmi citlivá 

a osobní, při velkém počtu žáků ve třídě na nejrůznějším stupni vyspělosti tělesné 

i psychické, se snaha o předání určitých následováníhodných postojů, může zcela minout 

účinkem. Jistě dobrou formou jak žákům poskytnout potřebné informace jsou besedy 

s lékaři, které škola dle možností zajišťuje. Otázky týkající se sexuální výchovy ve škole se 

zcela oprávněně vyskytují mezi celospolečensky diskutovanými tématy. Problémem není 

ani to, zda se jim věnovat, ale jakým způsobem a co lze vlastně v tomto věku žákům 

předat. Skutečné pochopení mezi fyzickou, duševní a sociální zralostí a kvalitním 

sociálním partnerstvím, manželstvím a rodičovstvím, lze očekávat jen teoreticky. 

 

Předmět Tělesná výchova 

Předmět TV je zařazen do rozvrhu všech ročníků a jeho časová dotace je dvě hodiny 

týdně. V charakteristice školy je uvedeno následující prostorové a materiální vybavení 

sloužící nejen pro hodiny TV, ale i další sportovní a pohybové aktivity: 3 hřiště s umělým 

trávníkem, tartanová běžecká dráha s doskočištěm, travnaté hřiště pro malou kopanou, 

nově zrekonstruovaná a vybavená tělocvična. 

Sportovně zaměřené aktivity  

 Pedagogové si uvědomují nutnost zvýšení fyzické aktivity žáků a do vzdělávacího 

programu je v každém ročníku na druhém stupni zahrnuto konání několikadenní sportovní 

akce: turistický kurz pro šesté ročníky, lyžařský kurz pro sedmé, cyklistický pro osmé 

ročníky a vodácký kurz pro deváté ročníky. Jejich konání je uvedeno i ŠVP školy. Cílem je 

žáky seznámit se zajímavou zájmovou činností a možností trávit aktivně volný čas. Tyto 

kurzy jsou dle obvykle pořádány jako pobytové. Jejich součástí jsou aktivity na upevnění 

vztahů v kolektivu, nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků, rozvoj 

schopnosti přijímat svobodná rozhodnutí a nutnost vést za ně následky a rovněž činnosti na 

zvyšování sebevědomí.  

4.3.3. Doplňující aktivity oblasti Člověk a zdraví 

Přednášky a besedy 

Některé přednášky jsou pravidelně zajišťovány prostřednictvím agentury MP 

Promotion a jejich profesionální úroveň je vysoká. Škola tyto přednášky financuje 



49 
 

z vlastních zdrojů. Jsou zaměřeny na zdravé vztahy k sobě a druhým lidem a zdravé 

stravování. Doklady o jejich konání lze dohledat v třídních knihách a rovněž ve výročních 

zprávách školy. 

Čas proměn 

 Jedná se o výchovně vzdělávací program pro dívky 6. ročníku na téma dospívání 

a reprodukční zdraví.  

Na prahu mužnosti 

Je obdobou předchozího programu pro chlapce 6. ročníků. Chlapci jsou seznámeni 

se změnami, které probíhají v oblasti fyzické a psychické, se zásadami správné hygieny 

a výživy v období dospívání. 

Holky z Venuše, kluci z Marsu 

 Tématem jsou otázky vztahů a vhodného sexuálního chování. Tato přednáška je 

určena pro žáky 8. ročníků. 

Žena jako symbol života 

 Tento pořad je určen žákyním 9. ročníků a velmi zdařilou formou jsou 

seznamovány s možnými zdravotními problémy, které mohou každou dívku a ženu potkat 

a způsoby jejich prevence, včasného podchycení nebo i případné léčby. 

 

Projekty 

Centrum podpory inkluzivního vzdělávání 

Tento projekt je podporován Evropským sociálním fondem v ČR a za cíl si klade 

dosáhnout rovnosti ve vzdělávání všech dětí. 

Projekt zdravá pětka 

 Jedná se o celorepublikový projekt zaměřený na zdravé stravování. Je organizovaný 

Nadačním fondem Albert. Sami představitelé tvrdí na svých webových stránkách, že jeho 

úkolem je efektivně naplňovat strategii společenské odpovědnosti značky Albert, což je 

„Zdravý život pro společnost a pomoc těm, kteří ji potřebují“ (Co je zdravá 5, 2014). 

Hlavními cíli nadačního fondu jsou dlouhodobá podpora zdravého životního stylu rodiny 

a podpora projektů vzdělávání, integrace a rozvoje sociálně znevýhodněných dětí. Není 

tématem této práce zamýšlet se nad věrohodností těchto prohlášení. Je nutné podotknout, 

že fond je financován potravinovým řetězcem, kde lze o kvalitě prodávaného zboží 

diskutovat. 
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 Pro II. stupeň ZŠ projekt nabízí dvouhodinový program Párty, kde s využitím 

informací o správném složení jídelníčku žáci připravují zdravé pohoštění na večírek. 

Velkým kladem je určitě okamžité propojení teoretické informace s praxí. 

 Součástí projektu jsou dále soutěže v přípravě zdravého a esteticky upraveného jídla, 

skládání textů písně a možnost vytvoření nové verze herní hry pro žáky prvního stupně - 

Košík plný rozumu. V této části je nutná vyšší míra kreativity a týmové spolupráce. 

Finanční podpora na nákup pro přípravu jídla je nepatrná a potraviny musí být nakoupeny 

v prodejně Albert, což vrhá komerční stín na celou záležitost.  

Divadelní představení 

 Škola se snaží hledat účinné cesty primární prevence sociopatologických jevů. 

Občanské sdružení Divadelta nabízí výborná představení, která realizují přímo v prostředí 

školy. Jedná se o edukační představení, jehož cílem je zprostředkovat jeho účastníkům 

zkušenosti za využití přímého zážitku.  

Pět rad pro Bertu 

 Představení má velmi uvěřitelnou zápletku, kdy si mladá dívka přestává rozumět se 

svým okolím a útěchou se jí stává přejídání, které se zvrtne v bulimii a anorexii.  

Nový spolužák 

 Toto představení se týká bolestivého tématu šikany. Jedná se o situaci, kdy se nová 

poněkud naivní žákyně stane postupně obětí stále se zhoršujících ústrků. Na začátku jde 

o legraci, která se ale vyvine v nebezpečnou situaci, kdy je v ohrožení života. Nutnost 

naučit se tolerantně a otevřeně přijímat nové spolužáky do kolektivu je na škole 

v Milovicích potřebné. 

Poslední mince 

 I zde hlavní postava prožívá situaci, která je mnoha dětem blízká. Chlapec ve hře 

touží po novém mobilním telefonu a pro jeho získání je ochoten zadlužit se, lhát rodičům 

a i od nich vylákat peníze. Žáci jsou svědky nebo spíše prožívají situaci, kdy se hrdina 

chová zcela nezodpovědně a jeho dluhy se hromadí.  

Minimální preventivní program 

Škola má stejně jako všechny ostatní základní školy povinnost vypracovat 

minimální preventivní program. Jeho hlavním záměrem je nejen předcházet jevům, které 

zdraví a bezpečnost žáků ohrožují, ale řeší také postupy školy v případě, že se žák ocitne 

v situaci jeho zdraví a bezpečnost ohrožující. Všichni pedagogové jsou seznámeni a znají 
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postupy řešení případně vzniklé zdraví ohrožující situace a rozumí nutnosti takovým 

situacím předcházet. „Obecným východiskem prevence je předpoklad, že předcházení 

poruchám, nehodám, úrazům, nemocem a chorobám je z hledisek zdravotních, sociálních, 

psychologických, etických i ekonomických výhodnější než zákroky proti již vzniklým 

defektům. Za optimální preventivní strategii se považuje posilování a podpora pozitivních 

podmínek systémově pojatého zdraví jako celku, což však v praxi nebývá jednoduché, 

neboť lidské jednání není vždy výsledkem konzistentního racionálního uvažování 

založeného na podávání informací a poučování“ (Kebza, 2005, str. 35). 

 Uvedená citace dobře charakterizuje teoretické východisko k běžnému pojetí 

preventivního programu a upozorňuje také na omezení vycházející z nepřenositelnosti 

zkušeností. 

Stanovené cíle minimálního programu 

1. prevence v oblasti:  

a) interpersonálního agresivního chování – agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové 

formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, intolerance, antisemitismus, 

extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie 

b) delikventního chování – vandalismus, krádeže, sprejerství a další trestné činy 

a přečiny 

c) záškoláctví a neplnění školních povinností 

d) závislostního chování – užívání všech návykových látek, netolismus, gambling 

e) rizikových sportovních aktivit a prevenci úrazů 

f)  rizikového chování v dopravě, při prevenci úrazů 

g) spektra poruch příjmu potravy 

h) negativního působení sekt  

i) sexuálně rizikového chování 

2. výchova žáků ke zdravému životnímu stylu 

3. vedení žáků ke smysluplnému využívání volného času 

4. zapojování rodin do života školy. 

  Nově jsou na škole zaváděné pravidelné třídnické hodiny. Součástí jejich náplně 

jsou rovněž otázky v minimálním preventivním programu obsažené. Toto opatření je 

reflexí situace, kdy se ve škole ve větší míře vyskytují zárodky nechtěného chování žáků. 
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4.3.4. Závěry vyplývající z obsahové analýzy koncepce výchovy ke zdraví 

a zdravému životnímu stylu 

Cílem č. 1 praktické části bylo provedení obsahové analýzy koncepce výchovy ke 

zdraví a zdravému životnímu stylu na ZŠ T. G. Masaryka. K tomu byla využita možnost 

úplného přístupu k veškerým dostupným písemným kurikulárním dokumentům školy. 

Škola má vytvořenou koncepci zcela v souladu s požadavky RVP. V charakteristice 

ŠVP deklaruje používání aktivizujících výukových metod, individuální přístup k žákům, 

dodržování psychohygieny učebního procesu, zachovávání heterogenních skupin žáků 

v maximální možné míře a snaží se o účinnou spolupráci s rodiči. Žáci mají možnost si dle 

svých zájmů a individuálních předpokladů zvolit z široké nabídky individuálních 

předmětů. Maximální shoda s RVP je patrná i z analýzy učebních plánů jednotlivých 

předmětů, které rovněž zahrnují témata zdraví dle doporučení. V plánech jsou uvedena 

i předepsaná povinná průřezová témata související se zdravím a zdravím životním stylem.  

Z analýzy ŠVP školy vyplynula dvě zásadní těžiště koncepce. První z nich je 

zaměření na individuální přístup k žákům a vytvoření zázemí pro ně. Je zde jasně patrná 

snaha školy nevylučovat jakkoli znevýhodněné žáky a hledat účinné cesty vedoucí k jejich 

výchově a vzdělávání. Ve škole působí dvě výchovné poradkyně a na zkrácený úvazek 

(dva dny v týdnu) také školní psycholožka. Školní psycholožka pomáhá rovněž 

s vytipováním dětí mimořádně nadaných. Druhým těžištěm je zaměření školy sportovním 

směrem. Vedle povinných hodin TV mají žáci možnost vybrat si povinně volitelný předmět 

Sportovní aktivity. V každém ročníku se dále koná sportovně orientovaný kurz. V dodatku 

ŠVP má škola nově vypracovanou koncepci dopravní výchovy. Na druhém stupni jsou 

základní znalosti a dovednosti týkající se bezpečnosti v silničním provozu obohaceny 

o etickou stránku problematiky.  

 Z obsahové analýzy dalších kurikulárních dokumentů (třídní knihy, týdenní plány, 

výroční plány školy) vyplývá i potvrzení důležitost oblasti Člověk a zdraví, jež škola 

deklaruje ve svém zaměření. Škola pravidelně pořádá besedy, přednášky a projekty, které 

oblast doplňují. Jednotlivé akce hodnotí ve svých výročních zprávách. Lze konstatovat, že 

sledovaná data dokládají cílené zaměření školy na, pohyb a sport, témata OSV, otázky 

spojené s dospíváním (sexuální výchova, výchova k rodičovství) a zdravé stravování. 

Škola má vypracované plány těchto akcí a provádí jejich hodnocení.  
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4.4. Deskripce realizace záměrů uvedených v ŠVP  ZŠ T. G. Masaryka 

V této kapitole je v souladu s druhým stanoveným cílem praktické části popsána 

vlastní realizace koncepce. Jsou zde uvedeny její kladné stránky ale i ty, kde škola zatím 

selhává. 

4.4.1. Pozitivní stránky realizace 

 Školu lze hodnotit pozitivně za snahu vytvářet pro žáky příjemné prostředí 

a sociální pohodu. Je patrná velká snaha zapojit žáky k spoluúčasti a spolupráci ve výuce, 

je kladen důraz na smysluplnost a přiměřenost výuky. Prostřednictvím Dětského 

zastupitelstva se ji daří motivovat žáky k aktivnějšímu podílení na rozhodování o dění ve 

škole. Snaha o vytvoření podnětného prostředí a klima se zdravými partnerskými vztahy 

není deklarována jen formálně v písemné podobě. Vedení školy se snaží o zprostředkování 

kontaktů do škol, kde mají zkušenosti s OSV žáků a inspirovat tak pedagogy školy v jejich 

práci. Tyto kolektivní vzdělávací akce jsou pořádány ve dnech ředitelského volna dětí. 

Vytvoření bezpečného prostředí se zdravými vztahy mezi všemi aktéry ve škole je i jedním 

z deklarovaných cílů projektu Škola v pohybu, do kterého se kolektiv školy přihlásil. Velký 

důraz je kladen i na pocit psychického bezpečí žáků. Pravidelně jsou zjišťovány zkušenosti 

dětí a jejich pocity ve škole a školních kolektivech. Metodička prevence připravuje, zadává 

a zpracovává sociometrický dotazník, který potom vyhodnocuje spolu s třídními učiteli. 

Dle potřeby potom spolupracuje se školní psycholožkou, která navrhuje řešení pro vedení 

třídních kolektivů.  

 Ve škole je důsledně dbáno na individuální přístup k žákům. Samozřejmostí je 

vytvoření podpůrných plánů a IVP  pro žáky, kteří mají SVP nebo mají s učivem problémy. 

Tyto plány jsou pravidelně dvakrát ročně vyhodnocovány. Školní psycholožka se 

v pravidelných týdenních setkáních věnuje dětem, které třídní učitelé nominují jako 

mimořádně nadané (PPP však obvykle jen u několika z nich potvrdí mimořádné nadání). 

Pozitivní je i úsilí školy o motivující hodnocení žáků včetně těch s různými specifickými 

poruchami učení. Učitelé používají ve svých hodinách prvky kooperativní výchovy, 

činnostní metody učení s možností pohybu žáků, skupinové výuky a práce ve dvojicích. 

Samozřejmostí je i ohlašování veškerých písemných prací pro snížení možného stresu. 

V těchto bodech škola odpovídá parametrům, které stanovuje program Zdravá škola, do 

kterého se ale nepřihlásila.  

 Jako velice užitečné a výhodné se ukazuje spojení funkce učitele VkZ s funkcí 

metodika prevence v jedné osobě. Spolupráce na řešení veškerých vyskytujících se 
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problémů poskytuje jasnou představu o tom, která témata a kde je nutno zdůraznit nebo 

zařadit mimo původní plán. Metodik prevence rovněž plánuje i veškeré aktivity v rámci 

minimálního preventivního programu. Škola dlouhodobě spolupracuje se sdružením 

Semiramis, jehož cílem je chránit veřejnost a veřejné zdraví před negativními dopady 

zneužívání návykových látek.  

4.4.2. Negativní stránky realizace 

 Přestože škola teoreticky splňuje všechny povinnosti, které ji ukládají vztahující se 

vyšší právní normy a dokumenty a nepochybně se ji mnoho záměrů daří uskutečnit, nelze 

pominout negativní jevy, které se vyskytují při její konkrétní realizaci na škole, 

Problémem školy je personální obsazení oboru TV. Tento předmět je vyučován 

převážně neaprobovanými učiteli a hodiny jsou vedeny převážně v tradičním duchu. Plnění 

obsahu učebního plánu a daných výstupů je spíše formální. V současné chvíli škola nemá 

ve svém pedagogickém sboru ani aprobovaného učitele oboru VkZ a předmět je vyučován 

pedagogy s jinými aprobacemi. Hodinová dotace je pouze jedna hodina týdně a pouze ve 

třech posledních ročnících. V práci uvedené výstupy učiva oboru naznačují, jak náročný 

úkol jejich dosažení představuje. V souvislosti s daným počtem hodin, při uvědomění si 

nejrůznějšího stupně emocionální, duševní i fyzické zralosti žáků a jejich počtu ve třídách 

se nabízí otázka, zda jsou deklarované výstupy realistické.  

 Jako závažný problém je možno jmenovat i skutečnost, že zcela v rozporu s učením 

o zdravém stravování probíhají hodiny vaření. V těchto hodinách se v sedmém ročníku 

žáci věnují přípravě pokrmů. RVP stanovuje přípravu jednoduchých pokrmů v souladu se 

zásadami zdravé stravy. Toto ale není obvykle dodržováno. Ne vždy, ale často se žáci 

seznamují s přípravou jídla naprosto v rozporu s doporučeními odborníků. 

 Ve škole jsou umístěny automaty na sladké nápoje, cukrovinky a bagety. Mezi 

nabízeným sortimentem není žádná možnost zakoupení zdravého jídla. V současnosti již 

sice nejsou k dispozici tyčinky s vysokým obsahem cukru, ale ani zbývající sortiment nelze 

považovat za zdraví prospěšný. Mezi nápoji je jeden jediný, který neobsahuje barviva, 

konzervanty a sladidla. Celá nabídka je evidentně v rozporu s tím, o čem se žáci dozvídají 

v hodinách VkZ. I tímto škola zcela popírá svoje doporučení a podkopává svoje vlastní 

tvrzení. Odhlédneme-li od faktu, že se jedná o jasně nezdravé zboží, jedná se rovněž 

o zboží předražené, které škola nabízí žákům, z nichž mnozí pochází ze socioekonomicky 

znevýhodněných rodin, kde ani sami rodiče nedokážou dobře hospodařit se svými 

omezenými prostředky.  
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 Jako problematický prvek je možno vnímat i narůstající počet akcí, které sice 

podporují rozvoj sociálních dovedností, jsou zaměřeny na sociální dovednosti, sebepoznání 

a sebeuvědomí, ale na druhou stranu výrazně zasahují do rozvrhu a neumožňují zcela 

pravidelnou a soustředěnou výuku, což mnozí učitelé rovněž oprávněně kritizují. Tyto 

aktivity mají dopad na skutečný počet hodin předmětů výukového typu (např. M a cizí 

jazyky), jejichž časová dotace je v realitě výrazně snížena, což má v důsledku vliv na 

metody práce v těchto hodinách.  

 

4.4.3. Závěry vyplývající z deskripce realizace záměrů uvedených v ŠVP  ZŠ 

T. G. Masaryka 

 Cílem č. 2 byla deskripce vlastní realizace záměrů školy. Zde byla využita výhoda 

role úplného účastníka a s tím spojená možnost širšího pohledu na celkové dění ve škole. 

Z průběhu pozorování vlastní realizace koncepce (zpracované v ŠVP a dalších 

kurikulárních dokumentech) vyplynuly její pozitivní i negativní stránky.  

 Škola skutečně usiluje o naplnění cílů, které si stanovuje ve svém ŠVP. Většina 

učitelů si uvědomuje důležitost psychického a sociálního zdraví a nutnosti je podporovat 

a rovněž vést žáky k péči o ně. V této oblasti jsou důslední a přicházejí s mnoha novými 

náměty k dalším aktivitám směřujícím ke zlepšení sociálních vztahů v kolektivech nebo 

hlubšímu porozumění vlastní osobnosti. V působení na fyzickou složku zdraví však škola 

zaujímá téměř ambivalentní postoj. Na jedné straně jsou žáci vedeni k dostatečnému 

pohybu (i když v hodinách TV spíše v tradičním duchu), na druhé straně jsou nedostatečně 

uplatňovány teoretické principy zdravé výživy předávané v hodinách VkZ a Př. V této 

oblasti škola selhává. Přijatým standardem je i konání jinak přínosných akcí spolu se 

sladkými odměnami. Konání mnoha dobrých akcí ve škole, které jsou přínosné zasahuje do 

časové dotace jiných předmětů a tento problém se nedaří uspokojivě vyřešit. 

  

4.5. Náměty ke zlepšení současné praxe na škole 

 Cílem č. 3. praktické části je navržení možných zlepšení. Školy jako jedny 

z nejdůležitějších společenských institucí mohou mít dle mého názoru pozitivní vliv na 

zdravý životní styl žáků a tím i na optimistickou budoucnost celé naší společnosti. Souvisí 

to však s nelehkou úlohou docílit respektu. Jedině taková škola, která má respekt okolí, 

může očekávat, že budou její doporučení, a to i ta týkající se zdraví, brána vážně. 
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 Škola musí ve svém sboru určit pedagoga, který se stane garantem výchovy ke 

zdraví a zdravému životnímu stylu. Tato osoba pak musí být motivována a i dostat podporu 

k svému průběžnému sebevzdělávání, s čímž souvisí i možnost absolvování dostupných 

školení a kurzů souvisejících s problematikou. Tímto člověkem by měl být v ideálním 

případě absolvent s aprobací VkZ. Pedagogů systematicky se orientujícím na výchovu ke 

zdraví a zdravy životní styl v současné době nedostatek, ale přítomnost takového experta je 

ve školách v současné době nutná. 

 Důsledně promyslet, jak využít časovou dotaci oblasti Člověk a zdraví a jaké 

metody práce zvolit. Obor VkZ a jeho požadované výstupy bývají často podceňovány.  

Škola musí brát tento obor vážně a snažit se zajistit jeho kvalitní obsazení. Je nutno 

používat metody a formy práce, které jsou předpokladem dosažení cílů, ke kterým má 

výchovně vzdělávací proces směřovat. Znamená to tedy i možnost některé obsahy učiva 

redukovat nebo přesunout do jiného oboru (např. některá témata sexuální výchovy 

přesunout do Př., některá témata z okruhu rodina do VkO). Velké množství učební látky 

obvykle učitel nedokáže zvládnout jinak než verbálním sdělením s využitím frontální 

metody 

 Pořádat ve větší míře nejrůznější přednášky a besedy nejen pro žáky, ale i jejich 

rodiče (případně i širší veřejnost). Jedná se o možnost získat pro pozitivní změny v životě 

dětí i jejich rodiny, protože právě rodina hraje podstatnou roli a nejvíce ovlivňuje návyky 

i postoje dětí. Dle možností škola může tyto akce i spolufinancovat.  

 Mohou pořádat zážitkové akce, kde se mohou účastnit děti i jejich opatrovníci. 

Mohou to být aktivity spojené s vytvořením zdravého jídla, kde může být zajištěna 

i doprovodná přednáška nebo ukázka přípravy zdravého pokrmu s ochutnávkou.  

 Snažit se ve větší míře ovlivnit zdravé fungování školních jídelen. Být iniciátorem 

partnerské komunikace mezi rodiči a školní jídelnou. Zprostředkovat vysvětlení odborníka 

o nutnosti některých změn. Případně prodiskutovat i finanční náklady a pokusit se 

vysvětlit, jakým způsobem se případná vyšší cena vydaná za kvalitnější stravu odrazí 

v současném i budoucím životě dítěte. 

 Připravovat pravidelné projekty kladoucí důraz na očistu těla typu: den bez cukru, 

týdenní jarní očista, zdravé pondělí. O akcích informovat rodiče a aktivity spojit 

i s vyhodnocením jejich dopadu. To znamená následně s žáky provést i reflexi, jak se žák 

cítí, zda má více energie a rovněž propočítat i finanční náklady na zdravé stravování. Zde 

se také přímo nabízí mezipředmětová spolupráce na škole (M, TV, VkZ, Čj, Aj). 
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 Uspořádat školní slavnost se zdravým menu, kde může být součástí další 

doprovodný program žáků a sportovní aktivity. Může se jednat o odpolední nebo 

víkendovou akci a opět mohou být pozváni rodiče. 

 V rámci vánočních aktivit ve škole uspořádat soutěž o nejkrásnější zdravé cukroví. 

Součástí může být poskytnutí a výměna receptů, které mohou děti připravit v hodinách 

českého jazyka a výtvarné výchovy. 

 Podpořit volnočasové aktivity dětí, kdy mohou poskytovat pronájem školních 

prostor za symbolické ceny. V souvislosti s těmito aktivitami oslovit i rodiče a získávat 

zájemce o spolupráci z jejich řad. Může se tak podařit vytvořit menší skupinky dětí, které 

se věnují nějaké specifické činnosti (typu paličkování, modelování), která je těší, přináší 

radost a uspokojení.  

 Mohou navázat spolupráci s kluby turistů nebo skautskými oddíly a pořádat výlety 

do přírody, k památným stromům a celkově vést děti k hlubšímu uvědomění naší závislosti 

na přírodě, o kterou musíme umět pečovat a rovněž se v ní s respektem pohybovat a čerpat 

energii.  

 Dle možností mohou žáci na školním pozemku ekologicky pěstovat zeleninu, 

uvědomit si náročnost tohoto procesu, prožít radost z výsledků společné činnosti 

a především získat představu o kvalitě potraviny.   

 V souvislosti s potřebou žákům ukázat pozitivní příklady zvládnutí nepříznivého 

osudu v podobě zdravotního postižení nebo nemoci vyhledat spoluobčana, který je ochoten 

do školy přijít a sdílet svoji životní zkušenost. Lze předpokládat, že takové setkání bude 

pro žáky přínosnější než teoretický výklad učitele. 

 Prostřednictvím asociací, které se věnují i přednáškové činnosti, lze například 

zajistit setkání s těmi, kterým se podařilo překonat svou závislostí na drogách, alkoholu či 

hracích automatech. 

 Pravidelně se věnovat otázkám bezpečného chování na silnici. Spolupracovat 

s příslušníky dopravní policie nebo i dopravními psychology a učit děti správně 

vyhodnocovat situace v silničním provozu.  

 Je dobré, aby škola navázala kontakt i s místními spolky a sdruženími, které se 

mohou žákům při vhodných příležitostech představit. Tyto příležitosti napomáhají 

vytváření přirozených vztahů mezi lidmi v místních komunitách. Zapojení žáků do jejich 

činnosti nemusí být okamžité, ale vědomí těchto možností je důležité. 

Škola při svých aktivitách nesmí rezignovat na svou obecnou vzdělávací 

a výchovnou funkci. Volit ty, kdy se žáci spíše jen povrchně baví. Školy nemohou jít 
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cestou pouhé zábavy na straně jedné nebo naopak přílišného moralizování a memorování 

na straně druhé.  Je žádoucí, aby děti chodily do školy rády, protože v takovém případě 

budou otevřeněji vnímat a přijímat to, co je jim zde nabízeno a ochotněji spolupracovat. Za 

těchto podmínek mohou být také předána doporučení spojená se zdravím a zdravým 

životním stylem. 

4.5.1. Závěry vyplývající z námětů ke zlepšení 

Cílem č. 3 bylo poskytnutí doporučení pro praxi. Uvedené náměty přímo souvisí 

s reálnou situací ZŠ T. G. Masaryka, ale vzhledem k možnosti využití případové studie, je 

lze aplikovat i na jiné základní školy. Je patrné, že existují další cesty vedoucí 

k ovlivňování zdraví a zdravého životního stylu žáků. Jedná se především o ty, kterými se 

škole otevírá, komunikuje se svým okolím a hledá cesty vzájemného obohacení. Škola ve 

svých snahách nemůže zůstat osamocena a nesmí se od svého okolí uzavírat, ale naopak 

hledat možnosti rovnocenné spolupráce. Nezbytností je tedy získat ke spolupráci rodinu 

i místní instituce a organizace. Ideální situace je, když škola funguje jako komunitní. Škola 

může inovovat již probíhající aktivity a dodat jim rozměr výchovy ke zdravému životnímu 

stylu.  



59 
 

ZÁVĚR 

 Tato bakalářská práce si kladla za cíl na základě teoretické a obsahové analýzy 

dokumentů analyzovat praxi na ZŠ T. G. Masaryka Milovice z pohledu výchovy ke zdraví 

a zdravému životnímu stylu a vyvodit doporučení pro praxi.   

 Z analýzy dokumentů státní úrovně vyplývá, že tématům výchovy ke zdraví 

a zdravému životnímu stylu je v nich věnován a to v souladu s potřebami celé společnosti 

značný prostor. Dokumenty stanovují žádoucí cíle a jsou naznačeny i cesty jejich dosažení. 

Některé jsou uvedeny explicitně v podobě konkrétního obsahu učiva v konkrétních 

oborech, jiná vyplývají implicitně a jsou spojena se snahami o vytvoření příznivého 

prostředí, vstřícných sociálních vztahů, užití vhodných metod a forem práce, respekt 

k individualitě žáků, začlenění těch ze znevýhodněných prostředí a všech žáků se 

specifickými poruchami učení a chování. Samozřejmostí má být volba smysluplného 

obsahu učiva, které předává kvalifikovaný odborník vzdělaný i po stránce pedagogické.  

 ŠVP ZŠ T. G. Masaryka odpovídá požadavkům vyplývajícím z RVP ZV. Škole se do 

značné míry daří realizovat výchovu ke zdraví na přijatelné úrovni. Koncepce školy se 

cíleně zaměřuje na používání různých metod a forem práce, připravuje projekty, usiluje 

o vytvoření příjemného klima pro všechny žáky. Cíleně se věnuje žákům se SVP i žákům 

mimořádně nadaným. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu je realizována napříč 

všemi vzdělávacími oblastmi. Plán oboru VkZ je detailně a rozpracován a k jeho podpoře 

jsou pořádány přednášky spojené s otázkami dospívání a lidské sexuality. Škola cíleně 

realizuje řadu aktivit, kterými se snaží podpořit aktivní přístup ke sportu a  pohybu. 

Významné postavení má ve škole osobnostně sociální výchova, která je začleňována i do 

pravidelných třídnických hodin. Je možné konstatovat, že v praktických krocích školy je 

patrná snaha nejen plnit povinnosti vyplývající ze závazných dokumentů, ale je zde i jasný 

zájem o nalézání dalších možností k působení na žáky. 

 Škola ve svých řadách nemá v současnosti kvalifikovaného odborníka, který by se 

otázkami zdraví hlouběji zabýval a stal se nejen iniciátorem, ale rovněž kritickým 

hodnotitelem dalších potřebných změn a osobou, která bude ochotna a schopna 

pojmenovat situace, kdy se škola odchyluje od programu stanoveného v jejím ŠVP. 

Uskutečnění aktivit pro zlepšení stávající praxe je otázkou týmové práce školy, ale jejich 

realizaci by usnadnila přítomnost takového odborníka ve škole. Myslím, že tento závěr lze 

zobecnit jako platný i pro jiné školy a odráží se v  doporučeních uvedených v práci. 
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  Při psaní práce jsem si stále více uvědomovala, jak složité je ve školách 

dosáhnout naplnění zamýšlených koncepcí. Uvědomovala jsem si hlubokou propast mezi 

teoretickými texty a každodenní praxí. Stále více jsem si byla vědoma složitostí a šíří 

zvoleného tématu. Problematiku výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu nelze 

jednoduše ohraničit, což je patrné už ze samotných definicí zdraví. Vzhledem k tomu, za 

jak důležité téma zdraví a životního stylu v osnovách základních škol považuji, doufám, že 

budou nadále aktualizovány vhodné cesty i obsahy učiva v jednotlivých oborech 

a v souvislosti s tím náležitě upravována i jejich časová dotace. V souvislosti se 

současnými úvahami o tom, které dovednosti a vědomosti pro budoucí život žáků 

potřebné, je možné s jistotou konstatovat, že témata zdraví a zdravého životního stylu to 

nepochybně jsou.  
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