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Abstrakt 

 

Diplomová práce s názvem Implementace výuky výchovy ke zdraví do školního kurikula a 

realizace tématu výživa v praxi druhého stupně základních škol nabízí v první kapitole 

přehled vývoje oboru Výchova ke zdraví, jeho realizaci v praxi, zdůvodnění jeho 

potřebnosti v současné společnosti a postoj České republiky k tomuto oboru 

v mezinárodním kontextu. Sumarizuje statistické údaje o současném zdravotním stavu 

české populace, ale i legislativu v této oblasti.  

Předkládá výsledky z výzkumného šetření v roce 2015 mezi řediteli základních škol ve 

Středočeském kraji. Ty pak porovnává s výsledky výzkumu České školní inspekce z roku 

2006, které mapovalo zavádění nového oboru Výchova ke zdraví do praxe škol. Zjištěná 

data umožnila zhodnotit vývoj oboru Výchova ke zdraví a jeho implementaci do školních 

kurikul mezi léty 2006 a v 2015. Předkládá informace o změnách v postojích ředitelů škol 

k tomuto oboru. Podrobněji se zabývá jedním z dílčích témat výchovy ke zdraví - výživou. 

Výzkumným šetřením byla zjištěna nedostatečná implementace některých vybraných témat 

výživy do výuky druhého stupně základních škol.  

 

Klíčová slova 

Výchova ke zdraví, školní kurikulum, realizace v praxi, kvalita výuky 



 
 

ABSTRACT 

This Implementation of health education in the school curriculum and implementation in 

practice of the second grade at elementary school offers an overview of the advancements 

in Health Education and its application in practice. The first chapter also presents reasons 

for teaching. Health Education in today’s society and gives the Czech Republic´s attitude 

toward this field in an international context. It summarizes statistical data about the current 

state of health of the Czech population and mentions legislation regarding this field.  

Results of research among the directors of elementary schools in Central Bohemian region 

in 2015 are presented. These results are compared with the results of research made by 

Czech School Inspectorate in 2006, which surveyed the implementation of the Health 

Education in schools. The data obtained from this research enabled the evaluation of 

developments in the field of Health Education and its practical application in school 

curriculums between 2006 and 2015. It provides information about the transition in attitude 

of directors to this subject. This thesis also focuses one of the subtopics in Health 

Education – Nutrition. A research survey found, that implementation of some selected 

Nutrition topics in classes at the secondary level at elementary schools is insufficient.    
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1 Úvod 
 
Zdraví se dostává do popředí zájmu všech vyspělých společností. Je základem a 

předpokladem dobře a kvalitně prožitého života. V posledních desetiletích se o téma zdraví 

zajímá stále více odborníků a jeho jednotlivá témata jsou zkoumána stále více do hloubky 

mnoha obory. Zdraví bere většina lidí jako samozřejmost do té doby, dokud se nepřihlásí 

zdravotní problémy a nemoc. 

Zdraví podmiňuje a determinuje dle odborníků z 50 % životní způsob jedince a rodiny, ve 

které je vychováván, z 20 % životní prostředí, z 10 – 15 % genetika a jenom z 10 – 15 % 

zdravotnictví a jeho úroveň.1 

Z těchto údajů je tedy zřejmé, že jedinec může ovlivnit téměř ze 70 % svůj zdravotní stav 

péčí o životní prostředí a formováním zdravých návyků svých a ve své rodině. Stát se 

podílí na zlepšování zdraví populace mnoha různými způsoby, které se postupně 

zdokonalují a prohlubují s novými poznatky odborníků. Nejvíce se snaží působit na děti a 

mladé lidi již ve školách, a to zaváděním průřezových témat a oboru Výchova ke zdraví. 

Jak jsou témata oboru Výchova ke zdraví implementována do kurikul druhého stupně 

základních škol, je tedy velmi aktuálním a zajímavým tématem této práce. 

Cílem práce je na základě teoretického rozboru poskytnout obraz vývoje oboru Výchova 

ke zdraví v základních školách mezi roky 2006 a 2015.  

V první teoretické části práce je věnována pozornost vývoji výchovy ke zdraví a základním 

pojmům týkajícím se tématu práce. Dále se práce věnuje implementaci oboru Výchova ke 

zdraví do školství a života české společnosti. Předkládá krátký přehled, jak si se zaváděním 

oboru Výchova ke zdraví do školství poradily některé další státy. Pomocí statistických dat 

ukazuje některé informace o zdravotní situaci v populaci. Zjišťuje stav implementace 

tématu výživa do výuky druhého stupně základních škol.  

V druhé části sleduje současnou situaci implementace oboru Výchova ke zdraví v 

základních školách ve Středočeském kraji z výpovědí ředitelů těchto škol pomocí 

empirického výzkumného šetření, a to zejména situaci na druhém stupni těchto škol. 

Zkoumá, jak byly naplněny požadavky MŠMT týkající se povinného zavedení oboru 

                                                 
1  Kebza, V., 2005. Psychosociální determinanty zdraví. Vyd. 1.  Praha: Academia. 264 s. ISBN 80-2001-

307-5. 
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Výchova ke zdraví do ŠVP, jeho zařazení do učebního plánu a každodenního života škol, 

zejména po změnách v RVP v roce 2013. Pomocí výzkumného šetření zkoumá postoje 

ředitelů k tomuto oboru a k jeho zavádění do škol. Jedním z dílčích témat práce je 

problematika výživy a životosprávy, jako součásti kurikula. Porovnává výsledky 

výzkumného šetření v roce 2015 s celostátním výzkumem na podobné téma provedeným 

v roce 2006 českou školní inspekcí. V posledních kapitolách se tato práce snaží o shrnutí 

získaných poznatků z výzkumného šetření týkajících se výchovy ke zdraví a o doporučení 

pro praxi na druhém stupni základních škol. 
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Teoretická část 
 

1 Vývoj oboru Výchova ke zdraví 
 

V polovině 80. let minulého století vznikly iniciativy na podporu zdraví, které byly reakcí 

na neuspokojující zdravotní péči a velké náklady s tím spojené, na málo účinné tradiční 

postupy ve zdravotní výchově a na nárůst neinfekčních chronických onemocnění velmi 

často úzce souvisejících s životním stylem. Postupně se začala rozvíjet i teorie nově 

vznikajících vědeckých disciplín zabývajících se touto problematikou. Procesy a aktivity 

související s nápravou situace v oblasti zdravotní gramotnosti byly nazvány Podporou 

zdraví. Tyto snahy byly podpořeny vznikem mezinárodních organizací na podporu zdraví, 

které si daly za úkol koordinovat a sledovat zdravotní stav populací nejen v jednotlivých 

státech, ale i z globálního hlediska. Postupně jednotlivé státy vypracovaly své programy 

zdraví. 

S novými poznatky v této oblasti a narůstajícím zájmem o zdravotní stav a zdravotní 

gramotnost obyvatel se začaly jednotlivé státy zabývat i prohlubováním edukace v této 

oblasti. 

 

1.1 Historie podpory zdraví a vymezení vybraných pojmů 
 

Podpora zdraví je procesem, který má usnadnit lidem kontrolu nad všemi determinanty 

ovlivňujícími zdraví a tím zlepšovat svůj vlastní zdravotní stav. Tento proces je podpořen v 

současnosti celou řadou aktivit na různých úrovních. Podpora zdraví je zaměřena spíše na 

každodenní život celé populace, než na specifické problémy jedinců. Měla by ale 

vyjadřovat svou činností, že existuje individuální ovlivnitelnost zodpovědnosti za vlastní 

zdraví, a to zejména v souvislosti s životním stylem. 

Výchova ke zdraví je odlišný pojem od pojmu zdravotní výchova. Jsou velmi často 

zaměňovány a nesprávně používány. Často jsou nesprávně veřejností používány jako 

pojmy totožné. Oba pojmy jsou součástí podpory zdraví. Pojem výchova ke zdraví 

označuje samostatný konkrétně vymezený obor, který se snaží o podporu zdraví.  

Obsah oboru Výchova ke zdraví vychází z programů Světové zdravotnické organizace 

(WHO), které jsou rozpracovány českými odborníky do verzí pro Česko. Je součástí 
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systému edukace. Tyto dokumenty jsou kodifikovány Školským zákonem č. 561/2004 Sb., 

účinným od 1. 1. 2005. Náplní oboru Výchova ke zdraví je kromě jiného, i ovlivňování 

chování a jednání populace směrem ke zdravějšímu způsobu života, ke změnám vedoucím 

ke zlepšení zdravotního stavu jednotlivců i celých komunit. Snaží se o edukaci v oblastech 

primární, sekundární i terciální prevence.2 Snaží se o zlepšení vědomostí a dovedností 

v této oblasti ve všech věkových kategoriích. Je zakotvena v kurikulech všech typů škol. 

Výchova ke zdraví se stala základním nástrojem změn podporujících zdraví.  

Často používaným pojmem je zdravotní gramotnost 3 , což je souhrn sociálních a 

kognitivních vědomostí a dovedností motivujících jedince k získávání informací o zdraví a 

jejich využití k udržení a zlepšení zdraví a dobré kvality života. Dobrá zdravotní 

gramotnost by se měla stát základem pro zdravý životní styl. 

V současné době je centrem výchovy ke zdraví podle zákona 258/2000 Sb. Státní zdravotní 

ústav, který zajišťuje programy a úkoly pro další ústavy na krajské úrovni. Výchova ke 

zdraví nepatří ale pouze pod zdravotnictví, ale je i součástí mnoha dalších oborů. Stala se 

součástí státní politiky, která zajišťuje péči o zdraví celé populace za spolupráce mnoha 

dalších resortů a celé společnosti. Je součástí mnoha projektů podporujících zdraví 

konkrétně zaměřených na její jednotlivé oblasti. 

 

Zdravotní výchova není pouhým pojmem, ale je to strategie, která sehrává velmi důležitou 

roli ve zdravotnickém systému. Při správné aplikaci metod pomáhá vyrovnávat nerovnosti 

v péči o zdraví. Její metody a postupy mají sloužit aktuálním potřebám, přizpůsobují se 

naléhavosti problémů, řeší specifické cíle, vytváří speciální postupy při řešení různých 

jevů. Snaží se o zviditelnění problému například pomocí televize, reklamy, plakátů a 

různých kampaní.  

Provazník a spolupracovníci (1998) definují pojem zdravotní výchova jako speciální obor 

lékařských věd a zdravotnictví, který má za cíl vytvářet a rozvíjet chování a jednání tak, 

aby vedlo k udržení dobrého zdraví jednotlivců, sociálních skupin a celé společnosti. 

                                                 
2 Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P., 2010. Primární prevence rizikového chování ve 

školství. Vyd. 1. Praha: Sdružení SCAN. 256 s. ISBN 978-80-87258-47-7.  
3 Holčík, J., 2010. Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost. Vyd. 1.  Brno: nakladatelství MU. 294 s. 

ISBN 978-80-210-5239-0. 
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Metodami zdravotní výchovy jsou dále různá sdělení zásadních informací pomocí článků 

v novinách a časopisech, také krátké rozhlasové a televizní relace. Sdělení rozsáhlejších 

informací veřejnosti probíhá prostřednictvím knih, besed, přednášek, výstav, internetu. Pro 

nápravu jevu, nebo pro změnu jeho vnímání veřejností, jsou využívány systematické 

výukové plány, interaktivní studijní programy, různá doporučení a postupy dávající návod 

ke změně chování. Metodika zdravotní výchovy se řídí dle pedagogických principů, 

vychází z věkových a sociálních specifik řešených skupin. Snaží se respektovat jejich 

společenské role, příslušnost k etniku, úroveň vzdělanosti, apod. To vše má vliv na to, jak 

je zdravotní výchova vnímána a konzumována veřejností a cílovou skupinou, kterou má 

oslovit. Speciální pomůcky a postupy určené pro cílovou skupinu používají kromě cílové 

skupiny i odborníci, kteří s touto skupinou pracují a pomáhají k její nápravě, nebo 

k zlepšení současné situace skupiny nebo celé komunity.  

 

1.2 Strategie WHO a její aplikace v České republice 
 

Ve vyspělých západních státech se změnila strategie péče o zdraví a metody prevence. 

Vedl je k tomu zhoršující se zdravotní stav populace v těchto zemích. Zásadním 

momentem bylo v roce 1976 založení Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO – 

World Health Organization) dvaceti šesti státy, včetně Československé socialistické 

republiky. V současnosti je členem WHO 192 států rozčleněných do šesti regionů 

s jednotlivými regionálními výbory.   

V Ženevě sídlí nejvyšší orgán WHO – Světové zdravotnické shromáždění. WHO pomáhá 

jednotlivým členským státům vypracovat národní zdravotnické strategie podle potřeb a 

specifik jednotlivých států. Využívá přitom zkušenosti a informace z dalších zemí. 

Zabývá se také sledováním statistických údajů z jednotlivých zemí, které se týkají 

incidence infekčních onemocnění. Sleduje také různé ukazatele zdravotního stavu populací 

členských států, posuzuje zdravotní systémy a zdravotní politiku zemí, sleduje nové 

technologie a kontrolní systémy. Zabývá se i řešením zdravotnických krizí a událostí, 

případně i humanitární pomoci. WHO stanovila zdravotnické standardy pro pitnou vodu, 

čistotu ovzduší, dostupnost a kvalitu léčiv. Ustanovila pravidla pro bezpečné zkoumání 
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nakažlivých chorob a soustředí experty z mnoha oborů, kteří se zabývají realizací těchto 

standardů.4  

 

1.3 Dokumenty Zdraví 21, Zdraví 2020, Národní program zdraví 
 

WHO vydala dva strategické koncepční a metodické dokumenty, které by měly pomoci při 

tvorbě národních koncepcí zdravotních politik. Jedná se o dokument Zdraví pro všechny do 

roku 2000 (Health for all) a dokument pro 21. století – Zdraví 21 (Health 21).5 

Tyto dokumenty se staly inspirací pro vydání českých programů na podporu zdraví. V roce 

1992 bylo přijato vládní usnesení č. 273 o Střednědobé strategii Národního programu 

zdraví a 15. 3. 1995 usnesení o Dlouhodobé strategii Národního programu zdraví. Byl 

vytvořen dokument Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva 

ČR – Zdraví pro všechny v 21. století.   

Nejnovějším dokumentem vydaným WHO je Zdraví 20206, který byl schválen padesáti 

třemi zeměmi na zasedání Regionálního výboru SZO (Světová zdravotnická organizace) 

pro Evropu v září 2012. Tento dokument je zaměřen na současnou situaci v Evropě, na 

snížení nerovností v jednotlivých státech v oblasti zdravotních politik, hledá řešení 

problémů napříč resorty a na všech úrovních společnosti. Nabízí soubor opatření, kterým 

se snaží ukázat cestu k posílení zdravotního systému, zabývá se rolí zdravotnických služeb, 

hledá možnosti podpůrných systémů sloužících ke zlepšení odolnosti komunit. Není určen 

pouze pro vlády zemí, ale chce do svých cílů zapojit co největší počet institucí, firem, 

komunit, jednotlivců, ziskových i neziskových institucí, vědeckých pracovišť, 

vzdělávacích institucí, apod.  

                                                 
4 Světová zdravornická organizace. Základní informace [online databáze]. [cit.2014-10-30]. Dostupné 

na: <http://www.who.cz/zaklinfo.html 
5 Zdraví 21. 2004. Výklad základních pojmů. Úvod do evropské zdravotní strategie. Zdraví pro všechny ve 

21. století. Vyd. 1. Praha:  OK Design. 160 s. ISBN 80-85047-33-0. 

6 Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí [online databáze]. [cit.2015-

02-15]. Dostupné na:<http://www.mzcr.cz/dokumenty/zdravi-2020-narodni-strategie-ochrany-a-podpory-

zdravi-a-prevence-nemoci_8690_5.html 
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Zdraví 2020 plynule navazuje na Zdraví 21 a reaguje na měnící se politickou, 

demografickou, ekonomickou, sociální a zdravotní situaci v posledních letech v Evropě. 

Program Zdraví 2020 by měl být nyní co nejdříve zapracován do zdravotních politik 

jednotlivých zemí evropského regionu a tím zlepšit zdraví a životní pohodu v Evropě. 

 

Česká vláda přijala 8. 1. 2014 usnesení č. 23., kterým podpořila nový strategický dokument 

Zdraví 2020 – národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Do tohoto 

dokumentu by měl být program WHO Zdraví 2020 implementován. Postupně by se měly 

do tohoto českého dokumentu zapracovat konkrétní cíle týkající se naší země, její populace 

a zdravotní politiky. V současné době se ustanovují různé pracovní skupiny odborníků, 

které by se měly zabývat konkrétními potřebami a problémy české společnosti v oblasti 

zdraví a zpracovat postupy a doporučení vedoucí k naplnění cílů Zdraví 2020. 

V návaznosti s rozšířením viru Ebola se začalo hovořit například o rozšíření kapacity 

specializovaných infekčních lůžek v České republice. 

WHO má v Česku kancelář, která zajišťuje a soustřeďuje objektivní data a informace 

z oblasti českého zdravotnictví pro potřeby WHO a České republiky. Dále distribuuje 

potřebné materiály a snaží se ovlivňovat regionální i národní zdravotní politiku. Společné 

projekty mezi WHO a Českou republikou jsou zastřešeny smlouvou o spolupráci mezi 

naším Ministerstvem zdravotnictví a WHO/EURO, uzavíranou vždy pouze na dva roky. 

Šest center v České republice, která spolupracují s WHO a asi osmdesát pracovníků 

Ministerstva zdravotnictví se společně s dalšími odbornými pracovišti starají přibližně o 

čtyřicet těchto projektů a programů. Souvisí s nimi i mnoho dalších aktivit WHO v České 

republice jako jsou například projekty NEHAP ČR (akční plán zdraví a životního 

prostředí ČR, přijatý vládou ČR usnesením č. 810 v roce 1998). NEHAP je českou 

aplikací Evropského akčního plánu EHAPE. Dalším programem WHO, který vznikl 

jako aktuální reakce na zabránění šíření neinfekčních onemocnění, jako je například 

onemocnění cév a srdce, onkologická onemocnění, duševní poruchy a metabolické a 

respirační poruchy, je program Cindy. Cindy je primárně preventivní program naplňující 

cíle programu Zdraví pro všechny ve 21. století (Health 21) a probíhá ve 30 zemích. 

Koordinátorem v České republice je Státní zdravotní ústav.  

Některé další zajímavé programy a dokumenty jsou například Podpora zdraví na 

pracovišti, Bezpečné komunity, rámcové úmluvy o kontrole tabáku, rezoluce ke Globální 
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strategii pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví, Akční plán proti alkoholu, mezinárodní 

strategie proti AIDS apod. 

 

1.4 Současný zdravotní stav evropské populace 
  

Evropská charta proti obezitě, která byla přijata v roce 2006, upozorňuje především na 

škodlivý vliv reklamy na nezdravé potraviny a snaží se upozornit na důležitost ochrany 

dětí před těmito reklamami. 

Zdravotní stav obyvatel vyspělých západních států se v posledních desetiletích neustále 

zhoršuje. Zdravotnictví jednotlivých států stojí léčba nemalé finanční prostředky. 

Nasvědčují tomu různé výzkumy a statistiky. Vzniká tedy mnoho naléhavých otázek jak 

tuto situaci řešit. Jedním z mnoha opatření států je zavádění výchovy ke zdraví do všech 

stupňů vzdělávání a snaha o zvnitřnění správných návyků již v dětském věku. Velkou 

otázkou ale zůstává, jak ovlivnit správným směrem zvyky v rodině, protože ty jsou pro 

první roky života dítěte klíčové.  

Podle Světové zdravotnické organizace by se dalo předejít díky zdravé výživě, přiměřené 

fyzické aktivitě a odmítnutím tabákových výrobků až 80 % ischemických chorob 

srdečních, 90 % diabetu 2. typu a 30 % nádorů. WHO poukazuje na nadbytek energeticky 

bohatých potravin ve stravě, což je společně s nedostatkem přirozeného pohybu a 

genetickými dispozicemi hlavní příčinou obezity. Tento problém neinfekčních onemocnění 

determinovaných obezitou v důsledku špatných stravovacích návyků, nedostatku pohybu a 

nezdravého životního stylu, představuje nejčastější příčinu úmrtí ve vyspělých západních 

zemích. S narůstajícím počtem diabetiků narůstá i finanční zátěž pro státy na jejich léčbu. 

Proto je kladen velký důraz na levnou a jednoduchou primární prevenci. 7 

V roce 2004 byla vypracována Světovou zdravotnickou organizací Globální strategie pro 

stravu, fyzickou aktivitu a zdraví, (Global Strategy for Diet, Physical Activity and Health, 

DPAS). Vznikla, jelikož se na zdraví lidí začala velmi hrozivě podepisovat nadváha a 

obezita. Věnuje se hlavně všem formám prevence a vyzývá všechny státy k důslednému 

boji s obezitou. Chce po svých členech větší investice pro tento boj. Chce, aby se začalo 

pracovat již s malými dětmi ve školách a do jejich výuky byly implementovány prvky 

                                                 
7 Výskyt nadváhy a obezity [online databáze]. [cit.2014-12-09]. Dostupné na:  

<http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/info_listy/Vyskyt_nadvahy_a_obezity_2012.pdf 
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vedoucí děti ke zdravému způsobu života a k dobrým návykům při stravování, k dostatku 

pohybových aktivit. Výskyt obezity v populaci sledují některé země v Evropě jako jeden 

z mnoha indikátorů udržitelného rozvoje a života.  

 

1.5 Zdravotní stav obyvatel v ČR a jeho vývoj, statistiky 
 

U nás bylo vydáno první výživové doporučení v roce 1986 pod názvem Směry výživy 

obyvatelstva ČSSR. Tento dokument byl v roce 1989 inovován. Dalším dokumentem 

v roce 1994 bylo doporučení - Jezte zdravě, žijte zdravě. V letech 2004 a 2005 byla vydána 

Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR. Nyní je propracovaná inovace těchto 

dokumentů zabývající se hlavně propagováním správných stravovacích návyků a tím 

prevencí neinfekčních onemocnění. Novinkou v těchto dokumentech je, že se zabývají 

touto problematikou i v dětském a seniorském věku, dále pak výživou těhotných a kojících 

žen.8  

Tato doporučení obsahovala i návrhy postupů začlenění Globální strategie. Ministerstvo 

zdravotnictví při tom spolupracovalo i s Národní radou pro obezitu (vznikla v roce 2005) a 

Společností pro výživu.  

Vznikla i kampaň - Přijmi a vydej zabývající se energetickou bilancí, vhodností potravin a 

výdejem energie fyzickou aktivitou. Projekt Kolmo ke zdraví se zaměřil přímo na pozitivní 

vliv pohybových aktivit. Měl také za úkol podpořit změnu postojů lidí v každém věku, 

pedagogických pracovníků a také institucí. Úkolem Národní rady pro obezitu je vymyslet a 

připravit akční plán, zabývající se prevencí a léčbou obezity. Tento plán se ale zatím 

nepodařilo vytvořit. 

Evropské výběrové šetření (EHIS CR) zabývající se zdravotním stavem obyvatel v České 

republice v roce 2008 zjistilo, že 54 % Čechů má hmotnost vyšší, než je hranice normální 

hmotnosti, z čehož 17 % má BMI index vyšší než 30, což je již označováno za obezitu. 

Obezitou (BMI nad 30) a vyšší hmotností (BMI nad 25) trpí více muži (63 %) než ženy (46 

%). Obecně se to týká spíše lidí středního věku a lidí starších. Byl sledován postupující 

                                                 
8 Výživová doporučení [online databáze]. [cit.2014-12-01]. Dostupné na:  

<http://www.vyzivaspol.cz/rubrika-dokumenty/konecne-zneni-vyzivovych-doporuceni.html 
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nárůst mezi lety 2002 a 2008. Největší byl zaznamenán u mužů ve věku 35 – 44 let a u žen 

ve věku 65-74 let.9  

Od roku 2008 se situace trochu změnila. Zastavil se nárůst obézních lidí a lidí s nadváhou. 

Velmi závažné je ale zjištění nárůstu podváhy u dívek mezi 18 a 19 rokem věku. Stále ale 

roste alarmujícím způsobem obezita u dětí. Tato fakta se objevila v průzkumu společnosti 

STEM/MARK.10  Tento průzkum byl uskutečněn během realizace projektu Žij zdravě, 

který je projektem Všeobecné zdravotní pojišťovny. Bylo zkoumáno 2058 respondentů 

z celé České republiky. 

I když se zastavil nárůst počtu obézních lidí a lidí s nadváhou, přetrvávají i nadále 

zdravotní rizika, která s obezitou a nadváhou souvisí. Jsou to především dispozice 

k obezitě v dospělosti u obézních dětí. Přetrvávají i rozdíly v počtu obézních mužů a žen. 

Z průzkumu vyšly lépe ženy, situace je u nich podobná jako v roce 2008. U mužů se stále 

objevuje mírně se zvyšující trend v počtech mužů obézních a s nadváhou. Nejvyšší váhový 

přírůstek – až 3,6 kg, mají starší lidé mezi sedmdesátým a osmdesátým rokem života. 

Alarmující jsou ale data o obezitě dětí. Průzkum potvrdil souvislost mezi obezitou v dětství a 

v dospělosti. Jenom 22 % dospělých, kteří byli v dětství obézní, si v dospělém věku dokázalo 

udržet normální hmotnost. Zbytek, tedy 78 % obézních dětí, zůstalo obézní, nebo s nadváhou i 

v dospělosti. Dívky se dokážou s touto situací vyrovnat lépe, s nadváhou jich bojuje 

v dospělosti 4 %. Oproti tomu 9 % těchto chlapců má v dospělosti nadváhu a celých 63 % trpí 

v dospělosti obezitou.11  

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Výskyt nadváhy a obezity [online databáze]. [cit.2014-12-09]. Dostupné na:  

<http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/info_listy/Vyskyt_nadvahy_a_obezity_2012.pdf 
10 Obezita a podváha v ČR [online databáze]. [cit.2014-12-11]. Dostupné na: 

<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/222280-obezita-v-cr-neroste-podvaha-mladych-zen-ale-bije-na-

poplach/ 
11 Obezita a podváha v ČR [online databáze]. [cit.2014-12-11]. Dostupné na: 

<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/222280-obezita-v-cr-neroste-podvaha-mladych-zen-ale-bije-na-

poplach/ 
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2 Pojetí oboru Výchova ke zdraví v zahraničí a v České republice 
 

Mnoho oborů prošlo v posledních letech velkým vývojem, týká se to i oboru Výchova ke 

zdraví. Do roku 2007 byl obor Výchova ke zdraví vyučován rozptýlením do jiných 

předmětů a efekt této integrace byl velmi sporný. Nejvíce se problematikou zdraví zabýval 

předmět rodinná výchova. Kvalita této výuky byla ale odvozena od odborné připravenosti 

učitele. Aprobovaných učitelů v této oblasti bylo a je velmi málo, takže neodborné 

vyučování se často velmi lišilo a liší od stanovených cílů. 

Realizace předmětu výchova ke zdraví má v zahraničí několik variant. Mužíková v roce 

2006 ve své Rigorózní práci na téma Výchova ke zdraví v současném základním školství12 

porovnávala postavení oboru Výchova ke zdraví v různých zemích. V USA a ve Finsku se 

tento předmět vyučoval obvykle jako samostatný. Tělesná výchova byla brána jako součást 

zdravého životního stylu a nedominovala zde soutěživost a výkonnost. Slovensko a Polsko 

mělo předmět výchova ke zdraví, kromě tělesné výchovy, propojený i s dalšími předměty. 

Tyto státy předpokládaly prolínání oboru Výchova ke zdraví všemi předměty. Státy jako 

Švédsko a některé mimoevropské země (Austrálie, Japonsko, Nový Zéland) měly 

propojeny předměty výchova ke zdraví a tělesná výchova obsahově. Zabývala se více 

podporou zdraví, než výkonem. Mnoho evropských států (Rakousko, Španělsko, Anglie, 

Švýcarsko, Německo, Maďarsko, Portugalsko) mělo jinou strategii. Předmět výchova ke 

zdraví nebyl explicitně vymezen v kurikulu, ale byl součástí tělesné výchovy. Tento 

předmět se snažil o orientaci na zdravotní cíle. Některá témata výchovy ke zdraví byla 

vyučována s dalšími předměty. Některá témata nebyla ale řešena vůbec. Ve státech jako 

jsou Dánsko a Francie v kurikulu nebyla výchova ke zdraví vymezena, ale byla součástí 

obecných cílů tělesné výchovy, jež byla zaměřena, na rozdíl od předchozích zmíněných 

strategií, na fyzickou zdatnost a sportovní výkonnost jedince. 

 

Můžeme tedy říci, že obor Výchova ke zdraví se stal ve většině zemí Evropy součástí 

základního vzdělávání a státy vnímaly a vnímají jeho důležitost, i když volí různé formy 

jeho aplikace do kurikul. Někde si volí variantu samostatného předmětu výchova ke zdraví, 

někde volí integraci s jinými předměty. Nejčastěji se jedná o tělesnou výchovu, kde se 

mění postupně poslání tohoto předmětu ze sportovní a výkonnostní orientace na orientaci 

                                                 
12 Mužíková, L., 2006. Výchova ke zdraví v současném základním školství. Rigorózní  práce. Brno: 
Masarykova univerzita. 93 s. Pedagogická fakulta 
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podporující zdraví v širším kontextu. Tyto zkušenosti ze severských zemí podporují výuku 

předmětu výchova ke zdraví jako předmětu samostatného. 

Je tedy patrné, že se vývoj a aplikace oboru Výchova ke zdraví v České republice 

nacházely a nacházejí na dobré a srovnatelné úrovni v rámci evropského regionu. Byly a 

jsou využívány moderní metody a postupy a je přihlíženo k potřebám dětí i celé české 

společnosti.  

První vysokou školou v České republice, kde byl obor Výchova ke zdraví akreditován, 

byla v roce 2004 Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta této univerzity se tak 

stala vzorem pro další vysoké školy a to i v zahraničí. Vysoké školy využívaly zkušenosti 

z  této univerzity. Mezi odborníky probíhalo mnoho diskuzí týkajících se hlavně náplně a 

provázanosti tohoto oboru s jinými.  

Prvním koncepčním materiálem pro ZŠ byl Standard základního vzdělávání vydaný v roce 

1995, který jako první zmiňuje vzdělávací obor Výchova ke zdraví jako samostatný a byl 

zařazen společně s oborem Tělesná výchova a sport do oblasti vzdělávání Zdravý životní 

styl. Z tohoto dokumentu pak vznikly vzdělávací programy pro základní školství a to 

Základní škola v roce 1996, Národní škola a Obecná škola v roce 1997. Témata oboru 

Výchova ke zdraví se učila v předmětu rodinná výchova.13  

Od roku 2007 přijetím nového Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy, 

jakožto dokumentu státní úrovně, jsou obory Výchova ke zdraví a Tělesná výchova 

normativně zařazeny do oblasti Člověk a zdraví, což je jedna z devíti zaváděných 

vzdělávacích oblastí tohoto programu.14 

Od tohoto roku jsou témata oboru Výchova ke zdraví vyučována na druhém stupni 

základních škol buď jako samostatný předmět, nebo jsou integrována s jinými předměty. 

Na prvním stupni jsou témata oboru Výchova ke zdraví implementována do všech 

předmětů.  

 

                                                 
13 Obecná škola – kompletní dokumentace [online databáze]. [cit.2014-10-29]. Dostupné na: 

<http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/kompletni-pedagogicka-dokumentace-vzdelavaciho-

programu-obecna-skola-cj-12035-97-20-vcetne-vsech-zmen-a-doplnku-2-cast-pro-6-9-rocnik 
14 RVP pro základní vzdělávání [online databáze]. [cit.2014-10-29]. Dostupné na:  

<http://www.nuv.cz/cinnosti/kurikulum-vseobecne-a-odborne-vzdelavani-a-evaluace/ramcove-vzdelavaci-

programy/rvp-pro-zakladni-vzdelavani 
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Tento vývojový proces implementace oboru Výchova ke zdraví do kurikul základních škol 

byl v roce 2013 ovlivněn novou změnou v Rámcovém vzdělávacím programu (znění 

nabylo účinnosti od 1. 9. 2013), a to zavedením druhého cizího jazyka na druhém stupni 

ZŠ, což způsobilo změny v hodinových dotacích některých předmětů. Změny v RVP 

v roce 2013 se týkaly i oboru Výchova ke zdraví. Oblast Člověk a jeho svět byla rozšířena 

o témata z oblasti finanční gramotnosti, ochrany člověka za mimořádných událostí, obrany 

státu, korupce a dopravní výchovy. V oblasti Člověk a zdraví vzdělávacího oboru Výchova 

ke zdraví byla rozšířena nebo upravena některá témata týkající se sexuální výchovy, 

dopravní výchovy a bezpečí a zdraví za mimořádných i běžných událostí.15  

 

2.1 Problematika zavádění nového oboru Výchova ke zdraví v České 
republice v roce 2006  
 
V roce 2004 bylo vytvořeno nové kurikulum základního vzdělání, které bylo kodifikováno 

novým školským zákonem.16 Vznikl i nový obor s názvem Výchova ke zdraví. Tento nový 

obor se stal součástí Rámcového vzdělávacího programu. Ředitelé škol byli povinni se 

seznámit s jeho obsahem a implementovat nová témata do svých Školních vzdělávacích 

programů. Tento proces se stal v roce 2005 - 2006 předmětem rozsáhlého výzkumu České 

školní inspekce na celostátní úrovni. Inspekce zkoumala postoje 532 ředitelů škol 

k novému oboru, způsob a podmínky jeho zavádění do škol a postoje ředitelů k této 

problematice. Tento výzkum byl dokončen v roce 2006 a zpracován Mgr. Leonou 

Mužíkovou. 

Podle výzkumu v roce 2006 žádný z ředitelů neměl komplexnější představu o výchově ke 

zdraví, která by nějakým způsobem korespondovala se záměry kurikula RVP pro základní 

školy. Tehdy to byl pro výzkumníky velmi znepokojující a významný poznatek. Pouze 1% 

ředitelů tehdy uvedlo, že pracují na školních vzdělávacích programech podle RVP VZ. 

Výzkum dále uvádí, že pouze pár jednotlivců mělo dobrou a celkem ucelenou představu, 

jak výchovu ke zdraví v ŠVP realizovat. 

                                                 
15 Změny v RVP po roce 2013 [online databáze]. [cit.2014-10-30]. Dostupné na:                                   

< http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/17191/PREHLED-ZMEN-V- UPRAVENEM-RVP-  ZV.html/ 

16 Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) [online databáze]. [cit.2015-02-15]. Dostupné na: <http://www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-

zakon 
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Protipólem je citace respondenta č. 148 z tohoto výzkumu „Výchova k něčemu a pro něco 

je scestná“.17  

Někteří respondenti vyjádřili názor, že by se mělo při realizaci RVP ZV vycházet 

z dosavadního vyučování ve školách a výchova ke zdraví by měla být zaváděna postupně, 

jelikož ani noví absolventi pedagogických fakult nejsou schopni ihned realizovat modely a 

představy MŠMT. Kreativní výuka novými metodami a formami by se měla zavádět 

postupně a bude se jednat o dlouhodobý proces.18  

Mnoho respondentů doporučuje hlavně pracovat s rodiči žáků, jelikož představy rodičů a 

školy o zdravém způsobu života se mnohdy zásadně liší. Také mediální tlak na děti a 

rodiče ve formě reklam na alkohol, cigarety, nezdravé potraviny apod. je v rozporu 

s představami společnosti na utužení správných návyků, pohybové aktivity, trávení 

volného času a zdravou výživu.19  

 

2.2 Postoje ředitelů k oboru Výchova ke zdraví ve studii České školní 
inspekce v roce 2006 
 

V roce 2005 - 2006 byl proveden podrobný pedagogický výzkum týkající se výchovy ke 

zdraví mezi řediteli základních škol.20  

V roce 2006 bylo zapojeno do programu Zdravá škola pouze 5,6 % základních škol. (Tento 

program byl později přejmenován na Školy podporující zdraví) 

Podle ředitelů základních škol byl obor Výchova ke zdraví realizován v 51,9 % těchto škol 

a 41,1 % ředitelů se domnívalo, že je tento obor realizován na jejich škole částečně. Tato 

data ale nic neříkají o tom, jak ředitelé realizaci pochopili, a jak kvalitně ji na svých 

školách uskutečnili.  

                                                 
17Mužíková, L., 2006. Výchova ke zdraví v současném základním školství. Rigorózní práce. Brno: 

Masarykova univerzita. 93 s. Pedagogická fakulta. Strana 81  
18 Mužíková, L., 2006. Výchova ke zdraví v současném základním školství. Rigorózní práce. Brno: 

Masarykova univerzita. 93 s. Pedagogická fakulta. Strana 85 
19Mužíková, L., 2006. Výchova ke zdraví v současném základním školství. Rigorózní práce. Brno: 

Masarykova univerzita. 93 s. Pedagogická fakulta. Strana 85,86  
20Mužíková, L., 2006. Výchova ke zdraví v současném základním školství. Rigorózní práce. Brno: 

Masarykova univerzita. 93 s. Pedagogická fakulta.  
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Podle studentů PdF MU, provádějící v roce 2005 praxi na některých těchto školách, nebylo 

dostatečné povědomí, jak výchovu ke zdraví realizovat podle tehdejších platných 

vzdělávacích dokumentů. Pouze 25,4 % učitelů na těchto školách sestavovalo tematické 

plány s praktickými dovednostmi z oblasti podpory zdraví. 70,7 % učitelů výchovu ke 

zdraví do svých tematických plánů nezařadilo vůbec. Vzhledem k výsledkům výzkumu lze 

předpokládat, že představy o realizaci a obsahu výchovy ke zdraví byly v roce 2006 

opravdu velmi různorodé.  

V roce 2006 bylo pouze 30.6 % učitelů seznámeno s programem Zdraví pro všechny v 21. 

století (usnesení vlády ČR č. 1046), 31,9 % učitelů nebylo seznámeno vůbec, 37,5 % bylo 

seznámeno s tímto programem částečně. Výzkum se zabýval také dostatečností ve 

vybavenosti škol didaktickými pomůckami k výuce výchovy ke zdraví. Částečná výbava 

byla tehdy v 74,8 % škol. Nedostatečnou vybavenost potvrdilo 3,7 % škol.  

Na otázku, zda škola organizuje volitelný předmět zabývající se problematikou výchovy ke 

zdraví, odpověděly školy kladně ve 21,5 %. Většina škol (75 %) má ve své nabídce nějaký 

volitelný předmět, o kterém se domnívají, že má určitou souvislost s některými tématy 

výchovy ke zdraví. Zajímavý byl údaj, že se víc jak dvojnásobně tato nabídka volitelných 

předmětů objevuje v městských školách než ve školách vesnických. Také Zdravé školy 

měly oproti ostatním školám větší nabídku těchto volitelných předmětů, i když je 

překvapující, že 40 % těchto Zdravých škol nenabízelo žádný volitelný předmět 

s tématikou výchovy ke zdraví.  

Pouze na 13 % základních škol působil aprobovaný učitel rodinné výchovy. 56,3 % 

ředitelů uvítalo pozitivně zavedení nového samostatného vzdělávacího oboru Výchova ke 

zdraví do RVP. 

Někteří ředitelé (25,9 %) vidí její realizaci problematicky, zejména z důvodů organizace 

výuky a z důvodů personálních. Odpovědi ředitelů na otázku týkající se realizovatelnosti 

výchovy ke zdraví na jejich školách ukázaly, že velká většina ředitelů nebyla dostatečně 

seznámena s obsahem RVP ZV. Celých 90 % ředitelů odpovědělo, že nehodlají realizovat 

výchovu ke zdraví na své škole ve formě samostatného předmětu. 41,1 % ředitelů realizaci 

oboru neplánovala vůbec. Pětina ředitelů chtěla integrovat výchovu ke zdraví s rodinnou 

výchovou. Pokud to tedy shrneme, tak pouze 11 % chtělo výchovu ke zdraví vyučovat jako 

samostatný předmět, 45 % jako integrovaný předmět a 44 % neplánovalo realizaci tohoto 

oboru vůbec. 
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Dále se výzkum zabýval zájmem ředitelů o aprobovaného učitele výchovy ke zdraví. 

Kladně odpovědělo 26 % ředitelů, záporně 24 % a 50 % učitelů na tuto otázku nedokázalo 

odpovědět, respektive odpověď zněla nevím, neumím posoudit.  

Zájem škol o rozšiřující studium tohoto aprobačního oboru nedopadl dobře, 68,8 % 

ředitelů odpovědělo, že pravděpodobně zájem o toto studium nebude. Zajímavé bylo, že 19 

z 30 ředitelů Zdravých škol odpovědělo také záporně.  

69 % ředitelů se v roce 2006 domnívalo, že nebude v jejich možnostech zabezpečit 

materiální, personální, hygienické, organizační a další podmínky pro uskutečnění předmětu 

výchova ke zdraví dle RVP ZV. 

Co se týká témat výživy, někteří ředitelé by se rádi orientovali především na pitný a 

stravovací režim žáků (8 %). Někteří by volili kurzy zdravé výživy pro dobrovolné 

zájemce. Stravování ve školní jídelně by se mělo více orientovat na zdravou výživu a měl 

by se přehodnotit klasický tradiční jídelníček, měl by se zavést výběr ze dvou jídel, 

případně by měl vedoucí jídelny nabídnout speciální jídelníček pro nemocné nebo obézní 

děti. Šokující je, že tyto názory na lepší a zdravější stravování žáků mělo v roce 2006 

pouze 1 % ředitelů základních škol. 

Zdravé výživě a správným stravovacím návykům byly v roce 2006 v této rigorózní práci 

věnovány pouze dva odstavce, jejichž shrnutí je zde uvedeno.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Mužíková, L., 2006. Výchova ke zdraví v současném základním školství. Rigorózní práce. Brno: 

Masarykova univerzita. 93 s. Pedagogická fakulta. Strana 80,81 
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3 Obor Výchova ke zdraví v Rámcovém vzdělávacím programu 
 

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví je v Rámcovém vzdělávacím programu zkráceně 

definován a vymezen takto. Výchova ke zdraví se zabývá prevencí a ochranou zdraví, 

zároveň rozvíjí poznání o člověku. Snaží se o edukaci v oblasti sociálního, psychického i 

fyzického rozvoje s přihlédnutím k věkovým a vývojovým odlišnostem. Učí žáky 

odpovědnosti. Snaží se o upevnění dobrých návyků v oblasti stravování a hygieny, dále v 

oblasti pracovní a zdravotně preventivní. Rozvíjí dovednosti v předcházení úrazů a za 

mimořádných událostí, vede k samostatnosti v posuzování škodlivosti různých látek a jevů. 

Prohlubuje znalosti o společnosti, rodině a důležitosti přírody. Pomáhá při orientaci ve 

vztazích v rodině, mezi vrstevníky a v různých sociálních skupinách, komunitách a ve 

společnosti. Jelikož se jedná o obor zabývající se hlavně jedincem a jeho individualitou, je 

tento obor velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova a 

navazuje na oblast Člověk a jeho svět.22 

  

3.1 Cíle, metody, postupy a zásady výchovy ke zdraví v edukaci na druhém 
stupni základních škol, hlavní témata tohoto předmětu  

 

Výchova ke zdraví chce upoutat pozornost veřejnosti různými metodami. Ty jsou voleny 

dle specifických cílů výchovy ke zdraví. Využívá k tomu velkoplošnou reklamu, televizní 

a rozhlasové programy, reklamní předměty, plakáty, články, besedy, sportovní akce, 

besedy a přednášky, knihy, internet a sociální sítě atd. V poslední době vzniklo několik 

nových a moderních výukových metod, které výchova ke zdraví využívá také. Mezi jinými 

se jedná například o metody sociálního marketingu nebo peer výchovy. 23 

Sociální marketing je velmi účinná a efektní metoda, pomocí které je možné prosazovat 

různé akce a iniciativy výchovy ke zdraví. Tato metoda pochází ze Spojených států, kde se 

v sedmdesátých letech vyvinula z marketingu služeb a různých výrobků. Sociální 

marketing se pokouší o cílené působení na skupinu obyvatel nebo komunitu. Záměrně chce 

                                                 
22 RVP pro základní vzdělávání [online databáze]. [cit.2014-10-29]. Dostupné na:  

<http://www.nuv.cz/cinnosti/kurikulum-vseobecne-a-odborne-vzdelavani-a-evaluace/ramcove-vzdelavaci-

programy/rvp-pro-zakladni-vzdelavani 
23 Maňák, J., Švec, V., 2003. Výukové metody. Vyd. 1. Brno: Paido. 65 s. ISBN 80-7315-059-5. 
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propagovat dobré sociální hodnoty, nebo změnit postoje lidí ke svému zdraví. K tomu 

používá různé, již dříve uvedené prostředky. 

Metoda Peer výchovy pracuje s vrstevníky, kteří jsou na to předem připraveni. Jedná se o 

lidi ze stejných poměrů, sociální skupiny, stejného zaměstnání. Důležitý je i věk, nebo 

podobné výchozí sociální poměry jednotlivců či skupin. Tato metoda se dá vzhledem ke 

své flexibilitě používat v řadě naprosto odlišných zemí. Vychází z předpokladu, že lidé 

kdekoli na světě řeší podobné sociální situace, které tato metoda pomáhá řešit 

zpracovanými modely jednání. 

Aby se změnil a zlepšil postoj veřejnosti ke zdravému způsobu života, je potřeba, aby 

veřejnost byla dostatečně a odborně informována a došlo ke zvnitřnění těchto informací 

vedoucích ke změně způsobu života u jednotlivců, celých rodin i komunit. Je třeba 

informovat o škodlivých faktorech, a to již od raného dětství a upevňovat dobré návyky. 

Dobré návyky získáváme prvotně v rodině, později v tom pomáhá škola a volnočasové 

aktivity. Společnost a stát by měly vytvořit, jak materiální, tak i legislativní podmínky pro 

realizaci dobrých návyků vedoucích ke zdravému způsobu života a spokojenosti svých 

občanů. 

Bohužel se ale stále ještě mnoho dětí v dětství setkává v rodině se špatným příkladem a 

získává také špatné návyky, které se pak mnohdy už nedaří odbourat po celý život. 

Přebírají tak nezdravý styl života svých rodičů a často tak vychovávají i své děti. 

Výchova ke zdraví si klade mnoho cílů. Většina z nich je sepsána v dokumentech Zdraví 

21 a ve Zdraví 2020. Tyto hlavní cíle se nadále rozvětvují na další dílčí cíle a úkoly. Mezi 

ně patří například šíření a osvojování si vědomostí o determinantech zdraví, o způsobech 

podpory zdraví a prevenci. Seznamuje se vzorci chování, které podporují zdraví. Dále 

informuje, jak získat dovednosti a návyky při zvládání nemocí a zdravotních obtíží, 

dovednosti a návyky jak ochránit a podporovat zdraví. Nabízí zdravý prospěšný hodnotový 

systém. Podporuje celoživotní vzdělávání v oblasti podpory zdraví.  

Rychle se měnící vývoj ve světě i v naší společnosti přináší ale mnoho nových témat, která 

se musí řešit aktuálně. V současné době je to například celosvětový velmi vážný problém 

výskytu viru Ebola, na který musí reagovat nejen WHO, ale i každý stát musí přijmout 

opatření, která zamezí šíření tohoto vysoce nakažlivého viru. Takže výchova ke zdraví je 

velmi dynamický, neustále se vyvíjející obor, který aktuálně přizpůsobuje své cíle měnící 

se situaci. Je proto velmi náročné pro odborníky a učitele tohoto oboru držet krok s novými 
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požadavky. Pro tyto pracovníky je to obor, ve kterém se se musí neustále vzdělávat a 

sledovat aktuální vývoj. 

Výchova ke zdraví by měla oslovit a mít vliv na každého člověka. Ať se jedná o lidi zdravé 

i nemocné, lidi všech věkových skupin, ohrožené komunity, rizikové skupiny a 

jednotlivce. Řeší problematiku stravování ve školách různých typů, radí radám měst, 

zřizovatelům škol a školských zařízení apod. 

Důležitou složkou výchovy ke zdraví je práce s motivací jednotlivců i celých populací. 

Dobrá motivace by měla vést ke změně chování, které povede ke zlepšení zdraví a celkové 

spokojenosti. 

 

3.2 Obor Výchova ke zdraví v Rámcovém vzdělávacím programu po 
změnách v roce 2013 
 
Změny V RVP v roce 2013 v oboru Výchova ke zdraví obohatily Rámcový vzdělávací 

program o nové cíle. Jedná se o důrazné zvýraznění problematiky některých témat, která 

by se měla promítnout do jednotlivých vzdělávacích oblastí. V předmětech, ve kterých se 

tyto problematiky vyučují, by tento důraz měl být výrazně formulován. 

Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je kladen zvýšený důraz na bezpečí a situace 

ohrožující zdraví. Děti by tyto situace neměly pouze vnímat, ale měly by se učit osvojovat 

si bezpečné chování a vzájemnou pomoc během takových situací. (Jedná se o témata 

bezpečné komunikace v elektronických médiích, bezpečnou hru, prevenci úrazů, příčiny 

nemocí, chování za mimořádných událostí, dopravní výchovy a podstaty zdraví). Měly by 

dojít k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě každého člověka. 

V oblasti Člověk a příroda je nově zařazeno, že člověk svou činností a zásahy do přírody 

ohrožuje přírodní procesy. Člověk, jeho majetek a životní prostředí potom mohou být 

některými přírodními procesy ohroženy. 

V oblasti Člověk a zdraví je nově zdůrazněna osobní odpovědnost za osobní zdraví a 

zdraví jiných v běžných i mimořádných situacích. (Rozšíření se týká témat psychické 

nemoci, zvládání těžkých životních situací, nebezpečného internetu, vzájemné pomoci a 

sebeochrany, kriminalita a rizikového chování, nebezpečných látek a předmětů, dopravní 

výchovy). 
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4 Problematika vybraných otázek výživy jako součásti kurikula 
 

Jedno z dílčích témat kurikula je otázka výživy a životosprávy. Důvodem zavedení těchto 

témat do tohoto celku je zhoršující se zdravotní stav dětí, jak ukazují výše uvedené 

statistiky. Zhoršování zdravotního stavu u dětí se snaží stát ovlivnit zvyšováním zdravotní 

gramotnosti dětí, rozšiřováním témat výživy ve výuce a legislativními opatřeními 

ve školním stravování a zákazem některých potravin a nápojů v nabídce škol. 

Zdravotní stav se ale zhoršuje ve všech věkových kategoriích a na to se Český stát snaží 

reagovat a zaujmout k této nedobré situaci zodpovědné stanovisko. Snaží se o mezinárodní 

spolupráci v této oblasti a vytváří mnoho projektů, které by měly navazovat na 

mezinárodní strategie a trendy, a to i v oblasti výživy. Snaží se reagovat na aktuální 

potřeby společnosti, na aktuální zdravotní stav české populace. Snaží se o zvyšování 

zdravotní gramotnosti ve všech věkových kategoriích. 

Národní program zdraví, který byl v roce 1991 vytvořen na základě evropské strategie 

Zdraví pro všechny do roku 2000 24 , se zabývá tématy kuřáctví, zlepšením výživy, 

odstraněním nadměrného stresu, zvyšováním fyzické aktivity, prevencí drogových 

závislostí, odstraněním dětské úrazovosti atd. V současné době ale přibylo mnoho nových 

aktuálních problémů, které se v roce 1991 ještě nevyskytovaly. Jedná se o nová zdravotní 

ohrožení obyvatelstva. Vláda České republiky tedy na ně musí reagovat a přijímat 

příslušná opatření, doporučení, vyhlášky a zákony, které budou současnou situaci řešit. Na 

pedagogických fakultách vysokých škol byl zaveden nový obor Výchova ke zdraví. Tito 

aprobovaní učitelé by měli ve svých školách zavést předmět výchova ke zdraví pokud 

možno jako samostatný předmět a vyučovat tuto problematiku v souvislostech a na vysoké 

úrovni. Jejich velkým posláním je ale představit tento předmět v základních školách a 

obhájit jeho důležitost. Začít působit na zdraví populace každodenní prací, jak se říká 

zezdola. 

V současnosti vyvstala potřeba prohloubit výuku některých témat týkajících se výživy. 

Jedná se o témata týkající se například skladování potravin, mikrobiální nákazy potravin, 

výživy a zdraví, složení potravin, vlivu způsobu stravování na zdraví, poruch příjmu 

                                                 
24 Vývoj podpory zdraví, strategické dokumenty, aplikace v ČR [online databáze]. [cit.2015-02-15]. Dostupné 

na: <http://www.khshk.cz/e-

learning/kurs6/kapitola_34__vvoj_podpory_zdrav_strategick_dokumenty_aplikace_v_r.html 
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potravy, úpravy a přípravy potravin, skladování potravin, zásad správného stravování, 

potravinovou alergií apod. 

Důvodem jsou především některé statistické údaje o neustálém navyšování počtu pacientů 

se zdravotními problémy, které vznikly špatnými stravovacími návyky nebo nezdravým 

životním stylem.25  

Zpráva o zdravotním stavu české populace v roce 201426 rozebírá všechny determinanty 

zdraví a aktuální stav v české populaci. Od strany 94 této zprávy jsou podrobně rozepsána 

zjištění týkající se výživy. 

Je velmi alarmující, jaké stravovací návyky si přináší děti z rodiny. Ráno nesnídá více jak 

 30 % jedenáctiletých dětí, ještě horší je situace u dětí patnáctiletých. Těch ráno nesnídá 

celých 55 %. 37,5 % dětí si skoro pravidelně nakupuje ve školních bufetech či automatech 

sladkosti, 19 % dětí si kupuje smažené pochutiny. Téměř polovina dětí nemá ve svém 

jídelníčku ani jednou denně ovoce a zeleninu. Češi nemají nedostatek potravin, ani 

omezený výběr. Problémem je tedy skladba jídelníčku. Jedná se hlavně o nadbytečný 

příjem energie v podobě tuků a jednoduchých cukrů, malé množství ovoce a zeleniny, 

nadbytek soli ve stravě a nepravidelnost ve stravování. K tomu se přidává nedostatek 

vhodného pohybu a nevhodné úpravy potravin, jako je smažení a fritování.  

V letech 2003-2006 byla realizována Studie individuální spotřeby potravin (SISP)27, která 

srovnává spotřebu a příjmy nutrietů s cíli WHO, které se týkají tohoto tématu. Z této studie 

vyplynulo, že pouze ve spotřebě polynenasycených mastných kyselin a bílkovin odpovídal 

reálný příjem doporučením. U tuků je doporučená spotřeba 15-30 % z celkového 

energetického příjmu. Ve všech věkových kategoriích se ale příjem pohyboval mezi 36-40 

%. Spotřeba sacharidů se pohybovala od 44 – 54 % oproti doporučovaným 55 -75 %. 

Cukrů by mělo být ve stravě méně než 10 %. Skutečná spotřeba je 11-18 %, přičemž 18 % 

cukrů mají ve stravě děti od 4 - 6 let. Ovoce, zelenina a vláknina má doporučené množství 

víc jak 400 g za den. V Česku se ale konzumuje 209-284 g denně, což je velmi málo. 

                                                 
25 Výživová doporučení [online databáze]. [cit.2014-12-01]. Dostupné na:  

<http://www.vyzivaspol.cz/rubrika-dokumenty/konecne-zneni-vyzivovych-doporuceni.html 
26 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky [online databáze]. [cit.2015-02-12]. Dostupné na:  

<http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zprava-o-zdravi-obyvatel-ceske-republiky2014-

_9420_3016_5.html 
27 Individuální spotřeba potravin v ČR - národní studie SISP04 [online databáze]. [cit.2015-03-15]. Dostupné 

na: <http://czvp.szu.cz/spotrebapotravin.htm  
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Problémem je také velká konzumace sodíku, která je překračována dvakrát až třikrát. Muži 

překračují jeho příjem až v 95%. Nedostatek jódu ve stravě, který byl zjištěn na začátku 

90. let, se podařilo vyřešit, ale situace se musí v této oblasti neustále monitorovat. 

V poslední době nastalo obrovské navýšení počtu pacientů s Diabetes Mellitus. Počet 

dospělých pacientů se podle statistiky z roku 2012 pohybuje kolem 841.000, což je za 

posledních třicet let zvýšení na trojnásobek a jedná se o 8,5 % české populace. Oproti 

předchozímu roku je to nárůst prevalence skoro o šestnáct tisíc pacientů, z tohoto počtu 

bylo 284 osob do 19 let.28 Odhaduje se, že dalších dvě stě tisíc lidí trpí diabetem, ale neví o 

tom.29   

Nárůst postihuje oba typy diabetu. Ale alarmující je počet nových onemocnění Diabetes 

Mellitus 1 u dětí. Vliv na to mají genetické predispozice, prostředí, infekce během 

gravidity matky, expozice vůči kravskému mléku nebo nitrosaminům v potravinách. 

Přejídání a obezita v dětském věku zvyšují pravděpodobnost diabetu 1 i 2 také. Výskyt 

diabetu 1 u dětí se v různých státech liší. V Norsku, Švédsku a Dánsku se incidence téměř 

zastavila na rozdíl od Finska, kde je nyní pětkrát vyšší než před šedesáti léty. Zde je to 

přičítáno hlavně genetickým faktorům. V letošním roce vyšla šokující statistika o počtu 

dětí s Diabetes Mellitus 1 v České republice. Jejich počet se k 1. 1. 2015 zvýšil na 

čtyřnásobek.30  

Příčiny se zatím hledají a kromě výše uvedených se zkoumají i nevhodné technologické 

úpravy potravin, jako je třeba bělení mouky.  

V oblasti školství je kladen velký důraz na zdravé vaření ve školních jídelnách. Stát tuto 

činnost dotuje, takže má i možnost kontroly, která je v posledních letech velmi přísná a 

důsledná.  

Vznikl i projekt MŠMT a MPSV, kdy děti ze sociálně slabších rodin budou moci 

navštěvovat školní stravování zadarmo a budou tedy mít alespoň jedno jídlo denně, které 

                                                 
28 Diabetes Mellitus v České republice [cit.2015-02-15]. Dostupné na: 

<http://www.diabetickaasociace.cz/wp-   content/uploads/2015/02/ZPRAVA_Vnimana- rizika-

diabetu_Rijen-2014_FIN_%C2%A8DS.pdf 
29 www. Zdravi.e15.cz [online databáze]. [cit.2015-01-24]. Dostupné na: 

<http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/epidemiologie-diabetu-474955 
30 www. Zdravi.e15.cz [online databáze]. [cit.2015-01-24]. Dostupné na: 

<http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/epidemiologie-diabetu-474955 
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bude teplé a bude splňovat zásady zdravého stravování. Tento projekt se zabývá i svozem 

dětí do školy školními autobusy nebo příspěvky na dopravu ze vzdálenějších lokalit.  

Důležitým dokumentem pro dotované školní stravování je vyhláška 107/2005 o školním 

stravování31, kde je specifikováno, jak mají obědy vypadat. Dotace budou poskytovány 

pouze tehdy, když školní jídelny splní všechny požadavky stanovené vyhláškou. Je zde 

stanoveno finanční rozpětí na nákup potravin a průměrná měsíční spotřeba některých 

potravin na jeden oběd. Jedná se o tzv. spotřební koš. Jedním z dalších zpřísňujících 

předpisů je vyhláška 137/2004 o pravidlech hygieny ve školních jídelnách.32  

V současné době se vláda České republiky zabývá novelizací Školského zákona 561/2004 

Sb.33, která kromě jiného navrhuje, že Ministerstvo školství bude moci pomocí vyhlášek 

zakázat na školách některé druhy potravin a nápojů, obecně považovaných za nezdravé. 

Jsou to především colové a slazené nápoje, dále pak veškeré cukrovinky. Nyní se jedná i o 

plošném zákazu prodeje energetických nápojů dětem do 18 let věku ve všech obchodech a 

automatech. Na Ministerstvu zdravotnictví je již vytvořen seznam doporučených nápojů a 

potravin, které jsou vhodné pro nabídku ve školách. Mnoho odborníků ale upozorňuje, že 

toto je sice správný krok, ale způsob stravování dětí by měli řešit především rodiče doma a 

své děti vést již od nejútlejšího věku ke správným stravovacím návykům.  

 

4.1 Změny ve stravovacích návycích české společnosti, statistické 
údaje 

 

V České republice se po revoluci v roce 1989 začaly měnit stravovací návyky občanů. 

Změnila se nabídka potravin a přibylo mnoho nových druhů. Do Česka pronikly řetězce 

rychlého občerstvení a nové receptury. Češi začali objevovat exotické kuchyně v nově 

vznikajících restauracích. Do potravinářského průmyslu začaly prudce pronikat nové 

výrobní postupy a technologie výroby, zpracování, skladování, konzervace. Teprve 

                                                 
31 Vyhláška č. 107/2005 SB., o školním stravování[online databáze]. [cit.2015-02-15]. Dostupné na: 

<http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-107-2005-sb-1 

32 Hygiena ve stravovacích službách [online databáze]. [cit.2015-11-03]. Dostupné na: <http://www.tzb-

info.cz/pravni-predpisy/vyhlaska-c-137-2004-sb-o-hygienickych-pozadavcich-na-stravovaci-sluzby-a-o-

zasadach-osobni-a-provozni-hygieny-pri-cinnostech-epidemiologicky-zavaznych 
33 Registr učitelů a zákaz sladkostí [online databáze]. [cit.2014-11-01]. Dostupné na: 

<http://zpravy.idnes.cz/chladek-meni-skolsky-zakon-d0u-domaci.aspx?c=A140901_143919_domaci_zt 
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postupem času se příslušné instituce začaly zabývat jejich kvalitou, původem potravin, 

hygienickými vlastnostmi apod.  

V roce 1994 začal Český statistický úřad sbírat data o spotřebě některých druhů potravin.34 

Tento sběr dat byl vyhodnocen v roce 2012. Tato data jsou využívána mnoha českými i 

mezinárodními obchodními společnostmi. Data využívá i Dětský fond Organizace 

spojených národů (United Nations Children´s Fund, UNICEF), WHO, lokální společnosti a 

agentury provádějící průzkumy trhu s potravinami, státní instituce, ministerstva, Česká 

národní banka a v neposlední řadě novináři, studenti i celá široká veřejnost. 

V roce 2008 vydal Český statistický úřad retrospektivní údaje o spotřebě potravin.35 Na 

tyto informace navazuje ještě jedna publikace, Spotřeba potravin 1948-2012.36  

Spotřeba obilovin v hodnotě mouky klesla od roku 1993 do roku 2012 o 5,1 kg na osobu za 

rok. Spotřeba chleba klesla od roku 1993 o 19,0 kg na celkových 41,3 kg ročně v roce 

2012. Oproti tomu stoupá spotřeba pšeničného a trvanlivého pečiva. Přestože v roce 2012 

se jeho spotřeba meziročně snížila o 2,5 kg na 65,4 kg ročně, v porovnání s rokem 1993 je 

ale patrný vysoký nárůst, a to o 20,9 kg. 

Ve spotřebě masa v hodnotě na kosti se v celkové hodnotě všech druhů mas snížila 

spotřeba od roku 1993 o 6,9 kg. Z toho spotřeba hovězího masa klesla od roku 1993 o 11,7 

kg, vepřového masa o 6,8 kg. Oproti tomu vzrostla k radosti poradců správné výživy 

spotřeba drůbežího masa, a to o 13,5 kg.  

V roce 1993 spotřeboval každý občan ČR 73,0 l mléka. V roce 2012 to bylo již o 15,7 l 

méně. Naopak se ale zvýšila konzumace a obliba sýrů. Od roku 1993 se více jak 

zdvojnásobila na 13,4 kg v roce 2012. Spotřeba vajec klesla z 318 ks v roce 1993 na 245 ks 

v roce 2012. 

Spotřeba ovoce a zeleniny nezaznamenává velké výkyvy, kromě vyššího podílu tropického 

ovoce z 33,3 % v roce 1993 na 41,8 % v roce 2012. Spotřeba ovoce v hodnotě čerstvé 

(jižního i mírného pásma dohromady) stoupla od roku 1993 o 1,9 kg na celkových 74,6 kg 

ročně na osobu. Spotřeba zeleniny v hodnotě čerstvé je oproti roku 1993 o 3,6 kg vyšší. 

                                                 
34 Retrospektivní údaje o spotřebě potravin 1920 - 2006 [online databáze]. [cit.2014-12-11]. Dostupné na: 

<http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3014-08  
35 Retrospektivní údaje o spotřebě potravin 1920 - 2006 [online databáze]. [cit.2014-12-11]. Dostupné na: 

<http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3014-08 
36 Spotřeba potravin 1948 – 2012 [online databáze]. [cit.2015-03-11]. Dostupné na: 

<https://www.czso.cz/csu/xj 
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Spotřeba brambor klesla z 84 kg v roce 1993 na 68,6 kg v roce 2012. (Jedná se i o 

bramborové výrobky přepočtené na brambory)37 

 

4.2 Zdroje informací o tématu výživa v zahraničí 
 

V době informačních technologií není již problém získat potřebné informace o zdravém 

životním stylu, zdravých potravinách apod. Problémem je ale vyznat se v nich a najít je. 

Také ne všechny informace jsou kvalitní, a je proto nutné se ve zdrojích orientovat.  

Velkým zdrojem informací jsou sociální média. V zahraničí je využíván od roku 2008 

např. internetový portál webicina.com. Tento rozcestník odkazuje na sociální sítě, blogy a 

další stránky o výživě a zdraví, stejně tak i TuDiabetes.org. 38 Příkladem jsou The Food 

and Nutrition Information Center, který je součástí National Agricultural Library, 

Nutrition.gov, British Journal of Nutrition a  Medical News Today. 

Problematika výživy je na národní i nadnárodní úrovni vysoce aktuálním tématem. 

Bezpečnost potravin je řešena i na mezinárodní úrovni a řeší ji například Evropský úřad 

pro bezpečnost potravin EFSA ( European Food Safety Authority), EUFIC (The European 

Food Information Council), nebo Evropská komise a projekt FoodRisc (Perceptions and 

communication of food risk/benefits across Europe). Toto téma je velmi aktuální vzhledem 

k množství importu potravin do naší republiky. Mnohokrát se již v médiích objevily 

záchyty závadných potravin v posledních letech hlavně z Polska. 

Po špatných zkušenostech z posledních let je velmi důležitý Systém rychlého varování pro 

potraviny a krmiva RASFF ( the Rapid Alert System for Food and Feed), který slouží 

k varování nejen před škodlivými potravinami, ale také krmivy. 

Světová zdravotnická organizace WHO (World Health Organization) se celosvětově 

zajímá o oblast výživy. Vydává doporučení, statistiky, podílí se na nutriční politice atd.39 

                                                 
37 Jsme to co jíme. [online databáze]. [cit.2015-01-24]. Dostupné na: <http://www.apic-

ak.cz/data_ak/14/a/STATaMy1401.pdf 
38www.tudiabetes.org [online databáze]. [cit.2015-02-15]. Dostupné na:  

<https://www.google.cz/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=http:%2F%2Fwww.tudiabetes.org%2F 
39 Světová zdravornická organizace. Základní informace [online databáze]. [cit.2014-10-30]. Dostupné na: 

<http://www.who.cz/zaklinfo.html 
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Spolupracuje s řadou nevládních organizací, jako je například Organizace pro výživu a 

zemědělství FAO (Food and Agriculture Organization).40 

 

4.3 Zdroje informací o tématu výživa v České republice 
 

Na prvním místě by měl být kvalitní zdroj informací v rodině a ve školních zařízeních. 

Malé děti jsou zcela závislé na životním stylu a stravovacích zvycích své rodiny. Teprve 

později se začínají orientovat i podle jiných zdrojů, jako jsou média, vrstevníci a škola. Tu 

uvádím na posledním místě, protože bohužel pro mnoho dětí do patnácti let věku je 

důležitost informací ze školy na posledním místě. V období dospívání i rodina částečně 

ztrácí svůj vliv, takže je velmi důležité, jaké návyky a vědomosti se rodičům podařilo 

vštípit dítěti před tím, než jejich vliv převáží vliv vrstevníků a medií. Zvnitřněné zdravé 

návyky a zvnitřněný zdravý styl života je pro dítě v tomto období velmi dobrým základem, 

který jen velmi těžko může být ovlivněn vnějšími vlivy. Je ovšem mnoho dětí, které 

vyrůstají v rodinách, ve kterých jim tyto základní dobré a zdravé návyky nebyly předány. 

Životní styl mnoha rodin je v přímém rozporu se zdravým životním stylem a forma a 

způsob stravování je více než rozporuplný. To dokazují i údaje Českého statistického 

úřadu o nárůstu nemocnosti, obezity a alergií v dětské populaci.41 Tento zhoršující se trend 

je ale i mezi populací dospělou, která poté přenáší na své potomky následně i genetické 

zatížení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) [online databáze]. [cit.2015-03-03]. Dostupné na: 

<http://www.osn.cz/system-osn/specializovane-agentury/?i=117 

41 Výskyt nadváhy a obezity[online databáze]. [cit.2015-02-15]. Dostupné na: 

<http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/zdrav_stav/vyskyt_nadvahy_a_obezity.pdf 
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5 Shrnutí východisek pro výzkumné šetření 
 

Obor Výchova ke zdraví je v současné době v České republice zakotven v dokumentech 

kurikula základního školství. Je legitimizován školským zákonem 561/2004 Sb.42 a obsah 

oboru je v souladu s evropskými trendy a programy Zdraví 21 a Zdraví 2020. Výchova ke 

zdraví se stala součástí politiky a Národního programu vzdělávání České republiky. 

V současné době je předmět výchova ke zdraví vyučován na základních školách ve formě 

samostatného předmětu nebo formou integrace s jinými předměty. Teprve v posledních 

letech opouští fakulty vysokých škol první aprobovaní učitelé výchovy ke zdraví. Tito 

učitelé by měli představit ve svých školách výchovu ke zdraví v novém světle, vysvětlit 

její důležitost a měli by umět prosadit na školách tento předmět jako samostatný.  

 

V současné době je zařazeno do Rámcového vzdělávacího programu novelou z roku 2013 

několik nových témat výchovy ke zdraví. Ta musí školy zařadit do svých Školních 

vzdělávacích programů, pokud je tam ještě neměly.43  

Zůstává ale ještě mnoho témat výchovy ke zdraví, která jsou vyučována minimálně nebo 

vůbec. Dalšími problémy současné doby jsou stále postoje ředitelů a učitelů k tomuto 

oboru. 

V evropském kontextu je Česká republika legislativně připravena na zlepšování zdravotní 

gramotnosti české populace a realizaci oboru Výchova ke zdraví v praxi. Pracuje aktivně 

na přípravě podmínek pro zdravý životní styl, rozvoj osobnosti dětí a mládeže, trávení 

volného času dětí a mládeže, prevenci nežádoucích jevů, připravuje podmínky pro studium 

odborníků v těchto oborech, nebo doplnění jejich kvalifikačních předpokladů.  

Na každé škole již povinně pracuje školní metodik prevence nežádoucích jevů a výchovný 

poradce. Někde pracuje i školní psycholog. Minimální preventivní program se v každé 

škole změnil ve školní preventivní strategii, která je povinnou součástí ŠVP.  

                                                 
42 Zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) [online databáze]. [cit.2015-02-15]. Dostupné na: <http://www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-

zakon 

43 Informace o úpravách RVP ZV [online databáze]. [cit.2015-02-15]. Dostupné na: 

<http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-

vzdelavani 
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Cíle oboru Výchova ke zdraví by měly být naplňovány nejen v hodinách výuky, ale i v 

každodenních činnostech školy mimo vyučování. V celkovém klimatu školy, její vizi, 

postojích vedení školy a učitelského sboru, v organizování sportovních a volnočasových 

aktivit pro děti a v neposlední řadě působením na rodiče dětí jejich zapojením do činností 

školy. 

Toto shrnutí dokládá legislativní připravenost Českého státu k prosazování oboru Výchova 

ke zdraví do každodenního života základních škol. Otázkou ale je, zda budou mít školy 

dostatek aprobovaných učitelů pro kvalitní výuku tohoto předmětu a jakou budou tomuto 

předmětu přikládat důležitost. Výzkumné šetření by mělo ukázat, jak se posunuly názory 

na výuku výchovy ke zdraví na některých základních školách od roku 2006. 
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Empirická část  
 

6 Výzkumný cíl a výzkumné otázky 
 

Předmětem výzkumného šetření této diplomové práce je stav implementace oboru 

Výchova ke zdraví na druhém stupni základních škol ve Středočeském kraji. Cílem 

výzkumného šetření je získat informace o postojích a názorech ředitelů vybraných škol a 

z jejich výpovědí usoudit, jaký je současný stav a porovnat ho s výsledky výzkumu České 

školní inspekce provedeného v začátcích kurikulární reformy. Shrnutí výsledků 

výzkumného šetření by mělo vyústit v doporučení pro praxi druhého stupně základních 

škol. 

 

Byly stanoveny dílčí výzkumné úkoly a cíle: 

 

• Posoudit aktuální situaci v realizaci oboru Výchova ke zdraví vyplývající ze změn 

v RVP v roce 2013 

• Posoudit změny v přístupu ředitelů škol k výchově ke zdraví mezi léty 2006 a 2015 

• Posoudit stav implementace výchovy ke zdraví mezi léty 2006 a 2015 

• Zjistit stav implementace dílčího tématu Výchovy ke zdraví - výživy do výuky 

druhého stupně základních škol 

 

Z cílů výzkumného šetření vyplývají výzkumné otázky: 

 

a) Jak je v současnosti realizována výchova ke zdraví na druhém stupni základních 

škol po změnách v RVP v roce 2013?  

b) Jak se školy přizpůsobily změnám v RVP po roce 2013? 

c) Jak školy realizují výchovu ke zdraví v jednotlivých ročnících druhého stupně 

základních škol? 

d) Jak se změnila realizace výuky výchovy ke zdraví mezi roky 2006 a 2015? 

e) S kterými předměty je v současnosti výchova ke zdraví integrována? 

f) Jak se změnila situace od roku 2006 v připravenosti učitelů vyučovat výchovu ke 

zdraví? 
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g) Které důvody brání zavedení výuky výchovy ke zdraví jako samostatného 

předmětu? 

h) Jak ředitelé škol vnímají v současnosti obor Výchova ke zdraví?  

i) Která témata výživy jsou nedostatečně zahrnuta do ŠVP druhého stupně základních 

škol, respektive RVP? 

j) Považují ředitelé zavedení výchovy ke zdraví jako samostatného vzdělávacího 

oboru za přínosné? 

k) Jaké další názory týkající se výuky výchovy ke zdraví se vyskytly mezi řediteli na 

druhém stupni základních škol?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

7 Metodika výzkumného šetření 
 

7.1 Východiska výzkumného šetření 
 

• Dlouhodobá strategie zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR Zdraví 21, 

Zdraví pro všechny v 21. století (usnesení vlády č. 1046/2002)44  

• Národní akční plán zdraví a životního prostředí (NEHAP - National Environmental 

Health Action Plan), (usnesení vlády č. 810/1998)45
 

• Národní program obnovy a podpory zdraví (usnesení vlády č. 247/1991) 46 

• RVP pro základní vzdělávání, MŠMT – 2647/2013 – 210 platný od 1. 9. 201347 

• Střednědobá strategie (usnesení vlády č. 273/1992)48 

• Teoretická část této práce 

• Vyhláška č. 107/2005 Sb. O školním stravování a její novelizace účinná od 1. 1. 

201249 

• Zákon č. 563/2004 S. o pedagogických pracovnících50 

 

                                                 
44 Vládní usnesení č. 1046/2002 – Zdraví pro všechny v 21. století [online databáze]. [cit.2015-02-15]. 

Dostupné na:<http://www.hygpraha.cz/files/Zdravi%20pro%20vsechny.pdf 
45 Vývoj podpory zdraví, strategické dokumenty, aplikace v ČR [online databáze]. [cit.2015-02-15]. Dostupné 

na: <http://www.khshk.cz/e-

learning/kurs6/kapitola_34__vvoj_podpory_zdrav_strategick_dokumenty_aplikace_v_r.html 
46Podpora zdraví [online databáze]. [cit.2015-02-15]. Dostupné na: 

<http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/mensiny/podpora_zdravi_Kernova1.pdf  
47Informace o úpravách RVP ZV [online databáze]. [cit.2015-02-15]. Dostupné na: 

<http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-

vzdelavani  
48Vývoj podpory zdraví, strategické dokumenty, aplikace v ČR [online databáze]. [cit.2015-02-15]. Dostupné 

na: <http://www.khshk.cz/e-

learning/kurs6/kapitola_34__vvoj_podpory_zdrav_strategick_dokumenty_aplikace_v_r.html 
49Změny ve školním stravování [online databáze]. [cit.2015-02-15]. Dostupné na: 

<http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-107-2005-sb-1  
50 Aktuální znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. září 2012 [online databáze]. [cit.2015-02-15]. 

Dostupné na: <http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-

zari 



32 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví51 

• Školský zákon č. 561/2004 Sb.52 

• Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí53 

• Rigorózní práce Mužíková, L., 200654
 

 

7.2 Výzkumný soubor 

 
Sledovaným souborem byli ředitelé základních škol ve Středočeském kraji, respektive škol 

s druhým stupněm. Výzkumný soubor se skládá z anonymních dotazníků. Dotazník byl 

distribuován prostřednictvím elektronické sítě s průvodním dopisem autora této diplomové 

práce. Vyplněné anonymní dotazníky měly být vráceny opět prostřednictvím elektronické 

sítě nebo zaslány zpět poštou. 

Dotazníky byly poslány 249 ředitelům základních škol, z tohoto počtu se vrátilo 89 

vyplněných dotazníků, z nichž bylo do výzkumného šetření použito 54. Zbylých 35 

dotazníků bylo nesprávně, nebo nedostatečně vyplněno, nebo ho zaslaly zpět školy, které 

nebyly předmětem zkoumání této práce, takže byly z výzkumného šetření vyřazeny. 

Přestože návratnost nebyla 100 % a některé dotazníky byly vyřazeny, lze považovat 

sledovaný soubor za dostatečný, aby mohly být věcně posouzeny výsledky výzkumného 

šetření. 

 

 

                                                 
51 Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů [online 

databáze]. [cit.2015-02-15]. Dostupné na: 

<http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-258-2000-sb-a-souvisejici-predpisy 

52 Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) [online databáze]. [cit.2015-02-15]. Dostupné na: <http://www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-

zakon 

53 Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí [online databáze]. [cit.2015-

02-15]. Dostupné na: <http://www.mzcr.cz/dokumenty/zdravi-2020-narodni-strategie-ochrany-a-podpory-

zdravi-a-prevence-nemoci_8690_5.html 

54 Mužíková, L., 2006. Výchova ke zdraví v současném základním školství. Rigorózní práce. Brno: 

Masarykova univerzita. 93 s. Pedagogická fakulta 
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7.3 Výzkumné metody 
 

Jako výzkumná metoda byl použit anonymní strukturovaný dotazník s jedenácti 

uzavřenými otázkami a dvěma částečně otevřenými otázkami (viz příloha), který 

obsahoval čtyři části.  

a) Charakteristika školy a současná realizace výchovy ke zdraví v ŠVP školy (otázky 

1,2,3,4,8) 

b) Postoje ředitelů k výuce výchovy ke zdraví (otázky 9,10,13) 

c) Současná problematika výuky výchovy ke zdraví na školách (otázky 5,6,7) 

d) Jak je vyučováno téma výchovy ke zdraví – výživa (otázky 11,12) 

Některé otázky v anonymním dotazníku byly koncipovány tak, aby získané údaje byly 

porovnatelné s výzkumem z roku 2006 (kvalitativní a kvantitativní pohled). Dále byly 

vytvořeny otázky, které mapují současnou situaci, názory a problémy vzniklé až v poslední 

době, kdy se školy snaží reagovat na aktuální situaci ve společnosti a na požadavky MŠMT 

(kvalitativní a kvantitativní pohled). Z odpovědí v dotaznících byly vytvořeny kategorie a 

ty byly seřazeny a vloženy do tabulek v programu Excel 2007. Poté byly některé z nich 

zpracovány do grafů, které jsou součástí této diplomové práce. Některé odpovědi byly 

zpracovány tak, aby přinesly obrázek o názorech a postojích ředitelů v uvedené 

problematice (kvalitativní přístup). 

 

7.4 Harmonogram výzkumného šetření 
 

Dotazníky byly distribuovány od září 2014 do listopadu 2014. Školy, které nereagovaly, 

byly osloveny dvakrát. Dva dotazníky přišly poštou v listopadu 2014. Analýza odpovědí 

byla provedena prvně ručním zápisem a poté byly údaje zpracovány v prosinci 2014 a 

v lednu a únoru 2015 elektronicky. Od 1. 12. 2014 se již nevrátil žádný dotazník, proto 

byla tato část výzkumného šetření k tomuto datu ukončena.  
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8 Výsledky výzkumného šetření 
 

8.1 Otázka a) Jak je v současnosti realizována výchova ke zdraví na druhém 
stupni základních škol po změnách v RVP v roce 2013?  
(otázka v dotazníku č. 2) 

Z výzkumného šetření vyplynulo, že pouze v 10 (18,52 %) školách z 54, je výchova ke 

zdraví vyučována jako samostatný předmět. To koresponduje přibližně s dalším údajem 

z výzkumného šetření, kdy respondenti odpověděli, že na 54 školách působí 13 

aprobovaných učitelů (24,07 %) výchovy ke zdraví (viz otázka f). Tito učitelé se patrně 

zasadili o samostatnou, nebo částečně integrovanou výuku tohoto předmětu. Pouhá 

integrace výchovy ke zdraví je v 35,19 % škol. Nejvíce škol preferuje kombinaci 1 hodiny 

samostatné výuky a integrace s jinými předměty, a to 40,74 %. Dvě hodiny samostatné 

výuky a integraci realizovalo pouze 5,56 % škol. 

Tab. 1 Realizace VZ po roce 2013 

Realizace VZ Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Pouze samostatný předmět 10 18,52 

Pouze integrace 19 35,19 

Samostatně 1 hod, zbytek integrace 22 40,74 

Samostatně 2 hod, zbytek integrace 3 5,56 

celkem 54 100,0 

 

Graf 1 Realizace VZ po roce 2013 
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Shrnutí 

Z výsledků šetření vyplývá, že stále ve školách převládá částečná, nebo úplná integrace 

výchovy ke zdraví nad samostatnou výukou. Povzbuzujícím faktem je, že se ředitelé snaží 

kombinovat samostatnou výuku s integrací (40,74 %). Tento fakt může naznačovat jakési 

vyučování na zkoušku. Na základě těchto výsledků se můžeme domnívat, že si učitelé 

postupně hledají cestu k tomuto oboru. Počet škol, kde se výchova ke zdraví vyučuje 

samostatně, přibližně koresponduje s počtem aprobovaných učitelů výchovy ke zdraví na 

oslovených školách. Postupným zvyšováním absolventů tohoto oboru by se měl zvyšovat 

počet škol se samostatnou výukou tohoto předmětu, jelikož tito učitelé by měli pomoci 

představit tento předmět ve školách a tuto výuku prosadit. Měli by být zárukou kvalitní 

výuky tohoto předmětu a zvyšování zdravotní gramotnosti nejen žáků, ale i rodičů a 

pedagogického sboru.  

 

8.2 Otázka b) Jak se školy přizpůsobily změnám v RVP po roce 2013?  
(otázka v dotazníku č. 6) 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že na základních školách po roce 2013 došlo 

k navýšení hodinové dotace předmětu výchova ke zdraví pouze u 7,41 % škol. V 55,56 % 

k navýšení nedošlo (tab. 2) Tyto výsledky ukazují, že školy považují výuku výchovy ke 

zdraví za dostatečnou a nepovažují za nutné navyšovat hodinové dotace tohoto předmětu, 

v 14 % došlo dokonce ke snížení hodinové dotace (tab. 3). Ve školách byl rozšířen obsah 

výuky výchovy ke zdraví na základě úprav v RVP v roce 2013 a to ve 22,22 %, ale 

zároveň z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že 37,04 % škol obsah výuky 

nerozšiřovalo (tab. 4). Dále ředitelé uvádí v 49,52 %, že v jejich školách došlo 

k implementaci výchovy ke zdraví do dalších předmětů. Ve 27,78 % výchovu ke zdraví do 

výuky neimplementovali (tab. 5).  

Tab. 2 Došlo ke zvýšení hodinové dotace výuky VZ po roce 2013? 

 Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Došlo k navýšení 4 7,41 

Nedošlo k navýšení 30 55,56 

neodpovědělo 20 37,04 

celkem 54 100,0 
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Graf 2 Došlo ke zvýšení hodinové dotace výuky VZ po roce 2013? 

 

 

 

Tab. 3 Došlo ke snížení hodinové dotace výuky VZ po roce 2013?  

 Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Došlo ke snížení 8 14,81 

Nedošlo ke snížení 21 38,89 

neodpovědělo 25 46,30 

celkem 54 100,0 

 

Graf 3 Došlo ke snížení hodinové dotace výuky VZ po roce 2013?  
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Tab. 4 Došlo k rozšíření obsahu výuky VZ po roce 2013?  

 Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Došlo k rozšíření obsahu 12 22,22 

Nedošlo k rozšíření obsahu 20 37,04 

neodpovědělo 22 40,74 

celkem 54 100,0 

 

Graf 4 Došlo ke snížení hodinové dotace výuky VZ po roce 2013?  

 

 

 

Tab. 5 Došlo k rozšíření implementace výuky VZ do dalších předmětů po roce 2013? 

 Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Došlo k rozšíření impl. 23 42,59 

Nedošlo k rozšíření impl. 15 27,78 

neodpovědělo 16 29,63 

celkem 54 100,0 
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Graf 5 Došlo k rozšíření implementace výuky VZ do dalších předmětů po roce 2013? 

 

 

Shrnutí 

Po změnách v roce 2013 v RVP ZV došlo k navýšení hodinové dotace předmětu výchova 

ke zdraví pouze v 7,41 % škol. Ale i to je pozitivní posun. Naopak 14,81 % škol uvádí, že 

u nich došlo ke snížení hodinové dotace předmětu výchovy ke zdraví. Důvody tohoto 

snížení nejsou ale známy, protože tento fakt nebyl dotazníkovým šetřením zkoumán.  

Většina škol řešila změny v RVP ZV rozšířením implementace výchovy ke zdraví do 

jiných předmětů (42,59 %). K rozšíření obsahu výuky podle rozšířeného RVP ZV 2013 

došlo pouze u 22,22 % škol. U 37,04 % škol ale nedošlo k rozšíření obsahu vůbec, což je 

zarážející, protože školy by měly reagovat na rozšíření obsahu RVP ZV a implementovat 

ho do svých ŠVP povinně. Z výzkumného šetření tedy vyplynulo, že ne všechny školy se 

dostatečně seznámily s rozšířením RVP ZV a neimplementovaly tedy toto rozšíření do 

svých ŠVP. Je možné takto usuzovat i z toho, že na otázky v dotazníku týkající se tohoto 

tématu neodpovědělo velké procento ředitelů vůbec, což je uvedeno i v tabulkách 2, 3, 4, 5. 

 

8.3 Otázka c) Jak školy realizují výchovu ke zdraví v jednotlivých ročnících 
druhého stupně základních škol?  
(otázka v dotazníku č. 4) 

Jako samostatný předmět se výchova ke zdraví nejvíce realizuje v 7. ročnících (33,33 %) a 

nejméně v 9. ročnících (26,67 %).  
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Relativní četnost integrace s jinými předměty je ve všech ročnících přibližně na 50 %, 

kromě 7. ročníku, kde se integrace pohybuje na 43,86 %. Kombinace integrace a 

samostatné výuky se pohybuje kolem 20%. Ve všech ročnících je nejvyšší relativní četnost 

realizace výchovy ke zdraví na druhém stupni základních škol formou integrace s jinými 

předměty. 

Tab. 6 Realizace VZ na druhém stupni základních škol 

 Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

(%) 

Absolutní 

četnost 

 

Relativní 

četnost 

(%) 

Absolutní 

četnost 

 

Relativní 

četnost 

(%) 

Absolutní 

četnost 

 

Relativní 

četnost 

(%) 

 

 6. ročník 6. ročník 7. ročník 7. ročník 8. ročník 8. ročník 9. ročník 9. ročník 

samostatně 
16 29,63 19 33,33 15 27,27 12 26,09 

integrace 
28 51,85 25 43,86 29 52,73 23 50,00 

kombinace 
10 18,52 13 22,81 11 20,00 11 23,91 

celkem 
54 100 57 100 55 100 46 100 

 

Graf 6 Realizace VZ na druhém stupni základních škol 

 

 

Shrnutí 

Z výzkumného šetření vyplynulo, že nejméně je samostatná výuka výchovy ke zdraví 

realizována v 9. ročnících. To považuji z mnoha důvodů za zarážející výsledek 

výzkumného šetření. Ze zkušeností z druhého stupně základní školy bych nejméně hodin 

dala do šesté třídy, protože pro děti je přechod na druhý stupeň náročný. Nejvíce hodin 

bych dala do 8. a 9. ročníku. V 9. ročníku jsou již žáci vývojově připraveni zaujímat 
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zásadní postoje pro další život a jejich vnímání života je zcela jiné, než v nižších ročnících. 

Lze již probírat i složitější témata, týkající se životního stylu a zdraví vůbec, a lze jít ve 

výuce více do hloubky. Žáci mají již své vlastní názory, postoje a zkušenosti jak ze svého 

osobního života, tak ze svého okolí. Dokážou již analyzovat, srovnávat, ale také vyjádřit 

své postoje a názory. Myslím, že v tomto období vývoje může škola v tomto směru žáky 

hodně ovlivnit, jelikož žáci své učitele již znají, a pokud mají k učiteli důvěru a věří jeho 

schopnostem a znalostem v oboru, tato témata jsou pro ně velmi zajímavá. Velmi tedy 

záleží na připravenosti, znalostech a osobnosti učitele. Pro výuku v tomto ročníku bych 

tedy doporučovala aprobovaného učitele VZ. Dále bych doporučovala vyučovat tento 

předmět v 9. ročnících jako samostatný. 

Integraci výchovy ke zdraví s jinými předměty preferuje stále většina škol, což může být 

způsobeno nedostatkem hodin v týdenním plánu. Většina ředitelů i učitelů uvádí jako 

důvod zavedení druhého cizího jazyka a absence aprobovaného učitele VZ.55  

 

8.4 Otázka d) Jak se změnila realizace výuky výchovy ke zdraví mezi roky 
2006 a 2015?  
(otázka v dotazníku č. 2) 

V roce 2006 výsledky výzkumu naznačovaly, že ředitelé nebyli dostatečně seznámeni 

s obsahem RVP, tehdy téměř 90 % ředitelů uvedlo, že nehodlají vůbec realizovat výchovu 

ke zdraví jako samostatný předmět. Pouze 10,82 % ředitelů předpokládalo realizaci 

předmětu výchova ke zdraví jako samostatného. Velká část respondentů (44,1 %) 

neplánovala realizaci oboru vůbec. Pro integraci s jiným předmětem se v roce 2006 

vyslovilo 45,15 % respondentů a ti předpokládali integraci hlavně s předmětem rodinné 

výchovy. Tehdy ale rodinná výchova neobsahovala RVP ZV. 

V roce 2015 je obor Výchova ke zdraví realizován na všech základních školách, jak ukládá 

RVP. V 18,52 % oslovených škol je výchova ke zdraví realizována jako samostatný 

předmět a v 33,33 % je integrovaná s jinými předměty. Na 48,15 % škol probíhá výuka 

kombinováním obou možností. 

 

 

 

                                                 
55 Komentáře z dotazníků č. 10, 42 
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Tab. 7 Jak plánovali ředitelé realizaci VZ v roce 2006 a jak je VZ realizována v roce 

2015? 

Realizace 

výuky VZ 

Absolutní četnost Relativní četnost 

(%) 

Absolutní četnost 

 

Relativní četnost 

(%) 

rok 2006 2006 2015 2015 

samostatně 242 45,15 10 18,52 

integrace 58 10,82 18 33,33 

kombinace nehodnoceno nehodnoceno 26 48,15 

 

Graf 7 Jak plánovali ředitelé realizaci VZ v roce 2006 a jak je VZ realizována v roce 

2015? 

 

 

Shrnutí 

V roce 2006, kdy se začínalo s propagací a zaváděním oboru Výchova ke zdraví, byla 

situace na školách v informovanosti a ochotou realizovat nový obor podle tehdejšího 

výzkumu mezi řediteli velmi špatná. Také legislativní nepřipravenost, podmínky pro 

studium pedagogů a nedostatečná implementace VZ do RVP (rodinná výchova např. 

neobsahovala RVP ZV a některá témata VZ neobsahovalo RVP vůbec) byly překážkou 

k realizaci tohoto předmětu na základních školách. 

V roce 2015 se situace na obeslaných školách změnila k lepšímu, zejména 

v informovanosti ředitelů o oboru Výchova ke zdraví a v jeho zapracování do RVP. Také 

byly vytvořeny podmínky ke studiu nových i stávajících pedagogů na vysokých školách 
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v této oblasti, a to zavedením oboru Výchova ke zdraví. Pozitivní posun nastal i ve 

vnímání tohoto oboru řediteli škol i celou veřejnosti. Vyplývá to i ze situace, ve které se 

nachází česká i evropská populace. Jedná se zejména o statistické údaje o zhoršování 

zdravotního stavu dětí i dospělých. Tento fakt podpořil vnímání tohoto oboru jako velmi 

potřebného. V současnosti, na rozdíl od roku 2006, všechny školy realizují tento obor ve 

svém ŠVP. Nyní se tedy už neřeší, jestli tento obor realizovat, ale jakým způsobem a jak 

kvalitně je škola schopna zabezpečit jeho realizaci. 

 

8.5 Otázka e) S kterými předměty je v současnosti výchova ke zdraví 
integrována? 
(otázka v dotazníku č. 3) 
V této otázce respondenti mohli volit více možností, proto se udává pouze absolutní 

četnost odpovědí oslovených ředitelů škol. 

V roce 2015 se výchova ke zdraví integruje nejvíce s předměty přírodopis (34) tělesná 

výchova (32) a společenské vědy (30). Nejméně je integrována s předmětem zeměpis (2). 

Překvapuje celkem nízká relativní četnost integrace s předmětem příprava pokrmů (14).  

Tab. 8 Integrace výchovy ke zdraví s předměty 

 Absolutní četnost 

Tělesná výchova 32 

Společenské vědy 30 

Příprava pokrmů 14 

Přírodopis 34 

Zeměpis 2 

S jinými předměty  9 
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Graf 8 Integrace výchovy ke zdraví s předměty 

 

 

Shrnutí  

Z výzkumu v roce 2006 plyne dojem, že ředitelé spíše našli témata výchovy ke zdraví 

v předmětech, ze kterých vyplývá tato problematika z titulu jejich zaměření, a pracovali 

pouze s dosavadním obsahem těchto předmětů. Tehdy považovali objem témat za 

dostatečný a většina na prohloubení dále nepracovala. To vyplývalo, jak už bylo řečeno, 

z nedostatečné znalosti obsahu oboru Výchova ke zdraví a nedostatečném důrazu z MŠMT 

na jeho implementaci do výuky. 

V současnosti jsou témata výchovy ke zdraví záměrně implementována do mnoha 

předmětů a je kladen velký důraz na jejich výuku. Většinou jsou integrována s předměty 

přírodopis, tělesná výchova a společenské vědy. Rodinná výchova se samostatně už zřejmě 

moc nevyučuje, protože ji do kolonky ostatní předměty uvedli pouze čtyři respondenti. 

 Z výzkumného šetření dále vyplynulo, že pouze 14 škol z 54 integruje výchovu ke zdraví 

s předmětem příprava pokrmů. Je to překvapivě nízké číslo. Vyplývá z toho malý tlak na 

podrobnější výuku témat výživy. Považuji to vzhledem k zdravotní situaci dětské populace 

(alergie, diabetes, obezita, podváha apod.) za znepokojující fakt a vidím zde velký prostor 

pro další práci v této oblasti. 

Otázkou je také, která témata jsou například vyučována v tělesné výchově. Ze zkušenosti 

vím, že se v tomto předmětu teorie téměř nevyučuje a hodiny jsou věnovány hlavně 
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pohybovým aktivitám. Dále je sporné do jaké hloubky a v jakých souvislostech je 

vyučována výchova ke zdraví v jiných předmětech.56  

 

8.6 Otázka f) Jak se změnila situace od roku 2006 v připravenosti učitelů 
vyučovat výchovu ke zdraví? 
(otázka v dotazníku č. 5) 

Česká školní inspekce provedla na počátku kurikulární reformy celostátní výzkum mezi 

řediteli základních škol, který v roce 2006 podrobně popsala ve své práci Leona Mužíková. 

Data z tohoto výzkumu se stala podkladem pro srovnání s daty z výzkumného šetření 

v roce 2015 v oblasti aprobace učitelů. 

V roce 2006 byla relativní četnost aprobovaných učitelů rodinné výchovy na školách 13,25 

%. Toto číslo se v roce 2015 na oslovených školách zvýšilo na 33,33 %. Aprobovaní 

učitelé výchovy ke zdraví se v roce 2006 na školách ještě nevyskytovali, zato v roce 2015 

se již objevují na školách ve 24,07 %. Problémem zůstává stále velký počet škol, které 

nedisponují žádnou z těchto aprobací. V roce 2006 to bylo hrozivé číslo 86,75 %. To se 

v roce 2015 snížilo na 42,59 %, což je stále ještě velmi neuspokojivý stav.57 

Tab. 9 Aprobace učitelů v roce 2006 a v roce 2015 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

(%) 

Absolutní četnost Relativní četnost 

(%) 

 2006 2006 2015 2015 

Aprobovaný 
učitel rodinné 
výchovy  71 13,25 18 33,33 

Aprobovaný 
učitel výchovy 
ke zdraví  0 0,00 13 24,07 

 Nemáme učitele 

s těmito aprobac. 465 86,75 23 42,59 

cekem 
536 100 54 100 

 

 

 

                                                 
56Komentáře z dotazníků č. 3, 10 
57Mužíková, L., 2006. Výchova ke zdraví v současném základním školství. Rigorózní práce. Brno: 

Masarykova univerzita. 93 s. Pedagogická fakulta. Strana 66 
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Graf 9 Aprobace učitelů v roce 2006 a v roce 2015 

 

 

Shrnutí 

Nárůst učitelů s aprobací rodinné výchovy nebo výchovy ke zdraví je oproti roku 2006 

značný, ale stále nedostačující. V tomto ohledu by patrně mohl zlepšit situaci registr 

učitelů, který by vytvořil přehled aprobací, případně jejich nedostatku či převisu. Vysoké 

školy by tak mohly reagovat na aktuální situaci otevíráním potřebných oborů. Tento registr 

by se měl realizovat dle ministra školství Chládka v tomto roce. Učitelé s těmito 

aprobacemi jsou tedy stále velmi žádáni na trhu práce. Problémem je také, že mnoho 

mladých absolventů chce zůstat pracovat ve velkých městech, takže nalákat takového 

absolventa do škol na vesnicích a v malých městech je pro mnoho ředitelů velmi těžký 

úkol.58 

 

8.7 Otázka g) Které důvody brání zavedení výuky výchovy ke zdraví jako 
samostatného předmětu?  
(otázka v dotazníku č. 7) 
V této otázce respondenti mohli volit více možností, proto se udává pouze absolutní 

četnost odpovědí. 

Výzkumné šetření ukázalo, že v současné době je největší překážkou realizace výchovy ke 

zdraví na dotazovaných školách, nedostatek hodin v učebním plánu (18 respondentů). 

                                                 
58 Komentář z dotazníku č. 42 
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Druhým největším důvodem je přesvědčení, že výchova ke zdraví jako samostatný 

předmět není nutná. (11 respondentů) Třetím důvodem je absence aprobovaného učitele 

výchovy ke zdraví ve školách (6 respondentů). Ani jeden z respondentů se neobává výuky 

neobvyklými metodami a nemá nedostatek informací o tomto oboru. Ostatní relativní 

četnosti odpovědí jsou zanedbatelné. 

Tab. 10 Důvody bránící výuce VZ jako samostatného předmětu 

 Absolut

ní 

četnost 

Nedostatek hodin pro VZ v učebním plánu 
18 

Nedostatek informací o obsahu oboru VZ   0 

Nechuť učitelů učit VZ 
2 

Na škole nepůsobí aprobovaný učitel VZ 
6 

Obavy z výuky neobvyklými metodami   
0 

Nedostatek výukových materiálů (učebnic)   
2 

Nízký rozpočet na nákup učebnic, pomůcek atd 
3 

Nechuť učitelů k dalšímu vzdělávání v oblasti VZ 
1 

Obava z nezájmu žáků o tento předmět   
1 

Přesvědčení, že VZ jako samostatný předmět není nutná 
11 
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Graf 10 Důvody bránící výuce VZ jako samostatného předmětu 

 

 

Shrnutí 

Důležitým údajem v této časti výzkumného šetření je, že učitelé nemají nedostatek 

informací o oboru Výchova ke zdraví, což je v porovnání s rokem 2006 značný pokrok. Za 

velký problém považují ředitelé nedostatek hodin v učebním plánu. Tento problém vznikl 

patrně také zavedením druhého povinného cizího jazyka do osnov druhého stupně 

základních škol.59 Nedostatek aprobovaných učitelů ve školách by se měl postupně vyřešit 

                                                 
59 Komentář z dotazníku č. 4  
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novými absolventy tohoto oboru. Problematickým je postoj učitelů, kteří výchovu ke 

zdraví jako samostatný předmět nepovažují za nutný. V této oblasti je stále ještě velký 

prostor pro osvětu.60 

V roce 2006 výzkum ukázal jako největší problém nepostačující prostorové podmínky 

(45% škol) a materiální podmínky (28 % škol) způsobené nedostatkem financí.61 V roce 

2015 řešili nedostatek peněz na učebnice a pomůcky pouze 3 ředitelé z 54 dotazovaných. 

Nedostatek aprobovaných učitelů klesl zhruba na polovinu. Takže se dá říct, že se mnohé 

zlepšilo – hlavně hygienické, prostorové a materiální vybavení škol, protože tyto problémy 

zmiňuje zanedbatelný počet respondentů. 

 

8.8 Otázka h) Jak ředitelé škol vnímají v současnosti obor Výchova ke 
zdraví? 
 (otázka v dotazníku č. 9) 

Nejvíce ředitelů připisuje oboru Výchova ke zdraví střední (45,28 %) a vyšší (28,30 %) 

důležitost. Nejvyšší důležitost tomuto oboru připisuje 9,43 % ředitelů a oproti tomu 3,77 % 

mu nepřipisují žádnou důležitost. 

Tab 11 Důležitost VZ na škále 1 – 5 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

(%) 

nejvyšší důležitost 5 9,43 

vyšší důležitost 15 28,30 

střední důležitost 24 45,28 

menší důležitost 7 13,21 

žádná důležitost 2 3,77 

celkem 53 100,00 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
60 Komentář z dotazníku č. 10 
61 Mužíková, L., 2006. Výchova ke zdraví v současném základním školství. Rigorózní práce. Brno: 

Masarykova univerzita. 93 s. Pedagogická fakulta. Strana 78 
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Graf 11 Důležitost VZ na škále 1 – 5 

 
 

Shrnutí 

Výzkumné šetření ukázalo, že se obor Výchova ke zdraví dostal do povědomí ředitelů škol 

spíše jako obor více důležitý, pokud porovnáme výsledky obou stran od střední hodnoty. 

Na straně jedné součet hodnot relativní četnosti nejvyšší a vyšší důležitost 37,73 %, oproti 

straně druhé, kdy je součet relativních četností menší a žádná důležitost 16,98 %. To je 

potěšitelné zjištění týkající se implementace tohoto oboru do kurikula základních škol. 

Relativní četnost odpovědí na druhé straně škály 13,21 % a 3,77 % by mohla kladně 

ovlivnit přítomností aprobovaného učitele VZ na škole. 

 

8.9 Otázka i) Která témata výživy jsou nedostatečně zahrnuta do ŠVP 
druhého stupně základních škol? 
(otázka v dotazníku č. 12) 
V této otázce respondenti mohli volit více možností, proto se udává pouze absolutní 

četnost odpovědí. 
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Ze zpracovaných odpovědí vyplynulo, že nejvíce postrádanými tématy ve výuce z oblasti 

výživy jsou mikrobiální nákazy potravin (23 respondentů) a skladování potravin (16 

respondentů). Za další nedostatečně vyučovaná témata výživy respondenti považují úpravu 

a přípravu pokrmů (7 respondentů), složení potravin (7 respondentů) a vliv životních 

podmínek (4 respondenti). 3 respondenti považují za nedostatečně vyučovaná témata 

výživa a zdraví, vliv způsobu stravování, poruchy příjmu potravy a zásady správného 

stravování. 

Tab. 12 Nedostatečně vyučovaná témata výživy 

 Absolutní četnost 

výživa a zdraví  
3 

vliv životních podmínek  
4 

vliv způsobu stravování  
3 

poruchy příjmu potravy  
3 

zásady správného stravov.  
3 

složení potravin  
7 

skladování potravin  
16 

úprava a příprava potravin 
7 

mikrobiální nákazy potravin 
23 

 
 

Graf 12 Nedostatečně vyučovaná témata výživy 
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Shrnutí 

Z výzkumného šetření plyne, že se některá témata výživy příliš nedostanou do výuky. 

Jedná se zejména o mikrobiální nákazy potravin, skladování potravin a složení potravin. 

Přitom tato témata jsou velmi důležitá, protože s potravinami se každý dostane do styku 

denně. Toto je velmi překvapující fakt, vzhledem k tomu, že jsou to témata, která se dají 

velmi dobře implementovat do výuky mnoha předmětů – přírodopis, chemie, fyzika, 

příprava potravin, rodinná výchova, ale i například dějepis. Dají se vyučovat velmi 

zajímavými metodami – pokusy, semináře, exkurze apod. Mnoho dětí by si určitě 

rozmyslelo konzumaci nezdravých potravin a nápojů, kdyby znaly jejich složení a věděly, 

co to dělá s jejich organismem. Také by při pokusech mohly zjistit kazivost potravin, 

trvanlivost, jakost apod. S těmito tématy se dá propojit i výuka o ekologické stopě každé 

potraviny, o úpravách potravin apod.  

Považuji tato témata za velmi závažná na to, aby byla ve výuce buď částečně, nebo zcela 

opomíjena. V RVP není výuka témat výživy nijak blíže specifikována, takže je pouze na 

ředitelích a učitelích, jak tuto problematiku zapracují do ŠVP. Zde vidím další prostor pro 

aprobované učitele výchovy ke zdraví, aby se do tohoto procesu tvorby ŠVP aktivně 

zapojili a prosadili tato témata do výuky, ať už probíhá výuka výchovy ke zdraví formou 

samostatného předmětu, nebo je integrována s jinými předměty. Ve školách je tedy 

v tomto ohledu co napravovat. 

 

8.10 Otázka j) Považují ředitelé zavedení výchovy ke zdraví jako 
samostatného vzdělávacího oboru za přínosné? 
(otázka v dotazníku č. 13) 

V roce 2006 by výchovu ke zdraví jako samostatný vzdělávací obor vymezený v RVP ZV 

přijalo pozitivně 56,3 % ředitelů. V roce 2015 se pozitivně vyjádřilo 66,67 %. Záporně se 

k této otázce vyjádřilo v roce 2006 17,8 % ředitelů. V roce 2015 se počet zvýšil na 31,48 

%. V roce 2006 vidělo 25,9 % učitelů zavedení tohoto oboru jako samostatného 

problematicky. V roce 2015 vidělo problematicky zavedení tohoto oboru už jen 1,85 % 

ředitelů základních škol. 
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 Tab. 13 Výchova ke zdraví jako samostatný obor 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

(%) 

Absolutní četnost Relativní četnost 

(%) 

 2006 2006 2015 2015 

ano 302 56,30 36 66,67 

ne 95 17,80 17 31,48 

částečně 139 25,90 1 1,85 

cekem 
536 100 54 100 

 

Graf 13 Výchova ke zdraví jako samostatný obor 

 

 

Shrnutí 

Za pozitivní zjištění výzkumného šetření v roce 2015 můžeme považovat, že se o 10 % 

zvýšil počet ředitelů dotázaných škol, kteří vidí zavádění oboru Výchova ke zdraví 

pozitivně. V roce 2006 vidělo téměř 17,8 % ředitelů zavádění negativně a 26 % ředitelů 

zavádění tohoto oboru problematicky. To mohlo být zapříčiněno také malou 

informovaností o tomto oboru, což dokazují i další výzkumy z tohoto roku, kdy na otázku, 

zda byli seznámeni s programem Zdraví pro všechny v 21. století (usnesení vlády ČR 

4.1046, zejména s částí, která se týká základních škol), odpovědělo záporně 31,9 % 

ředitelů a pouze částečně bylo seznámeno s tímto materiálem 37,5 % ředitelů. 62  Tito 

                                                 
62 Mužíková, L., 2006. Výchova ke zdraví v současném základním školství. Rigorózní práce. Brno: 

Masarykova univerzita. 93 s. Pedagogická fakulta. Strana 60 
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ředitelé si zřejmě v pozdějších letech materiály dostudovali a vyhranili své názory na 

kladné a záporné, pouze mizivých 1,85 % ředitelů vidí v roce 2015 zavedení tohoto oboru 

jako samostatného stále problematicky. V roce 2006 problematiku zavedení oboru viděli 

hlavně v materiálních, finančních a personálních důvodech. Ty jsou v současnosti v 

podstatě vyřešeny, takže důvody negativních odpovědí jsou v jiných příčinách (tab. 10). 

 

8.11 Otázka k) Jaké další názory týkající se výuky výchovy ke zdraví se 
vyskytly mezi řediteli na druhém stupni základních škol?  
(otázka v dotazníku č. 13) 

Výsledky kvantitativního výzkumu v předchozích kapitolách doplňuje rozbor názorů 

ředitelů v závěru dotazníku, které byly součástí otázky č. 13. Tyto poznámky byly velmi 

různorodé, a tak není možno je kvantifikovat. Nicméně je možné je roztřídit do kategorií, 

které lze sloučit a jejich obsah posoudit. Souhrn těchto odpovědí lze považovat za přínosný 

a inspirativní při sledování celkové situace na školách. 

 

Doplňující výsledky z dotazníků 2015 

 

Dotazník č. 3 

Myslím, že tato výchova ke zdraví je v kompetenci rodičů a výchovy v rodině. Ve škole 

toto téma odborně a v souvislostech by asi musel vyučovat opravdu vystudovaný učitel 

VZ. Protože když si představím sebe, tak nevím, co bych těm dětem po chvíli říkal. 

Například o metabolismu člověka mám jen gymnazijní vědomosti a o dalších souvislostech 

nevím. 

 

Dotazník č. 4 

VZ je dobrá a myslím užitečná, ale co nechápu, je druhý jazyk na ZŠ, který ty děti nejsou 

schopné vůbec vstřebat. Dřív byl jen jako volitelný předmět a chodily tam děti, které o něj 

měly zájem a měly na to. Dnes se učí u nás ruština a němčina. Na němčinu chodí ty 

chytřejší děti a zbytek na ruštinu. To jsou děti, které mají velký problém zvládat základní 

učivo a mnohem víc by jim vyhovovala možnost nějaké praktické přípravy (příprava 

pokrmů, dílny, pozemky atd.) Dnes jsou docela traumatizované druhým jazykem, který 

stejně nezvládají a nezvládnou. Mají z něj špatné známky. Vzali jsme takovým dětem 

možnost zažít úspěch alespoň v něčem. V něčem, co by dělaly rády a na co by stačily. 



54 

Když děti měly například před zavedením druhého jazyka předmět příprava pokrmů, tak to 

mnohé přivedlo k zájmu o tento obor a později si například volily další studium v tomto 

oboru. To samé bylo s dílnami, kde většinou chlapci zažili úspěch s nějakým výrobkem a 

později si zvolili nějaké řemeslo. Známky měly sice špatné, ale jinak byli zruční. Tyto 

pozitivní pocity a dobré výsledky z těchto předmětů byly dětem druhým jazykem sebrány. 

Pochybuji, že těmto dětem s horšími studijními výsledky bude druhý jazyk k něčemu 

prospěšný v jejich dalším životě. Děti ho berou jako nutné zlo a i učitelé mají z tohoto 

předmětu rozporuplné pocity o smysluplnosti této výuky. Známkují mírněji, aby celá třída 

neměla z ruštiny 4 a 5. Pokud by známkovali obvyklým způsobem, tak by to tak dopadlo. 

 

Dotazník č. 5 

Škola nemůže učit vše od čištění zubů počínaje, to by si na MŠMT měli uvědomit. 

V rodině by se měli věnovat hlavně tomu, aby děti byly samostatné, slušně vychované, 

uměly zásady hygieny, měly respekt z učitelů. Taky by se měly naučit nějaké zásady o 

dobrém stravování, měly by mít postaráno, jak trávit volný čas. 

My ve škole je pak doučíme, jak se chovat za mimořádných událostí, nějakou tu sexuální 

výchovu apod. 

 

Dotazník č. 10 

No já jsem hlavně matikářka, takže si nemyslím, že by matematiku zvládnul každý učitel, 

někteří se jí obloukem vyhýbají, ale to se nedá srovnávat s výchovou ke zdraví. Ta témata, 

pokud vím, jsou dost všeobecně známá, takže by to měl zvládnout každý vystudovaný 

učitel druhého stupně. 

 

Dotazník č. 11 

MŠMT by mělo působit hlavně na rodiny, protože škola má jinou náplň. Učitelé jsou 

přetíženi. My nevíme, co dřív děti vyučovat. Kdyby se rodiče dětem více věnovali, tak také 

bude situace lepší. 

 

Dotazník č. 18 

Stravovací návyky mají mít děti z domu, škola to nemůže ovlivnit. Můžeme jim říkat 

cokoli, ale pokud se nezmění zvyky rodičů, tak s tím nehneme. 
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Dotazník č. 19 

Pro mnoho aktivit rozvíjejících jednotlivce po všech stránkách nezbývá často čas na 

samotnou výuku.  

 

Dotazník č. 26 

Určitě jedním z velkých problémů jsou potraviny a jejich skladba v jídelníčku dětí. Kdyby 

se v rodinách vařilo a z kvalitních potravin, tak to určitě nebude tak zlé. Jenže když vidíte, 

že rodiče nejsou schopní dětem ani udělat svačinu a radši jim dají peníze, aby si jí koupili 

samy, tak se pak nemůžeme divit, že si děti nosí do školy k svačině slané brambůrky, 

sušenky, energetické nápoje a Coca-colu. Taky vidím problém ve všech těch tabletech, 

počítačových hrách apod. Děti se prostě válejí celé dny u těchto přístrojů a nehýbají se. 

 

Dotazník č. 27 

Nesouhlasím s tím, aby škola suplovala rodinu ve všem. 

 

Dotazník č. 40 

To už budeme v té škole dělat opravdu vše. Některé děti chodí do školy bez základních 

návyků slušného chování, bez základních hygienických návyků, neumí si zavázat tkaničky, 

neumí se podřizovat učiteli, kolektivu, pravidlům. Neznají spoustu věcí, které by dítě 

vstupující do třídy mělo znát. To co učitelé nedokážou, nebo nestihnou naučit děti na 

prvním stupni, na druhém se už těžko dohání. Myslím tím návyky, které by měly mít děti 

zvnitřněné z rodiny. 

 

Dotazník č. 41 

Ohledně zdravé výživy si myslím, že by to chtělo dobré a zajímavé metody výuky a asi i 

znalosti, aby to děti zaujalo. Možná nějaké semináře s odborníkem. 

 

Dotazník č. 42 

Považuji výchovu ke zdraví za velmi důležitý předmět. Vyučujeme ho samostatně, i když 

máme trochu problém s tím, jak ho nacpat do rozvrhů, a které předměty hodinově okleštit. 

Také nám do toho ještě skočil ten druhý jazyk, což považuji za nešťastné rozhodnutí 

MŠMT. Někteří učitelé s výchovou ke zdraví nesouhlasili a považují vyučovat tento 

předmět jako samostatný za zbytečné a integraci za dostatečnou. Musela jsem je seznámit 
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s obsahem předmětu a obhájit jeho důležitost. Nevím, jak dalece přijali mé názory, protože 

jsem je přesvědčila, nebo protože jsem ředitelka. Podařilo se mi ale tento předmět zavést a 

vyučuji ho sama, jelikož nemáme na škole aprobovaného učitele tohoto předmětu. Sháním 

někoho takového (jedna kolegyně jde od září do důchodu, tak bych ji ráda nahradila tímto 

učitelem), ale je to problém, protože takových učitelů je velmi málo a také jsme škola na 

malém městě, kam se moc nikomu nechce.  

 

Shrnutí 

Z poznámek ředitelů základních škol, které někteří napsali do dotazníku, vyplývají některé 

skutečnosti, které považuji za důležité zmínit a shrnout do několika bodů. Problematika 

nedostatku kvalifikovaných učitelů výchovy ke zdraví se objevuje nejen ve výsledcích 

výzkumného šetření (tabulky č. 9, 10 a grafy č. 9, 10), ale jsou podpořeny ještě písemnými 

poznámkami na konci dotazníků. (Dotazník č. 3, 5, 10, 41, 42) 

Problematika výuky předmětu výchova ke zdraví byla zkoumána výzkumným šetřením 

(tabulka č. 11 a graf č. 11). K tomuto tématu ještě někteří ředitelé považovali za nutné 

napsat ještě pár slov na konci dotazníků. (Dotazník č. 3, 10, 11, 19, 41, 42) 

Výchova dětí v rodinách, požadavky rodičů a zavedení druhého jazyka do výuky druhého 

stupně základní školy nebyly obsahem tohoto výzkumného šetření. Proto jsou uvedeny bez 

hodnotícího komentáře a jsou zde pouze pro úplnost pohledu na názory ředitelů škol. 

 

• Nedostatek kvalifikovaných učitelů, podceňování výuky VZ (Dotazník č. 3, 5, 10, 

41, 42) 

• Ředitelé považují prosazování a výuku předmětu výchova ke zdraví za nelehký a 

problematický úkol (Dotazník č. 3, 10, 11, 19, 41, 42)  

• Velké rezervy jsou ve výchově dětí v rodinách, ředitelé nesouhlasí s mnoha 

požadavky na výuku, jak ze strany rodičů, tak ze strany MŠMT.  (Dotazníky č. 3, 5, 

11, 18, 26, 27, 40)  

• Ředitelé škol jsou nespokojeni se zavedením druhého cizího jazyka do výuky 

druhého stupně (Dotazník č. 4) 
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9 Shrnutí výzkumného šetření 
 

Data jsou zpracována z odpovědí 54 dotazovaných ředitelů základních škol ve 

Středočeském kraji. Ve výzkumném šetření byla využita data z 10 dotazníkových otázek a 

3 otázky nebyly vyhodnoceny. (Shrnutí důvodů, které vedly k nezařazení těchto otázek do 

šetření, se nachází na konci této kapitoly). 

 

a) Porovnání souvislostí mezi absencí nebo působením aprobovaného učitele 

rodinné výchovy nebo výchovy ke zdraví na druhém stupni základní školy a 

dostatečností výuky vybraných témat výživy. 

 (data jsou z tabulek a grafů č. 9, 12) 

 Počet ředitelů, kteří považují 

témata výživy za dostatečně 

vyučovaná ve své škole 

Počet ředitelů, kteří považují 

témata výživy za nedostatečně 

vyučovaná ve své škole 

Školy s aprob. učiteli RV (18) 4 14 

Školy s aprob. učiteli VZ (13) 7 6 

Školy bez aprob. učitelů VZ a RV (23) 16 7 

   

 

• Z 54 ředitelů 18 odpovědělo, že na jejich škole působí aprobovaný učitel rodinné 

výchovy. Z těchto 18 ředitelů se 14 domnívá, že vybraná témata výživy jsou na 

jejich škole nedostatečně vyučována a pouze 4 ředitelé se domnívají, že všechna 

uvedená vybraná témata výživy jsou vyučována dostatečně.  

Na základě výše uvedených skutečností se lze domnívat, že ředitelé škol, kde působí pouze 

aprobovaný učitel rodinné výchovy, mají o náplni tohoto předmětu, vzhledem k jeho 

dlouhodobé tradici, dostatečnou představu a jejich odpovědi bych považovala za validní. 

V rodinné výchově se témata výživy vyučovala a vyučují okrajově. Předmět je chápán 

spíše ve smyslu nácviku praktických dovedností, než teoretické přípravy. Lze tedy říct, že 

pokud si 14 ředitelů z 18 myslí, že výše uvedená témata částečně, nebo úplně chybí ve 

výuce jejich školy, odráží to skutečný stav. 

• Z 54 ředitelů 14 odpovědělo, že na jejich škole působí aprobovaný učitel výchovy 

ke zdraví. Z těchto 14 ředitelů se 6 domnívá, že vybraná témata výživy jsou na 
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jejich škole nedostatečně vyučována a 7 ředitelů se domnívá, že všechna uvedená 

vybraná témata výživy jsou vyučována dostatečně.  

Ve školách, kde působí aprobovaný učitel výchovy ke zdraví, se přibližně polovina ředitelů 

domnívá, že jsou uvedená témata vyučována a přibližně druhá polovina se domnívá, že 

některá témata se na jejich škole nevyučují. Nabízí se otázka, jak je učitel výchovy ke 

zdraví na této škole kvalitní, jaký má prostor a časovou dotaci pro výuku, zda je tento 

předmět vyučován samostatně, nebo integrován s jinými předměty a zda ředitel má 

dostatečné informace o náplni výuky ve své škole. Mnozí ředitelé ani netuší, co vše 

obsahuje vysokoškolské studium výchovy ke zdraví. Neví, jak je důležité dát 

aprobovanému učiteli prostor, aby mohl uplatnit své znalosti v souvislostech. Výchova ke 

zdraví je plnohodnotný předmět a je těžké ho kvalitně vyučovat, když je po kouskách 

nacpaný do jiných předmětů, stejně jako to nejde například u matematiky apod. 

• Z 54 ředitelů 23 odpovědělo, že na jejich škole nepůsobí aprobovaný učitel 

výchovy ke zdraví a ani rodinné výchovy. Z těchto 23 ředitelů se 7 domnívá, že 

vybraná témata výživy jsou na jejich škole nedostatečně vyučována a 16 ředitelů se 

domnívá, že všechna uvedená vybraná témata výživy jsou vyučována dostatečně. 

Ve školách, kde nepůsobí aprobovaný učitel ani jednoho z uvedených oborů se 16 ředitelů 

domnívá, že ve výuce v jejich škole nechybí ani jedno z uvedených témat výživy. Tento 

fakt je poněkud zarážející, protože se domnívám, že ředitel bez odborníka (aprobovaného 

učitele VZ) nedokáže tento fakt dostatečně posoudit. Tomu odpovídá i vysoký počet 

ředitelů, kteří se domnívají o dostatečnosti výuky v této oblasti. Obávám se, že pro tyto 

ředitele je například zmínka v přírodopise o sacharidech, tucích, cukrech apod. dostatečně 

vyučované téma výživy. 

 

b) Porovnání souvislosti mezi názory ředitelů, kteří považují, nebo nepovažují 

zavedení oboru Výchova ke zdraví za přínosné a školami, kde po změnách 

v RVP v roce 2013 nedošlo k navýšení hodinové dotace tohoto předmětu. (data 

jsou z tabulek a grafů č. 2, 10) 

• Z 54 dotazovaných ředitelů 30 odpovědělo, že po změnách v RVP v roce 2013 

v jejich škole nedošlo k navýšení hodinové dotace předmětu Výchova ke zdraví. 

Z těchto 30 ředitelů 11 nepovažuje zavádění tohoto oboru za přínosné. 19 ředitelů 

tento obor za přínosný považuje. 
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Shrnutí 

Pokud 30 ředitelů nenavýšilo po změnách v RVP v roce 2013 hodinové dotace tohoto 

předmětu, znamená to, že stávající obsah výuky v jejich školách již obsahoval všechna 

témata, o které bylo RVP rozšířeno a hodinové dotace byly dostačující, nebo že ředitelé 

tomuto rozšíření nepřikládali žádnou důležitost. Tento fakt by mohl korespondovat 

s postoji oslovených ředitelů k zavedení tohoto oboru do praxe. Domnívám se, že 11 

ředitelů, kteří nepovažují zavedení oboru za přínosné, nepovažují za nutné se touto 

problematikou ve svých školách zabývat více než formálně.  

Zdá se, že situace výuky tohoto oboru na školách je úzce propojena s přítomností 

aprobovaného učitele výchovy ke zdraví. Někteří z dotázaných ředitelů zřejmě nejsou 

dostatečně seznámeni s obsahem oboru a jeho tématy, a tím pádem nemohou kvalitně 

kontrolovat jeho výuku a připravenost svého pedagogického sboru. Domnívám se, že 

někteří učitelé vyučují tento předmět pouze s povrchními znalostmi problematiky, a že 

často vychází pouze z osobních zkušeností a dosavadních, někdy pouze obecných znalostí.  

 

c) Důvody nezařazení některých otázek z dotazníku do vyhodnocení výzkumného 

šetření 

 

Otázka č. 1 Je vaše škola: Základní škola se zvláštním zaměřením, nebo bez 

zvláštního zaměření. Jaké zaměření? 

Odpovědi dotázaných ředitelů neměly žádnou měřitelnou hodnotu a nedaly se vztáhnout 

k jiné proměnné. Některé dotazníky byly z důvodu zaměření školy vyřazeny 

z výzkumného šetření, protože zaměření školy neodpovídalo tématu práce. Jednalo se 

například o školy pouze s prvním stupněm apod. Tato otázka měla posloužit k tomu, aby 

šetření proběhlo opravdu pouze ve školách, které byly předmětem zájmu výzkumného 

šetření. 

Otázka č. 8 Organizuje Vaše škola volitelný předmět zabývající se tématikou výchovy 

ke zdraví? 

Na tuto otázku odpovědělo 52 dotazovaných ředitelů záporně a pouze 2 kladně. Tato 

proměnná nebyla tedy nijak zajímavá pro další porovnání. Výsledek šetření je zde uveden 

pouze pro úplnost informací o dané situaci na dotázaných školách. 
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Otázka č. 10 Kdybyste měli možnost v rámci učebního plánu 2. stupně základní školy 

rozhodnout o rozsahu výuky oboru Výchova ke zdraví, jak byste se rozhodli? (Jedná 

se o týdenní dotaci) 

Z výsledků, které vyplynuly z této otázky, je patrné, že ředitele tato otázka nezaujala, nebo 

ji považovali za zbytečnou. Odpovědi ředitelů v mnoha případech chyběly úplně. 

V kontextu ostatních otázek musím konstatovat, že tato otázka byla zbytečná a nepřinesla 

žádná validní data, která by se dala vztáhnout k dalším proměnným. 
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10 Doporučení pro praxi  

 
Jedním z cílů této diplomové práce bylo na podkladě výsledků výzkumného šetření 

shromáždit a vyhodnotit informace o aktuálním stavu realizace oboru a na jejich podkladě 

stanovit určitá doporučení pro praxi. 

 
a) Obecná doporučení pro praxi škol 

b) Konkrétní doporučení pro výuku vybraných témat výživy v jednotlivých 

ročnících základní školy 

 

a) Obecná doporučení 

• Ředitelé škol by prohloubením a zkvalitněním výuky předmětu výchova ke zdraví a 

změnou svých postojů přispěli ke zvýšení zdravotní gramotnosti dětí. Mohou ale 

ovlivnit svou autoritou i postoje pedagogického sboru k tomuto předmětu. Na 

kvalitu implementace výchovy ke zdraví by měli tedy ředitelé dohlížet a průběžně 

ji kontrolovat, což vyplývá z jejich povinností. S tímto nelehkým úkolem může 

řediteli pomoct aprobovaný učitel výchovy ke zdraví, který podpoří kontrolu a další 

snahy ředitele o zkvalitnění výuky svými znalostmi. 

• Aprobovaný učitel výchovy ke zdraví může pracovat i s učiteli v pedagogickém 

sboru, s jejichž předměty je výchova ke zdraví integrována. Hospitacemi může 

zjistit stávající stav výuky témat výchovy ke zdraví a může pomoci učiteli, jak 

s obsahovou stránkou, tak s materiály i metodami výuky. Může pomoci s nalezením 

různých souvislostí v předmětech a hlavně doplnit praktické využití znalostí a 

dovedností v životě žáků.  

• Ředitelé by se tedy měli snažit získat do svého sboru učitele s aprobací výchova ke 

zdraví, což je zatím vzhledem k jejich počtu nesnadný úkol, zvláště v menších 

městech a obcích.  

• K navýšení počtu učitelů s touto aprobací by měl přispět i chystaný registr učitelů, 

který by měl regulovat i počet míst pro studium jednotlivých oborů na vysokých 

školách. Výchova ke zdraví by měla být ve dvouoborovém studiu propojena i 

s dalšími obory, než jak je tomu dosud, aby se stala dostupnější a atraktivnější pro 

budoucí studenty. Například s dějepisem, jazyky, výtvarnou nebo hudební 

výchovou. Tito učitelé by pak měli i lepší uplatnění v praxi škol.  Absolvent 

výchovy ke zdraví je odborně připraven v oblasti psychologicko-sociální, 
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biologicko-medicínské a didaktické. Dokáže uplatnit ve výuce výukové metody, 

které rozvíjejí tvořivost, zodpovědnost, spolupráci a komunikaci, posilují zdravé 

sebevědomí, iniciativu, prosociální chování, odolnost vůči stresu, samostatnost, 

spolupráci a komunikační schopnosti.63 

• Jak prokázalo toto výzkumné šetření, některá z vybraných témat výživy jsou 

vyučována nedostatečně nebo vůbec. Tato témata by měla být zapracována do RVP 

a následně i do ŠVP všech škol. Na tyto případné změny by měli reagovat ředitelé 

škol a dohlédnout na jejich implementaci do výuky a do celého kurikula školy.  

• Aprobovaný učitel výchovy ke zdraví dokáže zahrnout nedostatečně vyučovaná 

témata výživy do výuky, protože má dostatečné informace a vzdělání v této oblasti. 

Dokáže tedy předávat tyto informace v souvislostech i přesto, že zatím nejsou 

ředitelé povinni tuto oblast v ŠVP rozšířit. Takový učitel může tedy velmi 

podstatně přispět svými vědomostmi ke zvýšení zdravotní gramotnosti žáků. 

 

b) Konkrétní doporučení pro výuku vybraných témat výživy v jednotlivých 

ročnících základní školy 

Vybraná témata výživy jsou rozvržena do jednotlivých ročníků s ohledem na specifika 

psychického a fyzického vývoje dětí. Snaží se respektovat učební plán v dalších 

spolupracujících předmětech, na které v určitých tématech navazuje, nebo je doplňuje. 

V těchto doporučeních jsou zohledněna nedostatečně vyučovaná témata výživy, která byla 

zjištěna výzkumným šetřením v této práci u dotazovaných škol. (tabulka a graf č. 12) 

Vzhledem k obezitě dětí a jejich návyků na některé nevhodné potraviny a nápoje je nutné 

navrhnout opatření, která by zvýšila jejich zdravotní gramotnost v této oblasti, a tím 

zlepšila nejen zdravotní stav dětí, ale i jejich návyky a postoje k vlastnímu zdraví vůbec. Je 

nutné vytýčit si nové cíle v této oblasti, které by byly naprosto konkrétní a sumarizovaly 

klíčové termíny, které by děti měly znát. Ministerstvo školství sice přijalo opatření o 

dostupnosti určitých potravin a nápojů ve školách, ale pokud děti nebudou vnitřně 

přesvědčeny o jejich škodlivosti nebo nevhodnosti, koupí si je o první pauze v obchodě 

vedle školy. Je proto nutné pracovat aktivně a kvalitně s dětmi a ne pouze učinit rozhodnutí 

o zákazu a myslet si, že je situace vyřešena.  

                                                 
1) 63Fialová, L., Flemr, L., Marádová, E., Mužík, V., 2014. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 

v současné škole. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Karolinum. 234 s. ISBN 978-80-246-2885-1. 
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Pro výuku tohoto rozsahu je potřeba aprobovaný učitel výchovy ke zdraví, nebo učitel 

s jinou aprobací, ale pod vedením aprobovaného učitele výchovy ke zdraví.  

 

Návrh nových konkrétních cílů výuky témat výživy 

• Žák rozhodne, které potraviny jsou vhodné, případně nevhodné v určitém věku 

• Žák si vybere z nabídky vhodné potraviny a zdůvodní svou volbu 

• Žák sestaví jídelníček a analyzuje jeho vhodnost vzhledem k věku 

• Žák konkretizuje zdravé a nezdravé potraviny 

• Žák skladuje a upravuje potraviny správným způsobem 

• Žák posoudí stav potraviny v návaznosti na mikrobiální nákazy a jiné škodlivé 

vlivy 

• Žák posoudí vliv správné výživy na celkový zdravotní stav jedince 

• Žák si je vědom rizik plynoucích z nezdravého způsobu života, respektive 

z nezdravého stravování 

Klíčové termíny 

Skladování potravin, rizika z potravin, výběr potravin, vlastnosti a stav potravin, složení 

potravin, osobní postoje ke stravování 

 

Doporučení pro jednotlivé ročníky 

(Některé aktivity jsou vhodné zformovat do vícehodinových bloků) 

6. ročník 

• Úvod do problematiky výživy a stravování 

• Faktory ovlivňující nutriční chování 

• Základní živiny (sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny, minerální látky) 

• Snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře – důležitost stravy v jednotlivých fázích 

dne 

• Seminář na téma snídaně, podrobnější rozbor (přísun energie – vliv na pozornost a 

výsledky učení, vhodné složení snídaně, společný nákup potravin na snídani – 

exkurze v obchodě – představení nabídky – posouzení vhodnosti jednotlivých 

potravin 

• Příprava společné snídaně ve škole 
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• Pokusy na téma skladování jednotlivých potravin a nápojů (spolupráce s dalšími 

předměty) 

• Osobní zkušenost se skladováním potravin doma – průzkum doma – vyhodnocení 

výsledků průzkumu 

7. ročník  

• Vliv pohybu na trávení, výdej energie (spolupráce s tělesnou výchovou) 

• Voda a její místo ve stravě  

• Mikrobiální nákazy potravin a jejich vliv na zdraví 

• Pokusy s potravinami a nápoji – laboratorní práce - fyzikální, vlivy prostředí, vlivy 

skladování (spolupráce s předmětem fyzika) 

• Přednosti domácích produktů (spolupráce se zeměpisem, ekologická stopa) 

• Vliv výše uvedených změn na výživovou hodnotu potravin a nápojů 

• Exkurze v nějaké výrobně potravin (Provozy rychlého občerstvení) 

• Teoretický rozbor potravin z provozoven rychlého občerstvení (složení, výživová 

hodnota, co je a co není vhodné pro děti, diskuze) 

8. ročník  

• Metabolismus živin (spolupráce s předmětem biologie) 

• Voda a její místo v metabolismu živin 

• Výživová hodnota některých vybraných druhů potravin a nápojů 

• Nároky jednotlivých věkových kategorií na složení stravy (spolupráce s předmětem 

biologie) 

• Vypracování správného jídelníčku pro různé věkové kategorie 

• Technologie úpravy potravin – změny vlastností potravin při různých úpravách 

• Příprava společného oběda (výběr potravin, zdůvodnění výběru receptu a potravin, 

nákup potravin, vlastní příprava) 

• Nemoci způsobené špatnou přípravou, výrobou a skladováním potravin 

9. ročník   

• Vliv životního prostředí na potraviny, ekologická stopa potravin (spolupráce 

s předmětem biologie) 

• Pokusy s potravinami a nápoji – laboratorní práce - chemické vlivy prostředí, vlivy 

skladování (spolupráce s předmětem chemie, fyzika) 

• Zdravý životní styl, postoje žáků ke stravovacím zvykům v rodině 



65 

• Poruchy příjmu potravin – příčiny (anorexie, ortorexie, bulimie, obezita, podvýživa, 

podváha) 

• Rizika spojená s posilováním a dietami 

• Společné pečení buchet a cukroví (musí se jíst vše - člověk je všežravec, ale 

v přiměřeném množství) 

• Opakování a zhodnocení získaných vědomostí za čtyři roky (větší blok hodin)  

• Diskuze o dalších plánech, postojích (větší blok hodin v neformálním prostředí 

(zahradní učebna) 
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11 Závěr 
 
Cílem práce bylo na základě teoretického rozboru poskytnout obraz vývoje oboru Výchova 

ke zdraví na základních školách. 

V této diplomové práci jsou uvedeny nové poznatky, které se týkají vývoje tohoto oboru a 

jeho implementace do praxe škol. Současný stav byl zkoumán mezi řediteli základních 

škol ve Středočeském kraji. Některá získaná data byla porovnána s výsledky výzkumu 

provedeného v roce 2006 Českou školní inspekcí na podobné téma. 

Z teoretické části vyplynulo, že Česko je v současné době ve srovnání s evropským 

regionem legislativně celkem připraveno řešit zhoršující se zdravotní stav české populace, 

zejména dětí. V návaznosti na doporučení Světové zdravotnické organizace přijal a 

uskutečnil náš stát mnoho opatření k nápravě stávajícího stavu. Přijaté programy Zdraví 21 

a Zdraví 2020 se staly inspirací k vytvoření Národního programu zdraví a přijetí mnoha 

nových zákonů, předpisů, doporučení apod. Na tyto konkrétní kroky navazují jednotlivá 

ministerstva dalšími projekty, které spadají do jejich kompetencí.  

Ministerstvo školství v roce 2013 zapracovalo do Rámcového vzdělávacího programu další 

rozšiřující témata výchovy ke zdraví, jako reakci na přírodní a společenské změny na 

našem území a ve zdravotním stavu české populace. Tyto změny podpořily diskuzi o 

důležitosti oboru Výchova ke zdraví a jeho zavádění do praxe škol. Vývoj těchto změn, 

zejména názorů ředitelů základních škol na tento dynamicky se rozvíjející obor, se stal 

obsahem této práce. Z teoretické části práce vyplynula potřebnost tohoto oboru a nutnost 

řešit některá další nová témata, která postupně vznikají s měnícími se potřebami 

společnosti a jako reakce na nové poznatky. Teoretická část práce potvrdila, že obsah 

tohoto oboru se rozvíjí mnohem rychleji, než se dříve očekávalo. Ale bohužel reakce na 

tyto změny jsou pomalejší, než by praxe potřebovala. 

Výzkumné šetření v roce 2015, které zkoumalo názory 54 ředitelů základních škol ve 

Středočeském kraji, zaznamenalo určitý pozitivní vývoj, zejména v informovanosti a 

postojích ředitelů k tomuto oboru. Analýza získaných dat ale také ukázala, že přibližně 

pětina dotazovaných ředitelů tento nový obor nepovažuje za důležitý. Tento fakt může 

naznačovat, že se v těchto školách vyučují témata výchovy ke zdraví pouze z povinnosti 

vyplývající z RVP ZV a kvalita výuky a nasazení učitelů může být diskutabilní vzhledem 

k postoji ředitelů těchto škol. Právě ředitel by měl být propagátorem vize školy, do které 

by měly být začleněny nové trendy a poznatky z podpory zdraví a směřování zdravotní 
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politiky státu. Šetření prokázalo i mnoho nedostatků v obsahu výuky vybraných témat 

výživy. Proto se práce zabývala nejen šetřením v této oblasti, ale i konkrétními 

doporučeními pro praxi jednotlivých ročníků druhého stupně základních škol.  

Formální přístup některých ředitelů k implementaci výchovy ke zdraví do školních kurikul 

by měl změnit zvyšující se počet aprobovaných učitelů výchovy ke zdraví, kteří budou 

postupně nastupovat do praxe. Jejich uplatnění na trhu práce by měly pomoci i vysoké 

školy zavedením nových atraktivnějších kombinací oborů. Potřebnost oboru Výchova ke 

zdraví byla zdůrazněna v zahraničí i v České republice. Promítla se do kurikulárních 

dokumentů i do legislativy. Tento fakt by měli ředitelé chápat a realizovat výchovu ke 

zdraví ve svých školách odpovídajícím způsobem. Ředitelé škol jsou odpovědní za 

realizaci Rámcového vzdělávacího programu. Mají na to v současné době finanční, 

prostorové i materiální podmínky, jak dokládají výsledky výzkumného šetření. Mají 

kompetence rozhodovat o způsobu zařazení předmětu výchova ke zdraví do Školního 

vzdělávacího programu. Jsou odpovědni za kvalitu a složení učitelského sboru. Je tedy na 

nich, jak kvalitně se bude zvyšovat zdravotní gramotnost žáků, rodičů i pedagogů. 

Celostní pojetí tohoto oboru ve školách je nutné, aby si žáci sdělené informace a získané 

dovednosti zvnitřnili v každodenním životě ve škole a mohli je pak přenést i do svého 

osobního a rodinného života.   
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14 Seznam příloh  
ŠKOLSKÝ DOTAZNÍK 

 

Dotazník je určen k vyplnění ředitelům (nebo pověřeným zaměstnancům) 

základních škol ve Středočeském kraji. Otázky se týkají výuky oboru Výchova ke zdraví 

na druhém stupni základních škol. Budu velmi ráda, pokud mi vyplněný dotazník co 

nejdříve zašlete nazpět. Výsledky budou využity v diplomové práci. Výzkum je zaměřen 

na očekávané výstupy týkající se výživy v návaznosti na úpravy RVP v roce 2013. RVP 

ukládá, aby byla problematika výchovy ke zdraví zařazena do učebního plánu minimálně 

dvě hodiny týdně. Tento výzkum se zabývá tím, jak je tento požadavek řešen ve Vaší 

škole. Dotazník obsahuje 13 otázek a čas potřebný k vyplnění dotazníku je asi 10 min. 

Zodpovězený dotazník bude evidován pod anonymním kódem.  

V dotazníku klikněte do čtverečku u zvolené odpovědi, ten se zakřížkuje. Další 

odpovědi dopište vedle otázky. Vyplněný dotazník pošlete prosím elektronicky na 

uvedenou adresu. 

Děkuji za Váš čas  

DOTAZNÍK 

1) Je vaše škola: 

☐Základní škola se zvláštním zaměřením 

Jaké zaměření? 

☐Základní škola bez zvláštního zaměření 

 

2) Jak jsou ve Vaší škole realizována témata oboru Výchova ke zdraví? 

☐Pouze samostatný předmět 

☐Pouze integrace do jiných předmětů 

☐Samostatný předmět jedna hodina týdně, zbytek integrován 

☐Samostatný předmět dvě hodiny týdně, zbytek integrován 

 

3)  Pokud proběhla integrace, tak s kterými předměty 

☐Tělesná výchova 



75 

☐Společenské vědy 

☐Příprava pokrmů 

☐Přírodopis 

☐Zeměpis 

☐S jinými předměty (napište s kterými) 

 

4) Označte, ve kterých ročnících je VZ integrována, a ve kterých vyučována 

samostatně?  

 samostatná výuka             integrace   kombinace obou možností 

☐6. ročník   ☐6. ročník   ☐6. ročník 

☐7. ročník   ☐7. ročník   ☐7. ročník 

☐8. ročník   ☐8. ročník   ☐8. ročník 

☐9. ročník   ☐9. ročník   ☐9. ročník  

  

5) Působí ve Vaší škole učitel s vystudovanou aprobací 

☐Rodinná výchova 

☐Výchova ke zdraví 

 

6) Došlo ve Vaší škole po úpravě RVP v roce 2013 ke změně týkající se výuky 

VZ? 

                                                                                            Ano  Ne 

Došlo ke zvýšení hodinové dotace výuky VZ   ☐  ☐ 

Došlo ke snížení hodinové dotace výuky VZ   ☐  ☐ 

Došlo k rozšíření obsahu výuky VZ     ☐  ☐ 

Došlo k rozšíření implementace výuky VZ do dalších předmětů ☐  ☐ 

Nedošlo k žádné změně v ŠVP     ☐  ☐ 

 

7)  Označte důvody (můžete označit i více důvodů), které ve Vaší škole podle Vás 

brání v zařazení oboru Výchova ke zdraví jako samostatného předmětu 

☐Nedostatek hodin pro VZ v učebním plánu 

☐Nedostatek informací o obsahu oboru VZ 
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☐Nechuť učitelů učit VZ 

☐Na škole nepůsobí aprobovaný učitel VZ 

☐Obavy z výuky neobvyklými metodami 

☐Nedostatek výukových materiálů (učebnic) 

☐Nízký rozpočet na nákup učebnic, pomůcek atd. 

☐Nechuť učitelů k dalšímu vzdělávání v oblasti VZ 

☐Obava z nezájmu žáků o tento předmět 

☐Přesvědčení, že VZ jako samostatný předmět není nutná 

 

8) Organizuje Vaše škola volitelný předmět zabývající se tématikou výchovy ke 

zdraví? 

☐Ano 

☐Ne 

 

9) Jaká důležitost je podle Vás ve Vaší škole přikládána předmětu VZ? Označte 

zvolené číslo na škále 1-5 (1 označuje nejvyšší důležitost) 

☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5 

 

10)  Kdybyste měli možnost v rámci učebního plánu 2. stupně základní školy 

rozhodnout o rozsahu výuky oboru Výchova ke zdraví, jak byste se 

rozhodli?(Jedná se o týdenní dotaci) 

Počet hodin (zakřížkujte tolik čtverečků, pro kolik hodin jste se rozhodli) 

☐V 6. ročníku  ☐☐☐☐ 

☐V 7. ročníku  ☐☐☐☐ 

☐V 8. ročníku  ☐☐☐☐ 

☐V 9. ročníku             ☐☐☐☐ 

 

 Dále se otázky týkají pouze vybraných témat z oblasti výživy 

11) Považujete rozsah implementace témat výživy ve Vaší škole za dostatečný? 

☐Ano 

☐Ne 



77 

12)  Označte, která z níže uvedených témat výživy nejsou dostatečně vyučována ve 

Vaší škole: 

☐výživa a zdraví  

☐vliv životních podmínek na zdraví 

☐vliv způsobu stravování na zdraví 

☐poruchy příjmu potravy 

☐zásady správného stravování  

☐složení potravin  

☐skladování potravin  

☐úprava a příprava potravin  

☐mikrobiální nákazy potravin 

 

13)  Považujete zavedení výchovy ke zdraví jako samostatného vzdělávacího oboru 

za přínosné? 

☐Ano 

☐Ne 

☐Jiné (zde pište, pokud chcete sdělit svůj názor) 

 

Děkuji za zpracování a odeslání dotazníku 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


