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Úvodní slovo
Mezioborová konference Život ve zdraví 2018 se konala ve dnech 6.–7. září 2018 na brněnské
Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Konferenci pořádala Katedra tělesné výchovy
a výchovy ke zdraví této fakulty. Jednání bylo zaměřeno na podporu zdraví a životní styl dětí,
mládeže, dospělých i seniorů.
Konference navázala na dřívější odborné akce fakulty konané v rámci podpory zdraví
a výchovy ke zdraví. V tomto směru byla již před lety na pedagogické fakultě vytvořena
tradice, v níž by pořadatelé konference chtěli pokračovat i v příštích letech. Obsahově jsou
tyto konference poměrně široce orientované a dávají prostor tématům z oblasti holisticky
chápané podpory zdraví a výchovy ke zdraví. Prezentují se tak výzkumné, teoretické
i praktické poznatky z pedagogických, zdravotnických, medicínských, psychologických nebo
sociálních oborů, umožňující propojit pohledy nejrůznějších odborníků na problematiku
podpory zdraví. Tyto poznatky jsou následně implementovány do studijních programů
zaměřených na vzdělávání učitelů i dalších pedagogů a uplatňovány v pedagogické praxi.
Na letošní konferenci bylo předneseno téměř 40 příspěvků, jejichž výběr je uveden ve dvou
sbornících. V angličtině vychází sborník příspěvků opírajících se o výzkum s titulem
Life in health 2018: Research and Practice. Sborník, který právě otvíráte, obsahuje příspěvky
zaměřené spíše na teorii a praxi v oblasti podpory zdraví. Příspěvky v obou sbornících jsou
ukázkou obecných i konkrétních přístupů k podpoře veřejného zdraví, které mohou být
přiměřeně využity ve vzdělávání dětí i celé populace.

Vladislav Mužík
předseda organizačního výboru konference
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Výchova k zdraviu v predprimárnom vzdelávaní na Slovensku
Health Education in Pre-Primary Education in Slovakia
Silvia Bratková
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Prešov, Slovenská republika
Abstrakt: Príspevok analyzuje Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie
v materských školách s dôrazom na vzdelávaciu oblasť Zdravie a pohyb. Cieľom príspevku je
prezentovať aktuálny stav implementácie výchovy k zdraviu a k zdravému životnému štýlu
detí do kurikula materských škôl na Slovensku. Predstavuje predškolský vek ako prvé
obdobie inštitucionálneho pôsobenia v oblasti prozdravotnej edukácie. Poukazuje na formy
prozdravotnej edukácie v dennom režime materskej školy. Zdôrazňuje potrebu hľadať ďalšie
možnosti podpory zdravia a zdravého životného štýlu detskej populácie.
Abstract: The paper analyzes the State Educational Program for Pre-Primary Education
in Kindergartens with an emphasis on the Health and Movement education area. The purpose
of the paper is to present the current state of implementation of health education and a healthy
lifestyle education of children in the curriculum of kindergartens in Slovakia. It
represents pre-chool age as the first period of institutional activity in the area of health
education. It points out forms of health education in the day mode of kindergarten. It
emphasizes the necessary to look for another possibilities for supporting the health and
healthy lifestyle of the child population.
Kľúčové slová: výchova k zdraviu, predprimárne vzdelávanie, kurikulum
Key words: health education, pre-primary education, curriculum
V posledných desaťročiach môžeme konštatovať neuspokojivé ukazovatele zdravia
obyvateľov. Nepriaznivé sú predovšetkým údaje týkajúce sa zdravotného stavu detí. Podľa
meraní WHO z roku 2016 sa celosvetovo odhaduje viac ako 41 miliónov detí mladších ako
5 rokov trpiacich nadhmotnosťou a viac ako 340 miliónov detí i dospievajúcich vo veku
5‒19 rokov s nadváhou alebo obezitou. Je potrebné poukázať na to, že nadváha v detstve je
predpokladom pre nadváhu aj v dospelom veku. Príčinou zvyšujúceho sa výskytu obezity je
životný štýl väčšiny populácie a stravovacie návyky (predovšetkým u detí), za prispenia
reklamného priemyslu (Foršt, 2008). Ďalej Liba (2016) konštatuje, že u detí a mládeže
dochádza k zhoršeniu pohybových schopností a zručností, k zvyšovaniu frekvencie
hypokinézy, nesprávneho držania tela, ďalších chorobných stavov ako sú alergie, diabetes,
onkologické ochorenia, ďalej k nárastu zdravotných oslabení, psychických a psychosomatických ochorení, ale i rozširovaniu škály a frekvencie sociálno-patologických javov.
Riešením uvedeného stavu je systém preventívnych opatrení. Podľa Kotulána a kol. (2005) je
najúčinnejšia forma prevencie tá, ktorá začína v detskom veku, kedy sa vytvárajú, formujú
a ustaľujú návyky i životné postoje a spravidla sa stávajú samozrejmosťou pre celý život.
Zlepšenie zdravotného stavu populácie je teda významne podmienené účinnou
a intencionálnou prozdravotnou edukáciou. Prvé možnosti ako systematicky, cielene
a inštitucionálne ovplyvňovať osobnosť jedincov v danom smere poskytuje materská škola,
ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v období predškolského veku.
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Podpora zdravia v predškolskom veku

Vágnerová (2012) chápe predškolské obdobie ako fázu prípravy na život v spoločnosti. Dieťa
poznáva najbližší svet a snaží sa pochopiť pravidlá, ktoré v ňom platia. K budovaniu týchto
základov neodmysliteľne patrí výchova k zdraviu, ktorú je v súčasnosti možné považovať
„za jednu z dominujúcich cieľových kategórií výchovného pôsobenia s orientáciou na zdravie
ako najvyššiu hodnotu ľudského bytia“ (Liba, 2016, s. 17). Prozdravotná edukácia zahŕňa
činnosti zvyšujúce zdravotné povedomie jedinca a spoločnosti, ďalej činnosti, ktoré rozširujú
povedomie o faktoroch vplývajúcich na zdravie človeka, vedú k zodpovednosti za svoje
zdravie a učia zdravému životnému štýlu. Na to, aby bola výchova v uvedenom zmysle
účinná, je nevyhnutné erudované, systematické a sústavné pôsobenie, akcentujúce
sebauvedomenie, sebadôveru i samostatnosť osobnosti (Čeledová & Čevela, 2010).
V uvedenom smere poskytuje významný edukačný potenciál prostredie materskej školy.
V rámci predprimárnej edukácie so zameraním na oblasť zdravia a zdravého životného štýlu
je potrebné vychádzať zo zvláštností psychiky dieťaťa predškolského veku a jeho
osobnostných charakteristík.
V priebehu celého predškolského obdobia sa zdokonaľuje motorický vývoj dieťaťa a zlepšuje
sa pohybová koordinácia. Predškolský vek je obdobím iniciatívy, kde hlavnou potrebou je
aktivita. Vnímanie je úzko spojené s jeho činnosťou, má synkretický charakter, jedinec
nedokáže analyzovať vnímaný objekt na časti a vnímať celok ako súbor detailov, ale vníma
ho globálne, nevšíma si súvislosti ani vzťahy medzi nimi. Deti ešte nemajú rozvinuté všetky
potrebné zložky pozornosti. Pozornosť je nestála, dieťa predškolského veku ju nedokáže
úmyselne prenášať, či rozdeľovať, avšak v priebehu tohto obdobia dochádza k postupnému
rozvíjaniu úmyselnej pozornosti. Pamäť sa vyznačuje názornosťou, neúmyselnosťou,
ako aj citovosťou, rovnako aj myslenie je určované citmi, želaniami, je konkrétne,
synkretické, celistvé a neanalytické. Ide o obdobie názorného, intuitívneho myslenia, ktoré
ešte nerešpektuje zákony logiky. Zdokonaľujú sa formy myslenia dieťaťa a utvárajú sa jeho
rozumové operácie. Medzi typické znaky myslenia jedinca predškolského veku patrí
centrácia, teda redukcia informácií, poznávací egocentrizmus, absolutizmus, fenomenizmus,
či magickosť. V súvislosti s vývojom myslenia sa rozvíja aj reč dieťaťa. Charakteristickým
rysom pre predškolský vek je druhé opytovacie obdobie jedinca, v ktorom sa zaujíma
o príčiny, účel, význam, pôvod, vzťahy a súvislosti. V oblasti citov dochádza o obohacovaniu
a ich diferenciácii. V kontexte charakteristiky sociálnych vzťahov predstavuje rodina
najvýznamnejšie prostredie. Vstup dieťaťa do materskej školy je významným medzníkom,
ktorý ovplyvňuje jeho spôsob života, dieťa sa učí novým sociálnym zručnostiam a osvojuje si
sociálne role. Školské zariadenie prináša nové typy vzťahov, napríklad k učiteľovi.
Predškolské dieťa si uvedomuje postavenie učiteľa, čo sa prejavuje aj veľkou autoritou,
vplyvom učiteľa a jeho vzťah k učiteľovi zvykne mať osobný charakter. Dieťa sa začína
formovať ako osobnosť, čo súvisí s vývinom sebauvedomenia a vôle. Obdobie medzi
3. a 6. rokom je senzitívnym obdobím pre vývin inteligencie. Rovnako medzi typické znaky
tohto obdobia patrí to, že dieťa je aktívne a je schopné uskutočňovať mnohé činnosti. Učenie
sa vyznačuje spontánnosťou a realizuje sa najmä pozorovaním, praktickou činnosťou
a manipuláciou s predmetmi, preto si vyžaduje, aby bolo zaujímavé, názorné a využívalo
citovú zaangažovanosť dieťaťa. Dominantnou, najprirodzenejšou činnosťou a primárnym
zdrojom poznávania jedinca predškolského veku je hra (Končeková, 2014; Vágnerová, 2012;
Langmeier & Krejčířová, 2006). Ako tvrdí Podhájecká (2011, s. 5): „Hra pomáha dieťaťu
objavovať okolitý svet a sprevádza ho na ceste smerujúcej k nadobúdaniu poznania
a získavania životných kompetencií.“ Autorka dodáva, že v materskej škole predstavuje hra
jadro edukačného procesu a prostriedok rozvíjania dieťaťa vo všetkých edukačných
oblastiach. Hra je pre detí predškolského veku prioritným prostriedkom učenia a učenia sa.
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Vychádzajúc z uvedenej charakteristiky konštatujeme, že v etape predškolského veku je
účelné realizovať prozdravotnú edukáciu s dôrazom najmä na názornosť a prirodzenú
vývinovú črtu dieťaťa, a to hravosť, citovú i motorickú pohyblivosť pri ponuke činností.
S tým súvisí aj potreba uskutočňovať aktivity tak, aby neboli monotónne, stereotypné, ale
pestré, variabilné, emotívne, spontánne a motivačne zaujímavé. Pri oboznamovaní detí
s problematikou podpory zdravia a zdravého životného štýlu je dôležité prebudiť záujem
a vlastnú aktivitu detí. Ako uvádza Kotulán a kol. (2005), je vhodné podporiť výklad učiteľa
aj vizuálnym materiálom (plagáty, výučbové názorné pomôcky apod.) a obohatiť ho
o príklady a prirovnania. Výchova k zdraviu sa musí opierať o atmosféru dobrej pohody,
príjemnej nálady a spoločnej radosti z dosahovaných úspechov. Podmienkou k úspechu je aj
tolerancia dieťaťa, pozitívna stimulácia i pochopenie pre situáciu dieťaťa, ktorá je daná jeho
stupňom zrelosti, osobnosťou a rodinným prostredím. K utváraniu žiadúcich postojov
a návykov vo vzťahu k zásadám zdravého životného štýlu by malo prispievať aj prostredie
školy, a to celkovým režimom práce a odpočinku, čistotou, estetický vzhľadom, dobrým
osvetlením priestorov i vetraním. Nadobúdanie prozdravotných vedomostí, zručností,
postojov, či návykov je možné aj mimo areál školy, konkrétne formou vychádzok a exkurzií.
Niektorí autori, ako napríklad Kotulán a kol. (2005), zvýrazňujú u predškolských detí význam
výchovy hygienických návykov, avšak oblasť prozdravotnej edukácie v rámci
predprimárneho vzdelávania presahuje uvedený rámec a okruh tém týkajúcich sa výchovy
k zdraviu je omnoho širší a bohatší. Ďalej sa zameriame na požiadavku podpory zdravia a jej
ukotvenie v základných kurikulárnych dokumentoch, podľa ktorých sa riadi predprimárne
vzdelávanie.

2

Výchova k zdraviu a kurikulum predprimárneho vzdelávania

Slovenské školstvo prešlo v uplynulých rokoch viacerými kurikulárnymi zmenami. Od roku
2008 sa výchova a vzdelávanie v predškolských zariadeniach riadilo podľa Štátneho
vzdelávacieho programu ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie. Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo s platnosťou od 1. septembra 2016
inovovaný kurikulárny dokument s názvom „Štátny vzdelávací program pre predprimárne
vzdelávanie v materských školách“ (ďalej len ŠVP), ktorý definuje ciele a obsah pre
zodpovedajúci stupeň vzdelávania a predstavuje východisko pre kreovanie konkrétnych
školských vzdelávacích programov s ohľadom na lokálne potreby škôl, rovnako aj pre tvorbu
metodických materiálov pre predprimárne vzdelávanie, odrážajúc aktuálne požiadavky
súčasnej spoločnosti v oblasti budovania základov vzdelania a kultúrnej gramotnosti.
Ústredným cieľom výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole je „dosiahnutie
optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské
vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti“ (ŠVP 2016, s. 6). V materskej škole
cieľavedome smerujeme k podpore vzťahu jedinca k poznávaniu a učeniu, k rozvoju jeho
individuálnych spôsobilostí, ďalej k uplatňovaniu práv dieťaťa a zabezpečovaniu jeho potrieb,
ako aj napĺňaniu ich života a učenia cez hru, aktívne bádanie a priamu osobnú skúsenosť.
Rešpektujúc celostný rozvoj osobnosti dieťaťa, by mal absolvent predprimárneho vzdelávania
disponovať základmi kľúčových kompetencií. „Formovanie základov kľúčových kompetencií
v predškolskom veku je smerovaním, ktorého cieľom je dosiahnuť školskú spôsobilosť
a získať základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa a vzdelávať sa po celý život“ (Podhájecká
& Guziová 2012, s. 48). Ide o nasledujúce kompetencie:



komunikačné kompetencie,
matematické kompetencie a kompetencie v oblasti vedy a techniky,
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digitálne kompetencie,
kompetencie učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť,
sociálne a personálne kompetencie,
občianske kompetencie,
pracovné kompetencie.

Vo vzťahu k predmetu nášho záujmu predpokladáme, že spôsobilosť poznať, rešpektovať
a aktívne ovplyvňovať zdravie a životný štýl je implikovaná v sociálnych a personálnych
kompetenciách, rovnako aj v občianskych kompetenciách. Ciele a vzdelávací obsah
sú premietnuté do jednotlivých vzdelávacích oblastí, ktoré „reprezentujú základné obsahy
ľudskej kultúry a pokrývajú všetky aspekty kultúrnej gramotnosti, ktoré sa budú kontinuálne
rozvíjať na vyšších stupňoch vzdelávania. Obsah jednotlivých vzdelávacích oblastí pokrýva
a vyčerpáva komplexne celý obsah vzdelávania v materskej škole“ (ŠVP 2016, s. 9). Obsah
predprimárneho vzdelávania je štruktúrovaný vo vzdelávacích oblastiach:








Jazyk a komunikácia,
Matematika a práca s informáciami,
Človek a príroda,
Človek a spoločnosť,
Človek a svet práce,
Umenie a kultúra,
Zdravie a pohyb.

Spoločným menovateľom uvedených vzdelávacích oblastí je obsah, ktorý poskytuje možnosti
pre inováciu, aktualizáciu a ich obohatenie v podobe školských vzdelávacích programov.
Rovnako vzdelávacie oblasti s vymedzeným obsahom pri realizácii edukačnej činnosti nestoja
izolovanie, ale je možná ich integrácia a vzájomne prelínanie v rámci činností i aktivít
v materskej škole.
Vzdelávacie oblasti vymedzené v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne
vzdelávanie v materských školách sú logicky štruktúrované do podoblastí a zároveň každá
vzdelávacia oblasť pozostáva z troch rovín, ktoré predstavujú funkčný navzájom nadväzujúci
vzťah medzi:
[...] výkonom dieťaťa (výkonový štandard), obsahom vzdelávania a jeho organizáciou (obsahový štandard)
a schopnosťou učiteľky vyhodnocovať učebný proces dieťaťa (evaluačné otázky) vo vzťahu k stanoveným
výkonom a vzdelávacím obsahom, no taktiež aj vyhodnocovať individuálne a špecifické charakteristiky dieťaťa
vo vzťahu k jeho ďalšiemu rozvoju a vývinovému progresu. (ŠVP 2016, s. 21)

Edukačné pôsobenie v rámci materskej školy sa realizuje prostredníctvom foriem denných
činností, ktoré sa uskutočňujú súbežne alebo ako samostatné organizačné jednotky
a sú usmerňované kvalifikovanými učiteľmi pre predprimárne vzdelávanie. Výchovnovzdelávacia činnosť v materskej škole je organizovaná do činností:






hry a činnosti podľa výberu detí,
zdravotné cvičenie,
vzdelávacia aktivita,
pobyt vonku,
činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok).
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Hry a činnosti podľa výberu detí sú samostatnou organizačnou jednotkou počas dňa, ktorá je
zaradzovaná v čase, kedy deti ráno prichádzajú do materskej školy a v odpoludňajších
hodinách, kedy odchádzajú. Obsahom tejto formy sú spontánne alebo učiteľkou navodzované
hry, pričom sa kladie dôraz na uplatňovanie záujmov a potrieb jednotlivcov.
Zdravotné (ranné) cvičenie by malo predstavovať integrálnu súčasť denného režimu
v materskej škole a jeho pravidelným zaraďovaním sa vytvára u dieťaťa predškolského veku
návyk na cvičenie. „Malo by sa realizovať pred jedlom, pri dodržaní základných
hygienických zásad, ako je dobre vyvetraná miestnosť, deti by mali byť pohodlne oblečené,
aby im odev neznemožňoval vykonanie jednotlivých cvičení v správnej technike“
(Masaryková, 2016, s. 10). Cvičenie je možné zaradzovať aj niekoľkokrát počas dňa
v interiéri alebo v exteriéri školy.
Vzdelávacou aktivitou sú sprostredkované plánované vzdelávacie obsahy jednotlivých
vzdelávacích oblastí smerujúce k postupnému dosahovaniu výkonových štandardov, pričom
je zaraďovaná ako samostatná organizačná jednotka, alebo ako súčasť ostatných denných
činností. Môže byť realizovaná v podobe individuálnych, skupinových alebo frontálnych
aktivít s deťmi predškolského veku a jej trvanie je v súlade so schopnosťami, potrebami
jedincov i zákonitosťami psychohygieny.
Pobyt vonku plní rekreačnú, pedagogickú a zdravotnú funkciu. Pobyt vonku pozostáva
zo spontánnych aktivít, voľných hier podľa výberu detí a vychádzok mimo areálu materskej
školy, ale v rámci tejto formy je možné zaradiť aj vzdelávaciu aktivitu a zdravotné cvičenie
s podmienkou ponechania priestoru pre spontánne hry a pohybové aktivity detí.
Činnosti zabezpečujúce životosprávu sa prelínajú celým edukačným procesom. Stravovanie
detí je zabezpečované v pevne vymedzenom čase. Odpočinok sa uskutočňuje po obede
a trvanie závisí od potrieb detí.
Dané usporiadanie foriem denných činností počas dňa zodpovedá zásadám zdravej
životosprávy v podobe pravidelného stravovania, možnosti dostatočnej pohybovej aktivity
i odpočinku, pobytu na čerstvom vzduchu, rovnako implikuje flexibilitu vyváženého
striedania spontánnych hier a riadených činností, s ohľadom na rešpektovanie potrieb
a záujmov detí. V základnom kurikulárnom dokumente na štátnej úrovni nachádzame
požiadavku, aby priestorové usporiadanie, vybavenie a celé prostredie školy korešpondovalo
s podmienkami pre zdravý vývoj dieťaťa, zohľadňovalo vek, zdravotný stav, stupeň
duševného i telesného vývinu a možnosti detí predškolského veku, ako aj vytváralo
podmienky pre plnohodnotné uspokojovanie telesných, citových a psychických potrieb
jedinca, čím je možné pozitívne ovplyvňovanie osobnosti dieťaťa.
Zároveň Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
udáva povinnosť materským školám dbať o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých detí pri
výchove a vzdelávaní. Požiadavka na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v rámci
predprimárneho vzdelávania sa týka aj vedenia evidencie registrovaných školských úrazov
detí, poskytovania informácií na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia jedincov
predškolského veku, zaistenia podmienok pre zdravý vývin detí a predchádzania sociálnopatologickým javom, rešpektovania základných fyziologických potrieb jedincov.
Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrovanou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania
v materských školách. Deti sa prostredníctvom tohto obsahu učia chrániť si svoje zdravie a zdravie iných a riešiť
na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce zdravie. (ŠVP 2016, s. 107)
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Podpora zdravia a zdravého životného štýlu by mala byť každodennou súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu v materskej škole (pri pohybe, hre, učení a práci detí). Univerzálny
charakter výchovy k zdraviu ju predurčuje k implementácii do všetkých foriem denných
činností v materskej škole a v rámci celého predprimárneho vzdelávania. Analýzou obsahu
predprimárneho vzdelávania sme dospeli k záveru, že prozdravotné témy sú implikované
v každej vzdelávacej oblasti, ale v rôznej miere. V rámci vzdelávacej oblasti Človek a príroda
sa dieťa učí rozpoznať rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si význam ich konzumácie
pre správnu životosprávu. V podoblasti Človek spoznáva ľudské telo v základných
anatomických kategóriách, učí sa o základných fyziologických funkciách ľudského tela.
V časti venovanej dopravnej výchove spoznáva nebezpečenstvá súvisiace s cestnou
premávkou a osvojuje si základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce sa
chodcov, cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov rovnako aj pravidlá vyplývajúce z pozície
cestujúceho v hromadnej doprave a v úlohe spolujazdca. Vo vzdelávacej oblasti Človek a svet
práce nachádzame prepojenie na výchovy k zdraviu v otázkach bezpečnosti pri práci
s rôznymi nástrojmi, ako aj pri práci samotnej. Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia,
Matematika a práca s informáciami, rovnako aj Umenie a kultúra prináša situácie, kedy sú
prozdravotné témy implikované do obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole
v podobe rozprávok s prozdravotným motívom, matematických úloh, piesní, či umeleckých
vyjadrení tém o zdraví. Vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť môžeme nájsť
prozdravotnú problematiku v činnostiach, kedy dieťaťu sprístupňujeme režim dňa, v otázkach
nadväzovania sociálnych kontaktov s dospelými aj rovesníkmi a v budovaní vedomia vlastnej
osobnosti.
Najväčšie uplatnenie výchovy k zdraviu nachádzame vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb.
„Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb je poskytovať základné informácie
súvisiace so zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných cvičení viesť dieťa
k osvojeniu a zdokonaľovaniu pohybových schopností a zručností“ (ŠVP 2016, s. 19). Pohyb
je vnímaný ako prostriedok upevňovania zdravia a podpory správneho vývinu jedincov
v období predškolského veku. Ciele vzdelávacej oblasti a dostatočný objem pohybovej
aktivity je možné dosiahnuť v rámci predprimárnej edukácie nasledujúcimi formami cvičení:
Zdravotné cvičenie – V rámci rozohriatia je vhodné motivovať deti jednoduchou pohybovou
hrou alebo hudobno-pohybovou hrou, motivačnou riekankou, či piesňou. Pri príprave
organizmu na cvičenie je možné využiť i základné lokomócie (chôdza, beh, skoky
vykonávané na mieste alebo v kruhu). Pri zdravotných cvičeniach je dôraz kladený na správne
vykonanie a techniku cvičenia s cieľom podpory správneho držania tela. Dĺžka cvičenia by
mala byť minimálne 10 až 20 minút, v počte opakovaní cvičenia 3−5 krát. Motiváciu detí
k cvičeniu je možné podporiť zaraďovaním menej známeho náčinia (fitlopty, bosu, balančné
taniere, taktilné disky apod.). Počas ranných cvičení nie sú zaraďované nové pohybové
zručnosti vyžadujúce osobitú prípravu.
Telovýchovné chvíľky sú zaradzované v ktorejkoľvek časti dňa, najmä však pri situáciách,
kedy je potrebné vyplniť čas čakania alebo pri klesajúcej sústredenosti detí v priebehu
edukačnej aktivity, plnia úlohu psychohygienickej prestávky. Obsahom telovýchovných
chvíľok sú jednoduché pohybové hry, lokomočné pohyby (na mieste vykonávaná chôdza,
beh, poskoky, skoky), či striedanie polôh a postojov (sed, stoj, drep). Ich trvanie je v rozmedzí
3 až 5 minút a je možné ich zaradiť niekoľkokrát počas dňa.
Pobyt vonku je realizovaný v každodennom intervale. Výnimkou je nepriaznivé počasie
znemožňujúce vykonávanie pohybovej aktivity vo vonkajšom prostredí školy. Náplňou
pobytu vonku sú pohybové hry, telesné cvičenia a prechádzky. Pri spontánnych aktivitách je
úlohou učiteľky dohliadať na bezpečnosť detí napr. pri prekonávaná prekážok, či preliezačiek,
ale neobmedzovať ich v pohybových aktivitách.
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Vzdelávacia aktivita v oblasti Zdravie a pohyb by mala mať pevnú štruktúru, zahrňujúcu
motiváciu a rozohriatie (tzv. rušná časť), ktorej úlohou je hravou a nenásilnou formou
oboznámiť jedincov s obsahom cvičenia aj náplňou aktivity a vzbudiť u nich záujem
o cvičenie. Nasleduje rozcvičenie (tzv. prípravná časť) pozostávajúce z cvičení, ktoré
umožnia bezpečné vykonávanie aktivít v hlavnej časti. Obsahom hlavnej časti sú činnosti
smerujúce k naplneniu cieľa aktivity, teda nácvik a zdokonaľovanie pohybových zručností
a rozvoj pohybových schopností. Cieľom záverečnej časti je kompenzácia zaťaženia,
zhodnotenie aktivity učiteľkou, sebahodnotenie dieťaťa. Celkové trvanie vzdelávacej aktivity
v najstaršej vekovej kategórii by malo byť 40–45 minút.
Pre lepšiu orientáciu je vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vnútorne štruktúrovaná do troch
podoblastí: Zdravie a zdravý životný štýl, Hygiena a sebaobslužné činnosti, Pohyb a telesná
zdatnosť, ktoré bližšie charakterizujeme. V podoblasti Zdravie a zdravý životný štýl
sú vzdelávacie štandardy zamerané predovšetkým na:
[...] pochopenie významu zdravia pre človeka, podporu zdravia, významu pohybu pre zdravie a načrtnutie
hlavných charakteristík zdravého životného štýlu. Súčasťou je tiež identifikácia situácií ohrozujúcich zdravie,
s ktorými majú deti skúsenosti, diskusia k tomu, ako je potrebné sa v danej situácii zachovať (napr. privolať
pomoc dospelého). (Masaryková, 2016, s. 15)

Súčasťou podoblasti je aj téma zdravá a nezdravá výživa (len vo veľmi všeobecnej rovine)
a oboznámenie sa s výživovou pyramídou. Špecifickou súčasťou tejto podoblasti je výchova
k správnemu držaniu tela, ktorú je vhodné podporiť zdravotnými cvičeniami a prevencia pred
infekčnými ochoreniami. Podoblasť Hygiena a sebaobslužné činnosti smeruje
k oboznamovaniu detí s osvojovaním základných hygienických návykov a sebaobslužných
činností, ako sú obliekanie, vyzliekanie, obúvanie, zaväzovanie šnúrok. Cieľom tiež je,
aby sa deti zúčastňovali pri príprave stolovania, používali príbor a dbali na udržiavanie čistoty
i poriadku počas stolovania a vo svojom okolí. Všetky uvedené činnosti sú zväčša
každodennou súčasťou režimu v predškolskom zariadení, ale konkrétnymi edukačnými
aktivitami alebo zámernými činnosťami je možné ich ciele podporovať a precvičovať.
V rámci podoblasti Pohyb a telesná zdatnosť sú prezentované základné telesné cvičenia
zohľadňujúce špecifiká predškolského veku, kde patria základné polohy a postoje, techniky
chôdze, behu, lezenia, plazenia, preliezania, skoky znožmo alebo cez prekážku, jednoduché
akrobatické zručnosti, rytmické a tanečné pohyby, ale aj turistická prechádzka a pohybové
hry.
Súčasťou vzdelávacej oblasti sú i sezónne aktivity a výcviky, ktoré sa uskutočňujú v súlade
s podmienkami konkrétnej materskej školy. Ide predovšetkým o predplavecké a plavecké
výcviky s cieľom získania kladného vzťahu k vodnému prostrediu a odbúranie strachu z vody,
ďalej lyžiarske výcviky slúžia k oboznamovaniu detí so snehom a učeniu základných
lyžiarskych zručnosti. Na korčuliarskych výcvikoch deti majú možnosť bližšie spoznať
vlastnosti ľadu a postupne sa učia základným korčuliarskym zručnostiam.
Bicyklovanie, kolobežkovanie, sánkovanie a iné sezónne aktivity sa realizujú s deťmi v areáli alebo v okolí
materskej školy. Sezónne aktivity zohrávajú významnú úlohu pri otužovaní detí. Súčasťou otužovania môže byť
i saunovanie, ktoré má priaznivý vplyv na imunitu detí. (ŠVP 2016, s. 20)

Môžeme konštatovať, že prostredie materskej školy dostatočne saturuje oblasť pohybovej
aktivity, nakoľko nachádzame jej široké uplatnenie naprieč celým pobytom dieťaťa
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v predškolskom zariadení. Napriek tomu, že školské stravovanie podlieha kritériám
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, považujeme za potrebné
podporiť vo výchovno-vzdelávacej činnosti problematiku výživy ako neoddeliteľnej súčasti
zdravého životného štýlu v zmysle zvyšovania povedomia detí o uvedenej oblasti,
rozširovania vedomostí, poznávania potravín a ich vlastností, ale aj získavania zručností pri
práci s nimi.
Súčasne sa prikláňame k názoru, že:
[...] výchova k zdraviu, realizovaná v rámci školského kurikula, dostatočne saturuje kognitívny priestor
bez odpovedajúceho vyústenia v oblasti emócií, vo vôľovom konaní a v spôsobe života jedincov. Dominujúcim
cieľom má preto byť vytváranie a interiorizácia postojov, hodnôt a spôsobilostí, premietnutých nielen
v kognitívnej – informačnej, poznávacej stránke pôsobenia, ale rovnako v stránke afektívnej – emocionálnej,
zameranej na prežívanie a konatívnej – zameranej na očakávané, želateľné správanie. (Liba, 2014, s. 191)

Čo potvrdzujú aj viaceré ukazovatele zdravotného stavu populácie. Uvedená situácia
vyvoláva otázniky nad funkčnosťou aktuálne realizovaných zdravotno-preventívnych opatrení
v predprimárnej, ale aj primárnej edukácii.
Jedným z východísk uvedenej situácie je suportívne pôsobenie na edukačnú realitu
v materských školách integrovaním projektov, programov, stratégií, metód a foriem činností
s prozdravotným potenciálom. Ďalšou z možností ako zmeniť prístup predškolských detí
k svojmu zdraviu a k životnému štýlu je pôsobiť výchovne aj na rodičov a širšiu verejnosť,
a tým zlepšovať zdravotné podmienky detí v rodinách a v mimoškolskom prostredí.
Vychádzame z toho, že rodina je pre dieťa určujúcim výchovným činiteľom a identifikačným
vzorom.
Miera účasti rodiny na utváraní životného štýlu detí je ale v súčasnosti ovplyvňovaná viacerými nepriaznivými
okolnosťami a vplyvmi, ktoré limitujú účinnosť jej výchovného pôsobenia. Prejavom takýchto nepriaznivých
tendencií je oslabenie až absencia poskytovania modelových situácií, ktoré by predkladali deťom hodnoty,
životný program pozitívne formujúci ich osobnosť. (Liba 2016, s. 137)

Sme presvedčení, že dosiahnutie uvedených cieľov vyžaduje zmenu prístupu k edukačnej
realite, ako aj odborné a intencionálne pôsobenie pedagógov pre predprimárne vzdelávanie.

3 Záver
Ovplyvňovanie zdravia a zdravého životného štýlu je nevyhnutné už v predškolskom veku.
Ide o obdobie dieťaťa, v ktorom sa kreuje jeho individualita, postoje, návyky a vzťah
k okolitému svetu. Materská škola má v tomto smere mimoriadny význam, nakoľko obsah
predprimárnej edukácie je štruktúrovaný v zmysle komplexného ovplyvňovania osobnosti
dieťaťa. Analýzou kurikula predprimárneho vzdelávania sme dospeli k záveru, že prostredie
materskej školy poskytuje priestor pre účinnú realizáciu podpory zdravia a zdravého
životného štýlu. Formy denných činností ako aj obsah jednotlivých vzdelávacích oblastí
smeruje k formovaniu a osvojovaniu si zásad zdravého životného štýlu s akcentom na
utváranie vedomostí, zručností i postojov v uvedených intenciách. Požiadavky Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, kladené na daný stupeň vzdelávania,
smerujú k tomu, aby škola plnila svoju spoločenskú funkciu i v oblasti podpory zdravia, aby
vytvárala deťom počas ich pobytu v zariadení priaznivé podmienky, minimalizovala
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zdravotné riziká, rozvíjala všetky dostupné zdravotné vplyvy, vytvárala zdravotné povedomie
a realizovala výchovu k zdraviu nie len v rámci vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb, ale
integrovala ju do všetkých oblastí výchovy a vzdelávania. Stotožňujeme sa s Masarykovou
(2016), že:
[...] komplexnosť problematiky vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb si vyžaduje neustálu metodickú podporu
pre začínajúce učiteľky, ako aj pre učiteľky s dlhodobou praxou. Problematika zdravia a telesnej výchovy sa
stále vyvíja a pre úspešné nastavenie výchovno-vzdelávacieho procesu je potrebné na tento vývoj adekvátne
reagovať.

Napriek uvedeným možnostiam, ktoré kurikulum predprimárneho vzdelávania vo vzťahu
k výchove k zdraviu poskytuje, sa súčasné edukačné prístupy javia ako nedostatočné
(vzhľadom na ukazovatele zdravia detí predškolského veku) a poukazujú na to, že v kontexte
prodzravotnej edukácie ako súčasti výchovného komplexu sa u detí nedarí docieliť
zvnútornenie zásad zdravého životného štýlu. Dosiahnutie pozitívnych zmien v spôsobe
života detí vyžaduje kompetentnejší prístup vo vzťahu k predškolskému veku, rešpektovanie
špecifík daného obdobia, podporu účinnosti pôsobenia pri štruktúrovaní zdravého životného
štýlu implementovaním zdravotno-výchovných programov alebo iných foriem práce, ako aj
cielenú participácia rodičov i širšej verejnosti na štruktúre a obsahu životného štýlu detí.
Potreby praxe v zmysle účinnej realizácie nielen vybraných vzdelávacích oblastí, ale celého
komplexu tém o zdraví v rámci prozdravotnej edukácie musí reflektovať aj pregraduálna
a postgraduálna príprava učiteľov. Dať budúcim učiteľom k plneniu všetkých úloh potrebné
vedomosti, zručnosti vzbudiť u nich hlbší záujem o otázky zdravia a zdravého životného
štýlu. Máme za to, že profesijný rozvoj učiteľa s prozdravotným zameraním predstavuje
trvalý a kontinuálny proces, vyžadujúci osobnostné nastavenie sa učiteľa s ambíciou
zlepšovania sa a špecializovania v danej oblasti aj formou samoštúdia.
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Prvá pomoc v pregraduálnej príprave učiteľov primárneho
stupňa vzdelávania
First Aid in Pre-Graduate Preparation of Teachers at Primary
Level of Education
Zuzana Fečiková
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Prešov, Slovenská republika
Abstrakt: Príspevok prezentuje štruktúru a obsah prvej pomoci ako súčasti výchovy
k zdraviu v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov na primárnom stupni vzdelávania.
Analyzujeme stav vzdelávania prvej pomoci na pedagogických fakultách v Slovenskej
republike so zameraním na študijný odbor Predškolská a elementárna pedagogika na
bakalárskom stupni vzdelávania v dennej a externej forme štúdia. Príspevok obsahuje stručný
prehľad z analýzy dostupných informačných listov jednotlivých predmetov na pedagogických
fakultách so zreteľom na vzdelávanie v danej oblasti. Následne analyzujeme Štátny
vzdelávací program ISCED 1 s prepojením na danú problematiku.
Abstract: The paper presents the structure and content of first aid as part of health education
in pre-graduate preparation of teachers at primary level of education. We analyze the state
of first aid education at faculties of pedagogy in the Slovak Republic with a focus on the preschool and elementary pedagogy at the bachelor level of education in daily and external study.
The paper provides a brief overview of the analysis of available information sheets of
individual subjects at faculties of education with regard to education in the given field. We
then analyze the ISCED 1 State Education Program with a link to the issue.
Kľúčové slová: učiteľ, výchova k zdraviu, prvá pomoc, pregraduálna príprava
Key words: teacher, health education, first aid, pre-graduate preparation
Zásady a princípy prvej pomoci vnímame ako nedeliteľnú súčasť výchovy k zdraviu
a zdravotne preventívnej kompetencie. Výchova k zdraviu je edukačná a výchovná činnosť,
ktorej primárnym cieľom je permanentne a cieľavedome vytvárať a posilňovať zodpovedné
a zároveň aj uvedomené správanie sa človeka v danej spoločnosti (Závodná, 2005). Bašková
a kol. (2009) dopĺňajú, že výchova k zdraviu je interdisciplinárny odbor, ktorý je zameraný
na získavanie vedomostí a zároveň na formovanie návykov a postojov jedinca s cieľom
podporovať a chrániť zdravie. Liba (2016) definuje výchovu k zdraviu ako proces:
[...] osvojenia zodpovedajúceho penza informácií, poznatkov, vedomostí, zručností, návykov, spôsobilostí,
princípov a kreovania názorov, postojov, záujmov a hodnotových noriem zameraných na identifikovanie sa
s hodnotami zdravia a na interiorizáciu zásad zdravého životného štýlu. Výsledkom má byť vyvážené
formovanie kognitívnej, afektívnej a psychomotorickej stránky osobnosti prostredníctvom aktívnej starostlivosti
o vlastné zdravie. Výchova k zdraviu je cieľavedomou zdravotnou a výchovnou intervenciu, ktorá reflektuje biopsychickú a socio-kultúrnu determinovanosť osobnosti, umožňuje primeranú reguláciu a autoreguláciu, vedie
k životnej spokojnosti, k osobnej a spoločenskej zodpovednosti, k sebapoznaniu a následne sebaakceptácii.
(s. 18)
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Môžeme teda konštatovať, že výchova k zdraviu sa nezameriava iba na odovzdávanie
poznatkov, ale aj na zmenu správania (Hegyi & Ochaba, 2013). Za predpoklad a požiadavku
efektívneho vzdelávania výchovy k zdraviu považujeme rozvíjanie zdravotne preventívnej
kompetencie učiteľa ako súčasť komplexu jeho kompetencií a zároveň, ako uvádza Kasačová
a Kosová (2006), tvorí jadro jeho profesionality.

1

Východiská

Prvá pomoc by mala tvoriť neoddeliteľnú súčasť vzdelávania v pregraduálnej príprave
budúcich učiteľov primárneho stupňa vzdelávania. Pištejová a Kraus (2017, s. 5)
charakterizujú prvú pomoc ako „súbor jednoduchých a účelných opatrení, ktoré slúžia na
bezprostrednú pomoc pri náhlom ohrození života alebo postihnutí zdravia alebo úrazu“.
Poskytnutá môže byť kedykoľvek a kdekoľvek aj v prípade ak nemáme potrebné špeciálne
vybavenie (ibid). Dobiáš (2007, s. 20) popisuje základný mechanizmus záchranného reťazca:
„Zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného zdravia a života, zistiť príznaky úrazu alebo
ochorenia, poskytnúť neodkladnú prvú pomoc a privolať špecializovanú pomoc.“
Na základe uvedeného platí, že potreba erudovaného vzdelávania prvej pomoci
v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov, ale aj učiteľov v praxi je dôležitá a nevyhnutná.
Potvrdzujú to aj štatistické údaje Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky, ktoré uverejňuje výkazy úrazovosti detí, žiakov a študentov za každý školský rok
na základných regionálnych školách v Slovenskej republike (štátne, súkromné, cirkevné).
Počet evidovaných úrazov v školskom roku 2017/2018 bolo 9 209, v školskom roku
2016/2017 – 8 903 úrazov, v školskom roku 2015/2016 – 8 852 úrazov a v školskom roku
2014/2015 – 8 160 úrazov (MŠVVaŠ SR, 2018).
V súvislosti s poukázanou vysokou mierou úrazovosti žiakov a s jej viditeľne stúpajúcou
tendenciou uvádzame situácie na ktoré by mal byť učiteľ pripravený a to nie len v teoretickej
rovine, ale najmä praktickej. Zaradzujeme sem podľa Dobiáša (2007), Hlúchovej (2001),
Masára (2012), Pištejovej a Krausa (2017) nasledovné:











resuscitácia, bezvedomie, šok,
obštrukcie dýchacích ciest (Haimlichov manéver, Gordonov úder),
termické poranenia (popáleniny, úpal, úžeh, podchladenie, omrzliny),
krvácanie (malé, veľké, vonkajšie, vnútorné, z telesných otvorov apod.),
rany (malé, povrchové, veľké poranenia s masívnym krvácaním, pomliaždeniny,
odreniny, rezné rany, tržné rany, menej časté sečné a bodné rany),
zlomeniny,
otras mozgu,
alergické a anafylaktické reakcie (uštipnutie včelou apod.),
otravy,
jednotlivé typy polohovania zraneného.

Ďalej uvádzame situácie (ibid), ktoré nie sú bežné vyskytujúce sa v školskom prostredí,
ale vylúčiť ich nemôžeme a sem zaradzujeme:




epileptický šok,
hypogykémia a hyperglykémia,
akútny koronárny syndróm, ktorý sa podľa výskumov posúva do čoraz nižších vekových
kategórií (Styk, 2013).
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Konštatujeme, že v školskom prostredí nemôžeme vylúčiť ani situácie, ktoré priamo ohrozia
život žiaka a je potrebné si uvedomiť, že „pravdepodobnosť, že dieťa prežije, závisí zvlášť
na okolnostiach v prvých desiatich minútach“ (Frišková et al., 2006, s. 14).
Na základe uvedeného sme analyzovali stav vzdelávania prvej pomoci v pregraduálnej
príprave na vysokých školách pedagogického zamerania v Slovenskej republike. Zamerali
sme sa na študijný odbor Predškolská a elementárna pedagogika – bakalársky stupeň štúdia,
konkrétne na predmety, ktoré saturujú oblasť prvej pomoci. Porovnali sme stav vzdelávanie
v dennej (DŠ) a v externej forme štúdia (EŠ). Obsahová náplň jednotlivých vyučovacích
predmetov uvedená v informačných listoch je aktualizovaná na akademický rok 2018/2019.

2

Metodológia
Problém

Analyzovať a zhodnotiť stav vzdelávania prvej pomoci v pregraduálnej príprave na vysokých
školách pedagogického zamerania v Slovenskej republike.
Otázky
Existuje samostatný predmet saturujúci vzdelávanie prvej pomoci v pregraduálnej príprave
na vysokých školách pedagogického zamerania v Slovenskej republike?
V akých predmetoch je implikované vzdelávanie prvej pomoci v pregraduálnej príprave
na vysokých školách pedagogického zamerania v Slovenskej republike?
Ciele
Analyzovať a zhodnotiť stav vzdelávania prvej pomoci v pregraduálnej príprave na vysokých
školách pedagogického zamerania v Slovenskej republike v študijnom odbore Predškolská
a elementárna pedagogika – bakalársky stupeň štúdia v dennej a v externej forme štúdia.
Hypotézy
Pregraduálna príprava učiteľov na primárnom stupni vzdelávania je vo vzťahu k vzdelávaniu
prvej pomoci nekontinuálna.
Neexistuje samostatný vyučovací predmet saturujúci oblasť vzdelávania prvej pomoci
v pregraduálnej príprave na vysokých školách pedagogického zamerania v Slovenskej
republike.
Metóda
V našom prieskume sme si zvolili metódu obsahovej analýzy. Konkrétne sme sa zamerali
na obsahovú analýzu dostupných informačných listov jednotlivých vyučovacích predmetov.
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Výskumná vzorka
Do obsahovej analýzy vzdelávania prvej pomoci v pregraduálnej príprave na pedagogických
fakultách v Slovenskej republike prostredníctvom dostupných informačných listov bolo
zaradených nasledujúcich 6 fakúlt:







Pedagogická fakulta UK Bratislava,
Pedagogická fakulta PU Prešov,
Pedagogická fakulta UKF Nitra,
Pedagogická fakulta TTU Trnava,
Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica,
Pedagogická fakulta KU Ružomberok.
Výsledky

V Tabuľke 1 uvádzame výsledky z obsahovej analýzy informačných listov. Na základe
analýzy sme zistili, že vzdelávanie prvej pomoci je na viacerých pedagogických fakultách
(4 zo 6) implikované do vyučovacích predmetov. Zároveň sme zistili, že niektoré fakulty
nedisponujú predmetmi, v ktorých by bolo zaradené vzdelávanie v danej oblasti.
Vzdelávanie prvej pomoci je zaradené do vzdelávania na pedagogických fakultách v Prešove,
v Trnave, v Banskej Bystrici a v Ružomberku. Na Pedagogickej fakulte v Prešove sa jedná
o 2 vyučovacie predmety v dennej aj v externej forme štúdia, rovnako tiež aj na pedagogickej
fakulte v Banskej Bystrici. Na Pedagogickej fakulte v Trnave je to jeden vyučovací predmet
v dennej aj v externej forme štúdia, podobne ako aj na Pedagogickej fakulte v Ružomberku.
V Tabuľke 1 uvádzame podrobnejšie informácie o názve vyučovacieho predmetu, ďalej
o type predmetu, jeho rozsahu, forme a tiež aj o ročníku a semestri jeho zaradenia.
Na pedagogických fakultách v Bratislave a v Nitre sa nenachádzajú vyučovacie predmety
implikujúce vzdelávanie prvej pomoci.
Tabuľka 1
Vyučovacie predmety saturujúce oblasť prvej pomoci v pregraduálnej príprave
na pedagogických fakultách v Slovenskej republike v študijnom programe Predškolská
a elementárna pedagogika na bakalárskom stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia
v akademickom roku 2018/2019
Fakulta

Vyučovací
predmet

Forma
štúdia

Typ
predmetu

Rozsah

Forma

Ročník

Semester

DŠ /EŠ
Bratislava

X

X

X

X

X

X

X

Prešov

Biológia
dieťaťa,
školská
hygiena,
drogová
prevencia

DŠ

P

(týždenne)

prednáška

1.

ZS/LS

2P+1S/1P+1S

seminár

Biológia
dieťaťa,
školská

EŠ

(semestrálne)

prednáška

1.

ZS

P
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hygiena,
drogová
prevencia

5P+5S

seminár

(týždenne)

seminár

2.

ZS

seminár

3.

ZS

Voľný čas
a zdravie

DŠ

Voľný čas
a zdravie

EŠ

Nitra

X

X

X

X

X

X

X

Trnava

Pediatria

DŠ

P

2P

prednáška

3.

ZS

Pediatria

EŠ

P

2P

prednáška

4.

ZS

Telesná
a zdravotná
výchova
v MŠ a ZŠ

DŠ

P

(týždenne)

prednáška

2.

LS

2P+2S+1C

seminár

Plávanie
a záchrana
topiaceho

DŠ

seminár

2.

LS

Plávanie
a záchrana
topiaceho

EŠ

seminár

2.

LS

Telesná
a zdravotná
výchova
v MŠ a ZŠ

EŠ

(semestrálne)

prednáška

3.

LS

26P+26S+13C

seminár

Ochrana
zdravia
v edukácii

DŠ

3.

ZS

Ochrana
zdravia
v edukácii

EŠ

4.

ZS

Banská
Bystrica

Ružomberok

PV

1S

PV

(semestrálne)
5S

cvičenie
PV

(týždenne)
2S

PV

(semestrálne)
26S

P

cvičenie
PV

PV

(týždenne)
1P+1C

prednáška

(semestrálne)
12P+12C

prednáška

cvičenie

cvičenie

Na základe analýzy informačných listov si myslíme, že v niektorých vyučovacích predmetov
by bolo možné implementovať vzdelávanie prvej pomoci v pregraduálnej príprave
na pedagogických fakultách v Slovenskej republike v študijnom programe Predškolská
a elementárna pedagogika na bakalárskom stupni štúdia v dennej aj v externej forme štúdia.
Vychádzame z obsahovej štruktúry uvedenej v dostupných informačných listoch, ktoré
popisujú vzdelávanie v nasledujúcich oblastiach:
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realizácia telesnej a zdravotnej výchovy,
riziká súvisiace s telesnými cvičeniami,
rozvoj základných pohybových schopností,
starostlivosť o zdravie,
starostlivosti o zdravie v kontexte základného poslania telesnej výchovy,
človek – anatómia a fyziológia ľudského tela (jednotlivé systémy a ich možné poruchy).

Vychádzame z názoru Dobiáša (2017), že prvá pomoc je disciplína pri ktorej je praktický
výcvik a práca vo dvojiciach nevyhnutná, teda vzdelávanie v danej oblasti by malo mať
praktický a dlhodobejší charakter. Na základe uvedeného stručne uvádzame niektoré
vyučovacie predmety v školskom roku 2018/2019 do ktorých by bolo podľa nášho názoru
možné zaradiť vzdelávanie prvej pomoci. Na Pedagogickej fakulte v Bratislave vidíme
možnosť implementácie do vyučovacieho predmetu Telesná výchova v predprimárnej
a voľnočasovej edukácii, na Pedagogickej fakulte v Prešove do vyučovacieho predmetu
Edukológia predškolskej a voľnočasovej telesnej výchovy alebo v predmetoch
ako Prírodovedno-vlastivedná exkurzia či Škola v prírode v miestnom regióne, ďalej
na Pedagogickej fakulte v Nitre do predmetu Pohyb a zdravie alebo Pedagogická prax v škole
prírody, na Pedagogickej fakulte v Trnave to môže byť vyučovací predmet Telesná
a zdravotná výchova, ďalej na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici do predmetu Základné
telovýchovné činnosti, na Pedagogickej fakulte v Ružomberku do predmetu Biológia dieťaťa
a dorastu alebo Telesná výchova v predškolskej edukácii či Letný výcvikový kurz.
V súvislosti s uvedeným považujeme za potrebné zvýrazniť oblasť prvej pomoci, ktorá je
implikovaná aj v Štátnom vzdelávacom programe, ktorý:
predstavuje záväzný národný rámec pre primárne vzdelanie – 1. stupeň základných škôl. Reprezentuje prvú
úroveň dvojúrovňového modelu vzdelávania. Je východiskovým dokumentom na prípravu školských
vzdelávacích programov, ktoré predstavujú druhú úroveň dvojúrovňového modelu vzdelávania. (ŠVP 2015, s. 3)

Jedným zo všeobecných cieľov výchovy a vzdelávania je „viesť žiakov k zodpovednému
aktívnemu prístupu k ochrane a upevňovaniu svojho zdravia“ (ŠVP 2015, s. 4) a k plneniu
povinnosti pomôcť zranenému v situácii, ktorá si to bezodkladne vyžaduje (ibid). Môžeme
konštatovať, že učiteľ by mal ovládať zásady a princípy prvej pomoci a zároveň v tejto oblasti
vzdeláva aj svojich žiakov. Prepojenie vzdelávania prvej pomoci v Štátnom vzdelávacom
programe a v pregraduálnej príprave je zjavné a neoddeliteľné. Na základe toho v ďalšej časti
príspevku prezentujeme oblasti, v ktorých je zahrnuté vzdelávanie v danej oblasti v Štátnom
vzdelávacom programe. Zameriavame sa aj na prevenciu vzniku úrazov a snahu o elimináciu
život a zdravie ohrozujúcich situácií, nakoľko potrebnými preventívnymi krokmi dokážeme
v istej miere zabrániť vzniku kritických situácií, v ktorých by mohlo byť podanie prvej
pomoci nevyhnutnosťou.
Jednotlivé úlohy a ciele prvej pomoci sa nachádzajú vo vyučovacích predmetoch Telesná
a športová výchova, Prvouka, Prírodoveda, Vlastiveda, Pracovné vyučovanie a Etická
výchova. Zároveň sa v tých ktorých predmetoch žiak učí o fungovaní ľudského tela, v čom
vidíme efektívne prepojenie so zásadami a princípmi prvej pomoci.
Vzdelávanie prvej pomoci je v najvyššej miere zastúpené v predmete Telesná a športová
výchova. Vo vzdelávacom štandarde Zdravie a zdravý životný štýl je uvedené, že žiak má
byť schopný „opísať zásady poskytovania prvej pomoci v rôznom prostredí – prvá pomoc
pri drobných poraneniach, praktické poskytnutie prvej pomoci“ (ŠVP, 2015, s. 5). Zároveň
všeobecným cieľom predmetu je uplatňovať zásady bezpečnosti pri pohybe (ibid). Vyučovací
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predmet Prvouka v sebe zahŕňa schopnosť rozlišovať riziká v spojitosti s možným úrazom,
správať sa bezpečne v škole, ale aj mimo nej, ako a kde sa obrátiť o pomoc. Ďalej sú to
poznatky o zlomeninách, kostre, svaloch či kĺboch (ŠVP, 2015). Vo vyučovacom predmete
Prírodoveda sa žiak učí rozoznať či obeť úrazu dýcha, nadobúda poznatky o obranných
mechanizmoch (kašľanie, kýchanie), ďalej o srdci, tepe, krvi, krvnom obehu a cievach (ŠVP,
2015).
Prevenciu vzniku úrazov a možnosti vzdelávania prvej pomoci nachádzame aj v ďalších
predmetoch. Ide o Vlastivedu, ktorá sa vo svojich štandardoch zaoberá okrem iného aj
bezpečnosťou na cestách a počas prázdnin (ŠVP, 2015). Ďalej je to vyučovací predmet
Pracovné vyučovanie v ktorom je spomenuté bezpečné zaobchádzanie s elektrickými
zariadeniami, horúcimi predmetmi a tiež aj bezpečná mobilita (ŠVP, 2015). Etická výchova
v sebe implikuje cieľ pochopiť a rešpektovať život človeka ako najvyššiu hodnotu, snahu
o jeho ochranu a uvedomenie si, že v stave ohrozenia zdravia a života iného je našou
povinnosťou mu poskytnúť adekvátnu pomoc (ŠVP, 2015).
Možnosť implementovať oblasť prvej pomoci konštatujeme aj v ďalších vyučovacích
predmetoch. V Slovenskom jazyku a literatúre je priestor zaradenia daného obsahu v rámci
práce s textom (kniha, noviny, časopis apod.), diskusie, tvorby plagátov o prvej pomoci alebo
reklám či pozvánok. Vo vyučovacom predmete Informatika je možné sprostredkovať žiakom
vzdelávanie o prvej pomoci prostredníctvom webových stránok, videí a edukačných aplikácií.
Tvorivý prístup učiteľa nájde uplatnenie aj v ďalších vyučovacích predmetoch, ako je
napr. Výtvarná výchova či Hudobná výchova.
Prvá pomoc je uvedená aj v prierezových témach, ktoré sa prelínajú konkrétnymi
vyučovacími predmetmi. V najvyššej miere je zastúpená v prierezovej téme Ochrana života
a zdravia a to v zmysle, aby žiak „pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade
ohrozenia zdravia a života, vedel vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej
pomoci, rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie“ (ŠVP 2015, s. 14).
Prevencia vzniku rizikových situácií je spomenutá aj v prierezových témach Osobnostný
a sociálny rozvoj a Dopravná výchova.

3

Záver

Vzdelávanie prvej pomoci v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov na primárnom stupni
vzdelávania je nevyhnutné. Analýza stavu vzdelávania v danej oblasti poukazuje pri
niektorých fakultách na nižší počet vyučovacích predmetoch v ktorých je implikovaná prvá
pomoc. U niektorých fakúlt nenachádzame vyučovací predmet v ktorom by bolo zahrnuté
vzdelávanie prvej pomoci. Ďalej je otázne či konkrétne vzdelávanie v rámci predmetov, ktoré
uvádzame v príspevku je účinné. Vychádzame z údajov o vysokej miere úrazovosti žiakov
v školskom prostredí, ktoré sme prezentovali v príspevku a tiež z praktického charakteru prvej
pomoci. Vzdelávanie v danej oblasti musí preto reflektovať uvedenú skutočnosť klásť dôraz
na osvojenie si potrebného penza vedomosti, ale najmä praktických zručností, ktoré sú
najvyšším predpokladom úspešnosti zvládnutia prvej pomoci. Na základe uvedeného tvrdíme,
že je potrebné posilniť postavenie vzdelávania prvej pomoci v pregraduálnej príprave
budúcich učiteľov.

21

Literatura
Bašková, M.,et al. (2009). Výchova k zdraviu. Martin: Osveta.
Dobiáš, V. (2007). Prednemocničná urgentná medicína. Martin: Osveta.
Dobiáš, V. (2017). 5P. Prvá pomoc pre pokročilých poskytovateľov. Bratislava: Dixit.
Frišková, L. a kol. (2006). Úrazy dětí. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s.
Hegyi, L., & Ochaba, R. (2013). Výchova k zdraviu a podpora zdravia. Bratislava: Herba.
Hlúchová, L. (2001). Prvá pomoc pre deti. Bratislava: Príroda, s.r.o.
Kasáčová, B., & Kosová, B. (2006). Kompetencie a spôsobilosti učiteľa – Európske trendy
a slovenský prístup (s. 37–48). In B. Pupala, B. Kasáčová, B. Kosová, I. Pavlov, & M.
Valica (2006). Profesijný rozvoj učiteľa. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum
v Prešove.
Liba, J. (2016). Výchova k zdraviu v školskej edukácií. Prešov: Prešovská univerzita
v Prešove, Pedagogická fakulta.
Masár, O., Pokorný, J., Kresánek, J., Belejová, H., Hudáčková, A., Sysel, D., Štorek, J.
(2012). Prvá pomoc pre medikov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR). (2018)
Úrazovosť detí, žiakov a študentov. Dostupné z http://web.uips.sk/urazy/
Pištejová, M., & Kraus, D. (2017). Prvá pomoc v praxi. Prešov: Rokus, s.r.o.
Styk, J. (2013). Stručná patofyziológia kardiovaskulárneho systému. Bratislava: ÚPVS SAV.
Dostupné
z http://www.szu.sk/userfiles/file/Katedry/kat_191/strucne_patofyziologia_KVS.pdf
Štátny vzdelávací program primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy (2015).
Bratislava:
Štátny
pedagogický
ústav.
Dostupné
z http://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp1.stupen-zs/
Závodná, V. (2005). Pedagogika v ošetrovateľstve. Martin: Osveta.
Mgr. Zuzana Fečiková
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Prešov, Slovenská republika
zuzana.fecikova@smail.unipo.sk

22

Peptic Ulcers Medications and Vitamin B12
Marwan Issa, Boshra Nasser, Tatiana Kimáková
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Abstract: Peptic ulcers are sores that develop in the lining of the stomach, lower esophagus,
or small intestine that usually formed as a result of inflammation caused by the bacteria
helicobacter pylori. Vitamin B12 deficiency can be a common and often overlooked problem,
the lack of B12 leads to neurological disorders and dementia. The symptoms of vitamin B12
deficiency are, however, very subtle and unspecific and can easily remain unnoticed.
Medications used to treat stomach ulcers may cause harmful vitamin B12 deficiency, patients
who took tablets known as proton pump inhibitors or histamine antagonists were more likely
to lack enough vitamin B12, the reduction of stomach acid’s production by the anti-ulcer
drugs is behind the effect. Researchers recommend that everyone who is taking stomach ulcer
drugs on a regular basis for two years or more to check the level of vitamin B12 in their
blood.
Key words: peptic ulcers, vitamin B12, treatment
In general, the definition of peptic ulcer is damage in mucosa lining the gastrointestinal tract
such as the first part of duodenum, junction of antral and body mucosa in stomach and distal
esophagus, and in most cases, the ulcers are principally found in duodenum (duodenum ulcer)
and stomach (gastric ulcer). The ulcer may be acute or chronic and may be complicated
hemorrhage, perforation, obstruction due to fibrous strictures and malignancy and it results
from an imbalance of acid secretion and mucosal defenses that resist acid digestion. Peptic
ulcer has a multifactor etiology; environmental elements such as alcohol and nicotine can
inhibit or reduce secretion of mucus and bicarbonate, increasing acid secretion, and also,
genetic factors can influence. The diagnosis of an ulcer is made by either barium upper
gastrointestinal X-ray (upper GI series) or an upper gastrointestinal endoscopy
(esophagogastroduodenoscopy) (Najm, 2011; Lam et al., 2013).
Following developments in the medical treatment of peptic ulcers disease in the last two
decades, surgical intervention is currently confined to the treatment of complicated disease.
The disease continues to have a substantial impact on our society’s health care system. It
occurs slightly more frequent in men. Although 70% of ulcer patients are between the ages of
25 and 64, the peak prevalence of complicated ulcer disease requiring hospitalization is in the
age group 65 to 74 years. Children of parents with duodenal ulcer are three times more likely
to have ulcer than the population.
Although morbidity from peptic ulcers disease is decreasing in the west, the incidence of
perforated ulcer remains relatively constant (Najm, 2011; Rettner, 2013).
Presence for vitamin B12 deficiency usually involves combination of low serum vitamin B12
levels, clinical and metabolic abnormalities, or therapeutic response. Identification of the
underlying cause is important in the diagnosis of vitamin B12 deficiency that is connected
with malabsorption. Helicobacter pylori is one of the most common causes of peptic ulcer
disease and a major cause of chronic gastritis. There may be a casual relationship between
helicobacter pylori and food-cobalamin malabsorption (Kaptan et al., 2000).
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Kaptan et al. (2000) present that Helicobacter pylori was detected in 56% patients with
vitamin B12 deficiency and eradication of Helicobacter pylori infection succesfully improved
anemia and serum vitamin B12 levels in 40% patients.

1

Signs and symptoms and treatment of peptic ulcers

The most common symptom of peptic ulcers (both duodenal and gastric) is a gnawing or
burning pain in the abdomen between the breastbone and the navel, sometimes passed off as
“heartburn”, classically epigastric strongly correlated to mealtimes. In case of duodenal ulcers
the pain appears about three hours after taking a meal. The other signs can be:


bloating and abdominal fullness,



waterbrash (rush of saliva after an episode of regurgitation to dilute the acid in
esophagus – although this is more associated with gastroesophageal reflux disease),



nausea and copious vomiting,



loss of appetite and weight loss,



hematemesis (vomiting of blood); this can occur due to bleeding directly from a gastric
ulcer, or from damage to the esophagus from severe/continuing vomiting,



melena (tarry, foul-smelling feces due to presence of oxidized iron from hemoglobin),



rarely, an ulcer can lead to a gastric or duodenal perforation, which leads to acute
peritonitis, extreme, stabbing pain, and requires immediate surgery (Najm, 2011; Rettner,
2013).

1.1

Causes of peptic ulcers



long-term use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs, such as aspirin and ibuprofen,



an infection with the bacteria Helicobacter pylori,



rare cancerous and noncancerous tumors in the stomach, duodenum, or pancreas – known
as Zollinger-Ellison syndrome,



stress,



diet (Najm, 2011; Rettner, 2013).

Sometimes peptic ulcers are caused by both nonsteroidal anti-inflammatory drugs
and Helicobacter pylori.
1.2

Medications used to treat peptic ulcer



Proton Pump Inhibitors (like Aciphex or Nexium), reduce stomach acid and protect the
lining of your stomach and duodenum. While proton pump inhibitors can’t kill
Helicobacter pylori, they do help fight the Helicobacter pylori infection.



Histamine Receptor blockers (like Pepcid, Tagamet, or Zantac), work by blocking
histamine, a chemical in the body that signals the stomach to produce acid.
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If your ulcer is caused by over-the-counter painkillers, you’ll need to either cut back on
them or quit taking them.



Protectants coat ulcers and protect them against acid and enzymes so that healing can
occur (Najm, 2011; Lam et al., 2013; Rettner, 2013).

2

Vitamin B12

Vitamin B12, also known as cobalamin, is one of eight B vitamins and its role in cellular
metabolism is closely intertwined with that of folate, another B vitamin (Green et al., 2017).
Vitamin B12 is a water-soluble vitamin with a key role in the normal functioning of the brain
and nervous system, and for the formation of blood, and it is important for the way the body
works, people who don’t have enough of it may feel tired or have a lack of energy. Vitamin
B12 is very stable at high temperatures just if pH is ranged from 4.5 to 4 while the strong
acidic and highly alkaline environment loses its vitamin activity. Vitamin B12 can be found
naturally in animal products, such as fish, meat, eggs, and dairy products. It does not typically
occur in plant foods.
Vitamin B12 has an important role in cellular metabolism, especially in DNA synthesis,
methylation and mitochondrial metabolism. Clinical B12 deficiency with classic
haematological and neurological manifestations is relatively uncommon (Green et al., 2017).
2.1

Sources of vitamin B12



Seldom found in foods from plants.



Synthesis is limited to bacteria, Rumen microbial synthesis depend on the supply of
cobalt in the diet.



Animal products
o derive their cobalamin from microorganisms,
o meat, poultry, fish, shellfish, eggs, milk, milk products,
o liver is a good source.


2.2

Supplements.
Vitamin B12 deficiency

Since the discovery and characterization of B12 more than 60 years ago and the recognition of
its central role in preventing the serious disease known as pernicious anaemia, much has
become known about B12 deficiency (Green et al., 2017).
Vitamin B12 deficiency is one of the most frequent vitamin deficiencies worldwide. So, this
deficiency is an extremely important public health issue owing to its serious complications if
it is not detected and treated appropriately.
Although vitamin B12 deficiency is considered to be a public health problem, its incidence
and prevalence are not exactly known. The reasons for this condition are the ethnic and
sociocultural differences between societies and their varying dietary habits. The prevalence of
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vitamin B12 deficiency was reported to be very high over the last decade that is why national
programs have been established to prevent it.
Vitamin B12 deficiency resulting from drug use has been shown in several previous studies
and indeed is still being discussed (Hunt, Harrington, & Robinson, 2014).
2.3

Causes of Vitamin B12 deficiency



intrinsic factor deficiency,



drugs – Ranitidine, Metformin, Phynentoin,



bariatric surgical procedures,



hereditary causes,



worm infestation,



chemical gases – chlorofluorocarbon, Nitrous oxide,



antibiotics,



high temperature (Hunt et al., 2014).

2.4

Vitamin B12 deficiency symptoms

The most important symptoms and findings of severe vitamin B12 deficiency are anemia and
neurological problems.


pale yellow skin color,



painful, red tongue,



mouth ulcers (canker sores),



constipation,



pins and needles, numbness or other strange sensations in the hands, legs or feet,



vision disturbances,



difficulty walking (balance problems),



perceptible differences in mood, thoughts, feelings and behaviour,



confusion and difficulty thinking, in severe cases, dementia,



memory loss,



irritability,



depression (Hunt et al., 2014).
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3

Vitamin B12 and peptic ulcers

Most patients with complicated peptic ulcers may have a deficiency of one or more watersoluble vitamins in the early phase of the disease after the onset of ulcer complications.
The damaging effects of Helicobacter pylori interfere with the absorption of essential
compounds like vitamin B12. According to studies Helicobacter pylori caused severe gastric
atrophy in anemic patients, which significantly hindered the absorption of vitamin B12,
causing a deficiency. Moreover, Helicobacter pylori caused low vitamin B12 levels in patients
with initial low and normal vitamin B12 levels, also, alcoholics were particularly susceptible
to Helicobacter pylori-induced peptic ulcers and the corresponding vitamin B12 deficiency
(Permanente, 2013).
Deficiency of vitamin B12 is common in patients with peptic ulcer due to the prolonged use
of antacids, making difficult the bioavailability of this vitamin. Vitamin B12 can be
synthetized by the intestinal microbiota in the colon, but is not absorbed. In a study, patients
who took proton pump inhibitors medications used to treat acid reflux and other stomach and
esophageal conditions for two years or more were 65 percent more likely to be diagnosed with
vitamin B12 deficiency than those who did not take such medications and people who took
another type of acid-suppressing drug, called histamine 2 receptor antagonists, for the same
mentioned period were 25 percent more likely to have vitamin B12 deficiency.
The study found an association, meaning researchers cannot prove a cause-and-effect
relationship between the drugs and vitamin B12 deficiency.
But the researchers noted the finding is biologically possible: Stomach acid is needed to help
the body take in vitamin B12, because the acid separates the vitamin from the protein to
which it is attached.
The findings do not suggest that people should stop taking the drugs if they need them, but
doctors should be vigilant when they prescribe the drugs, and use the lowest possible dose
that is effective.
Most cases of B12 deficiency can be easily treated by giving supplements or an injection of
vitamin B12, but symptoms, such as lethargy, can be vague and overlooked (Lam et al., 2013;
Permanente, 2013).

4

Conclusion

Vitamin B12 deficiency is relatively common, especially among older adults; it has
potentially serious medical complications if undiagnosed. Left untreated, vitamin B12
deficiency can lead to dementia, neurologic damage, anemia, and other complications, which
may be irreversible (Lam et al., 2013).
Long term use of some stomach ulcer drugs can lead to Vitamin B12 deficiency. It is
recommended that anyone who is using these drugs for two years or more check the blood
level of this vitamin and take supplements, if the level has decreased.
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Abstract: Smoking represents the most prominent preventable reason of mortality around
the world. Tobacco use leads to adverse health, economic and social effects. It is considered
to be a serious public health problem and it is the most important preventable risk factor
especially for cancer, respiratory, cardiovascular and other diseases. Smoking also harms the
intrauterine development of the fetus, causing a lower birth weight. Cigarette smoke can also
be one of the serious causes of reduced fertility pair. Health effects of passive smoking are
also important, but in this case, innocent victims suffer. The legal standards on this issue are
very extensive and diverse. In this paper, we present effects of smoking on cardiovascular
system and respiratory system.
Key words: smoking, cardiovascular system, respiratory system
Smoking is a risk factor especially related to the cardiovascular and cancerous diseases,
the respiratory system diseases, stomach boils and Alzheimer’s disease. The components of
the cigarettes are breathed in through the lungs until it gets distributed to the whole body.
Subsequently, the chemicals inside of cigarette smoke may harm many systems of
distribution. Cigarette smoking is associated with many cancers including the head, neck,
liver, bladder, cervix, esophagus, colon, and rectum (Kimáková et al. 2012; U. S. Department
of Health and Human Services, 2014; Kachlík, 2016; Argalášová et al., 2018; Ševčíková et
al., 2018).
Smoking plays a role in the reproductive system. In women there may be an earlier onset of
menopause, higher infertility risk, lower fecundity and lower n Vitro Fertilization success
rates (Dechanet et al., 2011). On the other hand, smoker men have lower semen
volumes which increase the risk of infertility (Kovac, Khanna, & Lipshultz, 2015).
Studies have proven that cigarette smoking is associated with chronic inflammation and
autoimmunity at a systemic level, including rheumatoid arthritis, psoriasis, chronic
obstructive pulmonary disease, and systemic lupus erythematosus (Qiu et al., 2017). Besides
that, it also affects the GIT, increasing the risk of peptic ulcer disease and inflammatory bowel
disease (Li et al., 2014).
Smoking contributes to various endocrine diseases mainly diabetes type 2 (Chang, 2012).
Additionally, there are many evidences that show the relationship between sudden infant
death syndrome and passive smoking (Anderson & Cook, 1997).
Environmental tobacco smoke exposure has been shown in general as a major environmental
risk factor and deserves attention in vulnerable population groups (Argalášová et al., 2018;
Ševčíková et al., 2018).
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1

Effects of smoking on cardiovascular system

Cardiovascular disease is the major cause of deaths in United States and other different
developed countries. Smoking and exposure of nonsmokers to tobacco smoke leads in a high
percentage to cardiovascular diseases (CVDs) in which one in every three deaths of CVD is
caused by smoking (U.S. Department of Health and Human Services, 2014).
The more cigarettes smoked per day increases the risk of CVDs. But it doesn’t mean that
people who smoke less than 5 cigarettes per day and passive smokers are safe of developing
of any CVD. It is estimated that tobacco cigarettes has more than 5000 chemicals that has
various components with potential carcinogenic, cardiovascular and respiratory effects have
been included (Talhout et al., 2011).
Smoking can cause many cardiovascular diseases including coronary heart disease, stroke,
congestive heart failure, coronary artery disease, and peripheral arterial disease and lots of
other cardiovascular negative effects on human body (Lubin et al., 2016). Cigarette smoke has
approximately 4% of Carbon monoxide (Gozubuyuk et al., 2017). Carbon monoxide is
a silent killer. It is colorless, odorless, tasteless gas. After smoking, CO is absorbed by the
lungs. After absorption, 90% of it binds to hemoglobin, and 10% to myoglobin and
cytochrome C-oxidase. Less than 1% dissolves in plasma and less than 1% gets oxidised to
carbon dioxide (Gozubuyuk et al., 2017).
CO has 200-fold stronger affinity for hemoglobin compared with oxygen. CO and oxygen
will compete to bind Haemoglobin and since CO has higher affinity than oxygen the former
will win the competition. That will lead to a decrease of the capacity of hemoglobin to deliver
oxygen to tissues which will result in tissue hypoxia (Gozubuyuk et al., 2017). CO shifts the
oxygen-haemoglobin saturation curve to the left and changes it to a more hyperbolic shape
(Lader & Morris, 2001).
Carbon monoxide is associated with the process of atherosclerosis, contributing to the
accumulation of cholesterol in the aorta and coronary arteries. In addition, CO leads to
endothelial damage that will increase the risk of the presence of ischemic heart or peripheral
vascular disease (Papathanasiou et al., 2014). The reduced O2 supplies that go to the tissues
affect the vascular permeability. The increase in endothelial permeability, together with the
injuries to the intima of the arterial wall leads to subendothelial edema manifested by early
atherosclerotic changes. Additionally, presence of CO in the blood contributes to change the
anatomy and the morphology in the myocardium of the heart (Papathanasiou et al., 2014).
Nicotine activates the sympathetic nervous system which will result in catecholamine release
leading to an increase in heart rate, blood pressure and cardiac contractility. It reduces blood
flow in coronary vessels making them constricted and reduces Cardiac output due to the
increased oxygen demands of the myocardium. In addition, Nicotine enhances the release of
the fibroblast growth factor and inhibits the transforming growth factor-β1. Those effects will
lead to increased DNA synthesis, mitotic activity, endothelial proliferation and increases
atherosclerotic plaque formation. After plaque neovascularization the heart will have
atherogenic and ischemic changes as well as increasing the incidence of hypertension and
various cardiovascular disorders such as MI (Mishra et al., 2015).
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Oxidant chemicals particulates and other combustion products cause free radical that may
play a central role in the development of inflammation, atherosclerosis and endothelial
dysfunction. Free radicals could arise from:




the components of cigarette smoke deposits in the lung,
activation of monocytes and neutrophils platelets and T cells (parts of the inflammation
cascade),
activation of endogenous sources of free radicals (uncoupled NOS, xanthine oxidase,
METC, NADHP oxidase; Ambrose & Barua, 2004).

There are many oxidizing chemicals in cigarettes including oxides of nitrogen and many free
radicals that lead to endothelial dysfunction in smokers.
Oxidizing chemicals, including oxides of nitrogen and many other free radicals, present in
high levels in cigarette smoke are the main mediators that may cause endothelial dysfunction
in smokers. Cigarette smokers are tending to have lower plasma levels of antioxidants such as
vitamin C (U.S. Department of Health and Human Services, 2014). There is some evidence to
suggest that administration of antioxidants such as vitamin C may improve endothelial
dysfunction in chronic smokers. Apart from these, cigarette smoke contains a number of
metals, including aluminum, cadmium, copper, lead, mercury, nickel, and zinc, which
catalyze the oxidation of cellular proteins and may lead to structural cellular damage and
endothelial dysfunction. Acrolein, a reactive present in cigarettes adversely modifies
apolipoprotein A-1, the major protein in HDL, and leads to elevation of oxidative stress
proteins thioredoxin via inactivation of thioredoxin reductase in endothelial cells, which can
result in endothelial cell death and dysfunction (Salahuddin, Prabhakaran, & Roy, 2012).
Furthermore, oxidative stress inhibits the release of NO which normally inhibits the activation
of platelets. This will result to the increased incidence of clot formation and atherosclerosis.
Moreover, cigarette smoking increases the formation of thromboxane A2 that inhibits the
endothelial release of prostacyclin, which reduces platelet aggregation (U.S. Department of
Health and Human Services, 2014). Likewise, Cigarette smoking increases levels of PAF and
PAF-like lipids that is related with atherosclerosis and vascular wall damage (Imaizumi et al.,
1996).
Ischemic heart disease is a consequence of inadequate coronary perfusion relative to
myocardial demand. This imbalance occurs as a consequence atherosclerotic occlusion of
coronary arteries and new thrombosis formation that causes vasospasm (Mitchell, 2012).
Stroke is the second leading cause of death and disability worldwide, accounting for 10% of
the global disease burden. Cigarette smokers have a higher risk of stroke and higher mortality
from cerebrovascular disease than people who never smoked do (U.S. Department of Health
and Human Services, 2014). It is estimated that smokers have a double risk of getting a stroke
compared with non-smokers (Thun et al., 2013). Additionally, approximately 19% of the
burden of stroke is more common in active current smokers. Smoking exposure is a risk factor
for both ischemic and hemorrhagic stroke in both men and women (Woodward et al., 2005).
Stroke is a very common neurological disease. Smoking exposure has is a major risk factor of
stroke affecting it by various mechanisms including carboxyhemoglobinemia, increased
platelet aggregability, increased fibrinogen levels, reduced HDL-cholesterol, and direct toxic
effects of compounds (Snyder & Penn, 1996).
Smoking induced atherosclerosis may cause stroke. Stroke results from atherothrombotic
occlusion or an embolism. The sources of embolism are the left atrium in patients with atrial
fibrillation or the left ventricle in patients with myocardial infarction or heart failure. One of
the vessels (most common ICA) becomes occluded by atherosclerotic plaque which causes
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hypo-perfusion of blood into the brain which causes Ischemia. Ischemia causes vessel
occlusion arises from atherosclerosis, typically in the internal carotid artery just above the
carotid bifurcation or from small vessel disease deep within the brain. Ischemia causes direct
injury from the lack of oxygenation and nutritional support resultant in a continuous damage
of the brain tissue (Bath & Lees, 2000).

2

Effects of smoking on respiratory system

Smoking can affect the respiratory system negatively, leading to structural and functional
effects leading to various clinical diseases, including chronic obstructive pulmonary disease,
asthma and lung cancer. Besides that, smoking can impair the defense system of the lung
making it very susceptible to infections (U.S. Department of Health and Human Services,
2004).
Increased mucous secretion, ciliotoxicity and accumulation of various inflammatory cells in
the respiratory tract are all considered as the inflammatory effect of smoking. Several
components of the cigarette smoke are irritants, while others have toxic effects on the airway
epithelium such as acids, ammonia, aldehydes. Those constituents can cause damage and/or
death of the cells as well as local inflammation. Ciliotoxic components of cigarette smoke
decrease the functional clearance of the epithelium resultant in a relevant predisposition for
bacterial colonization and infection because of the goblet cell hyperplasia and increased
mucous production (Behr & Nowak, 2002).
In addition, an imbalance between the antioxidant capacity and the production of reactive
oxygen species (ROS), including superoxide anion, H2O2, and hydroxyl radicals (•OH), leads
to oxidative stress, which is associated with several respiratory diseases (Hoidal, 2001).
Furthermore, cigarette smoke oxidants will increase the number of neutrophils and monocytes
in the lungs that will penetrate the endothelium and can be found in increased numbers in the
bronchoalveolar lavage fluid. These cells are able to produce large amounts of superoxide
anions by the membrane bound reduced nicotinamideadenine dinucleotide phosphate-oxidase.
Those superoxide anions are changed into more harsh oxidants like H2O2, •OH and, in the
presence of myeloperoxidase, hypohalidesare formed (Behr & Nowak, 2002).
Chronic obstructive pulmonary disease or COPD is a progressive not fully reversible disease
that is characterised by airflow limitation and manifested through chronic cough, effort
dyspnea, expectoration and wheezing symptoms. It is associated with an abnormal
inflammatory response of the lung to noxious particles or gases (Murărescu, Mitrofan,
& Mihailovici, 2007). Emphysema and chronic bronchitis often are clinically grouped
together under the name of COPD (Husain, 2015).
COPD has become very common worldwide. It is the third largest cause of cause of death
worldwide (Lozano et al., 2012).
Various studies have made to discuss the prevalence of COPD. For example, in the European
adult populations over 40 years old, the prevalence of chronic obstructive pulmonary disease
ranges between 15 to 20% and is unsurprisingly higher in men than in women due to the
higher percent of the smoking men than the smoking women (Gibson et al., 2013).
Inflammation, oxidative stress and protease and antiprotease imbalance are the main related
mechanisms that contribute to the pathogenesis of COPD including its’ subtypes (emphesyma
and chronic bronchitis) (Hogg, 2004). Toxic components of the cigarette smoke will result in
innate immune response inducing inflammation in the epithelial cells of the airways and in the
mucous producing cells, resultant in increased mucous production reduced mucociliary
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clearance. Thus, pulmonary airways will be blocked resultant in coughing and sputum
production which are the main characteristics of chronic bronchitis (Hogg, 2004).
Smoking results to the production of oxidative stress imbalance, which drives several
inflammatory cells, mainly neutrophils and macrophages, to release a combination of
proteases and inactivates several antiproteases by oxidation. Those cells produce many
proteases including serine proteases elastase, cathepsin G, and protease 3 by neutrophils and
cysteine proteases and E, A, L, S cathepsins by macrophages as well as few matrix
metalloproteases (MacNee, 2006).
Emphysema is defined as abnormal permanent enlargement of the air spaces distal to the
terminal bronchioles, accompanied by destruction of their walls (Husain, 2015). The main
antiproteases that are involved in the pathogenesis of emphysema are α-1 antitrypsin,
secretory leucoprotease inhibitor as well as the tissue inhibitors of metalloproteases (MacNee,
2006).
Asthma affects on average 5 to 10% of the United States population. It can occur at any age
but it is more common in the childhood period. Childhood asthma goes into remission and
reoccurs and flares during life (U.S. Department of Health and Human Services, 2014).
Asthma is an inflammatory airway disease related with both airway inflammation and
obstructed airflow. It results in various symptoms such as wheezing and dyspnea with
exertion (Busse, 2007).
Airway inflammation in asthma is associated with various interactions of cells, mediators,
cytokines, and chemokines. Both active cigarette smoking and secondhand smoke are triggers
of asthma (Stapleton et al., 2011). Asthma in smoker females is more prevalent than
nonsmoker females (Langhammer et al., 2000).
In asthma, there is accelerated decline in lung function as well as increased severity of airflow
obstruction due to the continuous smoking exposure, resulting in additive inflammatory and
remodeling responses in the asthmatic airways. In allergic subtype of asthma, initial
exposures of antigen-presenting cells to allergen leads to the activation of allergen-specific Thelper 2 cells and immunoglobulin E synthesis. Thus, the inflammatory cells get recruited and
activated resultant in mediators releasing. T 2 helper cells may be responsible for few other
pathologic features including epithelial apoptosis and smooth-muscle cell activation
(Polosa & Thomson, 2013).
It is speculated that both smoking and allergic asthma induces pro-inflammatory stimuli
including MMP dysregulation which contributes to lung damage. After the activation of
macrophages, they will produce pro-inflammatory molecules, ROS, tissue MMPs, and
chemokines involved in the prolonged survival of neutrophils in the lung tissue (e.g. IL-8).
Activated macrophages in the smokers produce less IL-10, which leads to decreased T 2
helper cells development and decreased B-cell number and reduced levels of IL-4 and IL-5.
This will make eosinophils less active and even with reduced number, and lower production
of immunoglobulin E in asthmatic smokers. Activated Macrophages stimulates the T 1 helper
cells that in turn induce bronchial epithelial cells and goblet cell activation to increase
inflammatory responses, mucous production and remodeling of the tissues figure (Polosa
& Thomson, 2013).
Lung cancer remains the most common cause of cancer-related deaths worldwide. The major
and common risk factor for lung cancer is tobacco smoking (Youlden, Cramb, & Baade,
2008). Smokers have a risk of developing lung cancer more than non-smokers 30-folds
higher. Besides this, Lung cancer alone is associated with more deaths than prostate, colon,
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pancreas, and breast cancers all combined (Woloshin, Schwartz, & Welch, 2008). 90% of
lung cancer is caused by smoking.
Even non-smokers are in risk of getting lung cancer. Researchers have shown that people
living with a smoker have a 20% increase in risk while in women 30%. As a further matter,
those who work in a place with secondhand smoke exposure have a 16–19% increase in risk
of getting the lung cancer (Fontham et al., 1994).
The exposure of the chemicals of the cigarette smoke induces the inflammatory response and
leads to inflammatory cells activation, cytokines and growth factors release that are associated
in both COPD and lung cancer (Engels, 2008).
Moreover, Smokers are exposed to more than 60 carcinogens from the cigarettes including
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), nitrosamines, and aromatic amines; all of them
contribute to lung cancer and many other cancers (Hecht, 2004).
Those chemicals can cause cancer either by mutations, changing in DNA methylation and
DNA damage. For example, Various N-nitrosamines and tobacco-specific nitrosamines can
attack the DNA at those positions O6MeG and O6pobG causing mutagenic lesions and
subsequently carcinogenesis (Christmann & Kaina, 2012). Lastly, Smoking induced lung
cancer is more associated with Squamous cell carcinoma and Small-cell lung carcinoma
compared with adenocarcinoma and large cell carcinoma (Simonato et al., 2001).

3

Conclusion

Heart disease has become an increasingly more prevalent problem to modern society over the
last several decades. Many lifestyle factors such as smoking, obesity, sedentary life, stress,
diet, and alcohol abuse are contributing to this. Many chemicals induce the incidence of the
atherosclerotic plaques leading to several cardiovascular diseases, such as ischemic heart
disease, coronary artery disease and stroke. In addition, it can result in oxidative stress
producing reactive oxygen species that can cause tissue destructions.
Chemicals can affect the respiratory tract making it more susceptible to many infections as
well as many diseases such as COPD, asthma and lung cancer. Smoking cigarettes also has
more than 60 carcinogens that are associated with more than 13 types of cancers. Smoking
has other outcomes affecting many systems including, reproductive system, immune system,
gastrointestinal tract.
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Abstract: Smoking can cause various diseases such as cancer, respiratory diseases,
cardiovascular diseases, diabetes and other specific outcomes. Many of those diseases can be
prevented by avoiding the exposure of both active and passive smoking. The factors that
influence people to initiate smoking can be due to personality factors, family and culture,
gender, environmental influences and the ease of obtaining cigarettes. Smoking cessation and
allowing tobacco use only in special areas can prevent its’ health risks. Analyzing and
monitoring the preventions and warnings of consequences of smoking can provide new useful
knowledge to the research of issue. In this paper, we present components of tobacco smoke,
nicotine and smoking addiction, risk factors of initiation of smoking during adolescence and
interventions for smoking cessation and prevention.
Key words: smoking, prevention, health risk
Smoking of cigarettes can be seen as a nicotine addiction. Nicotine is currently the only legal
psychoactive substance, which does not have any beneficial effects on health and it is the
most common cause of death among its consumers. Smoking is a risk factor especially related
to the cardiovascular and cancerous diseases, the respiratory system diseases, stomach boils
and Alzheimer’s disease. Environmental tobacco smoke exposure has been shown in general
as a major environmental risk factor and deserves attention in vulnerable population groups
(Ševčíková et al., 2006; Kimáková, 2008; Kimáková et al., 2012; Kachlík, 2016; Argalášová
et al., 2017; Ševčíková et al., 2018).
Smoking represents the single most prominent preventable cause of mortality around the
world. In 1946, WHO defined health as a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity (WHO, 2005). Smoking has become
not only a major social phenomenon, but also a huge health problem leading to fatal
consequences being a noteworthy risk factor for various hazardous diseases including
cardiovascular diseases lung diseases and various cancers (Ezzati & Lopez, 2003).
Tobacco smoke is a complex, dynamic and reactive mixture containing more than 5,000
chemicals (Talhout et al., 2011). One cigarette contains 10 milligram of soot, tar, nicotine,
ash, phenols, benzpyrene, hydrogen cyanide, formaldehyde and that get inhaled into the lungs
of smokers. Thus, it means that the quantity of cigarettes which is inhaled per 1 year
worldwide is approximately 55 million kilograms (Proctor, 2004).
Smoking is very prevalent around the world. An average of 15.1% of 18 years old people and
more are smokers. Additionally, It was estimated to account for 7.2 million deaths worldwide
in 2015 alone (Benjamin et al., 2018).
Not only active smoking leads to many different diseases, furthermore passive smoking or
second hand smoking is significantly associated with an increasing risk of many health
problems and diseases such as breast cancer and allergies in their different types (Cao et al.,
2015).
The goal of WHO Intervention program of integrated noncommunicable diseases was to
decrease the rate of sickness and untimely mortality due to integrated noncommunicable
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diseases, especially the cardiovascular and oncological ones. It points out the possibility of
decreasing the occurrence of such diseases by means of limiting or even eliminating the risk
factors such as smoking, excessive alcohol consumption, psychosocial stress combined with
the lack of physical activity and unhealthy diet (Ševčíková et al., 2006; Kimáková, 2008).

1

Components of tobacco smoke

Tobacco smoke is a toxic and carcinogenic material that constitute of a mixture of more than
5000 chemicals (Talhout et al., 2011). Tobacco cigarette is made from dried tobacco leaves.
Other substances are added for flavour and to make smoking more pleasant (Baker, 2006).
Some of the chemicals found in tobacco smoke include: Nicotine, Hydrogen, cyanide,
Formaldehyde, Lead, Arsenic, Ammonia, Radioactive elements, such as uranium, Benzene,
Carbon monoxide, Nitrosamines, Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) (Talhout et al.,
2011).
IARC divided carcinogens into 5 different groups. The tobacco smoke is considered a clearly
carcinogenic to humans, and so it is classified as group 1 carcinogens (Table 1). Tobacco
smoke is made up of thousands of chemicals, including at least 70 known carcinogens (IARC,
2004).
Table 1
Agents classified IARC Monographs
Group 1

Carcinogenic to humans

120 agents

Group 2A

Probably carcinogenic to humans

82

Group 2B

Possibly carcinogenic to humans

299

Group 3

Not classifiable as to its carcinogenicity to humans

502

Group 4

Probably not carcinogenic to humans

1

Retrieved from IARC (2004).

2

Nicotine and smoking addiction

Nicotine remains the major chemical component responsible for addiction in tobacco
products. Nicotine is rapidly absorbed in the lungs and increase in nicotine concentration in
the brain (Feyerabend & Russell, 1978). In the brain, the nicotine binds to many nicotinic
acetylcholine receptors but particularly in the VTA (Corrigall, Coen, & Adamson, 1994). This
results in stimulation of receptors in that structure that leads to fire the impulses in the
pathway extending forward to the nucleus accumbens (Laviolette et al., 2008). This results in
dopamine release in that structure. Dopamine gets released from the core of nucleus
accumbens and generates stimulus-impulse associations, which makes dopamine release and
uptake the central role of addiction. Furthermore, the dopamine release makes a pleasant
sensation that will make the smoker in urge to smoke more. This explains why non-daily
smokers often find it difficult to stop smoking (Balfour, 2009).
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Tolerance will develop due to continuous exposure to nicotine, driven by an increase in the
number of nicotinic cholinergic receptors and different other changes within the brain
(Benowitz, 2010). As a result of these changes, when addicted smokers stop smoking, there
will be redaction in production of dopamine and other neurotransmitters in response to
stimuli. With tolerance, various withdrawal symptoms will develop that may persist for many
years, including irritability or anger, anxiety, depressed mood, difficulty concentrating,
increased appetite, insomnia, and restlessness (American Psychiatric Association, 2013).
Nicotine withdrawal symptoms also classified as affective, somatic, and cognitive. Affective
symptoms include anxiety, anhedonia (reduced ability to experience pleasure), depression,
dysphoria, hyperalgesia, and irritability. Somatic symptoms include tremors, bradycardia,
gastrointestinal discomfort, and increased appetite. Lastly, cognitive symptoms manifest as
difficulty concentrating and memory problems (Heishman, Kleykamp, & Singleton, 2010).

3 Risk factors of initiation of smoking during adolescence
It is not clearly known why countries and societies (e.g., countries) differ so much in their
smoking initiation rates, however, there is observational proof for many factors that are
predictive for smoking initiation: Family income and educational level, tobacco control
policies (e.g., taxes), smoking bans, and advertising bans, personal characteristics such as
sensation seeking, gender, and ethnicity, parenting practices, and smoking rates in different
social environments.
Risk factors for cigarette smoking initiation vary across age during youthfulness. They are
very plausible for various reasons. The physical and hormonal changes experienced amid
adolescence could constitute risk factors of them or in another way elevate the sensitivity of
other risk factors in the social environment (Hummel et al., 2012). For example, a comparison
between younger and older adolescents has shown that the younger adolescents are more
vulnerable to influence from friends than the older ones (Steinberg & Monahan, 2007). In
addition, most exposures related to smoking in the social environment were associated with
initiation. Father’s smoking and mother smoking and even not having a smoking ban in home
were significant risk factors in adolescents (O’Loughlin et al., 2017; Kachlík, 2016).

4

Interventions for smoking cessation and prevention

Around half of smokers reported that the reasons of smoking are stress relief and selfenjoinment (Fidler & West, 2009). Smokers who report enjoying smoking are less likely to
try to stop but still they can stop it if they try (Fidler & West, 2011).
Smokers who attempt to quit smoking gradually are less likely to succeed than those quitting
abruptly even if they used different methods to quit (e.g. pharmacotherapy) (Lindson-Hawley
et al., 2016).
By increasing the financial cost of the smoking by 10%, cigarette consumption and smoking
prevalence will be reduced by 1 to 2% (Levy et al., 2016).
Another way of interventions that can reduce initiation and consumption of cigarette smoking
is to increase the Anti-tobacco social marketing campaigns through TV advertising,
magazines and newspapers. The percentage of the reduction varies depending on the intensity
and time of the campaign (Bala et al., 2008; Hoffman & Tan, 2015).
Banning of smoking in all indoor public areas also reduces the prevalence but it differs across
countries (Bala et al., 2008). Furthermore, banning of the tobacco advertising and sharing
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graphic health warnings in cigarette packs may also reduce smoking consumption or even
initiation (Hoffman & Tan, 2015). Although it is hard to show conclusively, circumstantial
evidence suggests that banning tobacco advertising and putting large graphic health warnings
on cigarette packets may have reduced smoking prevalence in some countries (Hoffman
& Tan, 2015).
In addition, there are individual-level interventions to promote smoking cessation by giving
physician advices to stop smoking and offer of support to all smokers. Those interventions
may lead to an average decrease of 2% of smoking prevalence (Stead et al., 2012).
Table 2
MPOWER measures
MPOWER measure

Description

Monitor tobacco use and prevention policies Surveillance of the prevalence, determinants
and impacts of tobacco use, and measuring
the effects of tobacco control interventions
Protect people from tobacco smoke

Reduce secondhand smoke exposure
through comprehensive smoke-free
legislation in public spaces, including all
indoor workplaces

Offer help to quit tobacco use

Cessation support through advice from
healthcare providers, telephone quit lines
and easily-accessible or low cost
medications

Offer help to quit tobacco use

Cessation support through advice from
healthcare providers, telephone quit lines
and easily-accessible or low cost
medications

Warn about the dangers of tobacco

Warnings on tobacco packaging and antitobacco media campaigns to promote
awareness on the health consequences of
smoking

Enforce bans on tobacco advertising and
sponsorship

Bans on direct (e.g., television
advertisements, billboards) and indirect
(e.g., industry-sponsored events) marketing
of tobacco products

Raise taxes on tobacco

Increasing the price of tobacco products
through taxation

Retrieved from Hoffman and Tan (2015).
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Pharmacotherapy remains another important way for promoting interventions to quit smoking.
Using various forms of nicotine replacement therapy (NRT) such as: transdermal patch, nasal
spray, oral inhaler, and tablet (Wadgave & Nagesh, 2016).
NRT reduces the physiological and psychomotor withdrawal symptoms that are experienced
due to smoking addiction. Moreover, using NRT increases the chances of long-term success
of that quit attempt by about 3 to 7% if the smoker is under organized program that is given
by a physician or any health care professional (Stead et al., 2012; Sarna et al., 2014).
As shown in Table 2, WHO represented the MPOWER policy package to guide countries to
reduce global tobacco use around the world (WHO, 2008).

5

Conclusion

Smoking is a prevalent habit around the world that affects human’s health and leads to many
diseases in various systems. Furthermore, it causes death and disability on a huge scale.
Cigarette smoke has thousands of harmful chemicals including nicotine, the major substance
urge to smoke. In addition, even non-smokers who breathe in second hand smoke are exposed
to chemicals that may increase the risk of developing plenty of diseases.
Last but not least, following and supporting interventions for smoking cessation and
prevention are very important to consign smoking to its rightful place, the history.
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Realizace vzdělávací oblasti Člověk a zdraví
na základních školách
Implementation of Educational Area Man and Health
in Primary Schools
Václava Klimtová, Vladimíra Lovasová
Západočeské univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Plzeň, Česká republika
Abstrakt: Příspěvek se zabývá výukou vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na základních
školách. Na základě analýzy školních vzdělávacích programů základních škol v Plzeňském
kraji sleduje, v jaké míře je vzdělávací oblast Člověk a zdraví do studijního plánu včleňována,
jakým způsobem je rozložena do jednotlivých ročníků ZŠ, které vzdělávací obsahy školy
preferují a které spíše opomíjejí a do kterých vyučovacích předmětů je zařazují. Článek
porovnává základní školy, které v rámci studijního plánu vyčlenily samostatný vyučovací
předmět Výchova ke zdraví, se školami, které tento předmět nemají. Studie vychází
z doporučení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Analyzovány byly
školní vzdělávací programy 48 základních škol v Plzeňském kraji. Získané výsledky mají
převážně deskriptivní charakter a navozují potřebu realizovat další výzkumná šetření v rámci
doktorského studia jedné z autorek.
Abstract: The paper deals with teaching educational area Man and health in primary schools.
Based on the analysis of the school education programs of primary schools in the Pilsen
region it monitors the extent to which the educational area Man and Health is integrated into
the study plan, how it is distributed in the individual grades of elementary school, which
educational contents are preferred by schools and which rather neglect and into which school
subjects are incorporated. The article compares elementary schools that have set up a separate
Health Education course in the curriculum, with schools that do not have this subject. The
study is based on the recommendations of the Framework Education Program for Basic
Education. In total 48 school education programs of primary schools in the Pilsen Region
were analyzed. The results obtained are largely descriptive charakter and they evoke the need
to carry out further research investigations during the doctoral study of one of the authors.
Klíčová slova: výchova ke zdraví, vztahy mezi lidmi, prevence, podpora, osobnostní
a sociální rozvoj
Keywords: health education, human relations, prevention, support, personality development
Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do devíti
vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem
nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory. My se zaměřujeme na vzdělávací oblast
Člověk a zdraví. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je zaměřena na pozitivní ovlivňování
zdraví žáků prostřednictvím získání relevantních poznatků a informací a osvojení si různých
způsobů chování a dovedností, které mohou uplatňovat ve svém životě. Cílem této vzdělávací
oblasti je to, aby žáci pochopili hodnotu zdraví, uvědomovali si různá rizika a dokázali se jim
vyvarovat a vnímali sami sebe jako živé bytosti (Fialová & Feltlová, 2008). Vzdělávací oblast
Člověk a zdraví by měla u žáků posilovat míru odpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví jiných
lidí. Cílem našeho snažení je zmapovat, jakým způsobem základní školy přistupují k realizaci
této, pro život tak důležité, vzdělávací oblasti.
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1

Teoretická východiska

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví
a Tělesná výchova, ale prolíná se i do ostatních vzdělávacích oblastí (Jeřábek & Tupý, 2007).
Učivo vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví je rozděleno do šesti kategorií, která mohou být
chápána jako průřezová témata (Fialová, 2014). Učivo Vztahy mezi lidmi a formy soužití
zahrnuje jak vztahy ve dvojici, tak vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity. Tomuto
učivu odpovídají pojmy: rodina, škola, vrstevnická skupina, láska, partnerství a další.
Druhým tematickým celkem jsou změny v životě člověka a jejich reflexe, které se vedle
ontogenetického členění (dětství, dospívání, puberta) zaměřují přímo na reprodukční zdraví
a sexualitu. Toto téma mimo jiné řeší pojmy promiskuita, těhotenství, pohlavní identita apod.
Učivo Zdravý způsob života a péče o zdraví sleduje tematické okruhy: výživa a zdraví, vlivy
prostředí na zdraví, hygiena, ochrana před přenosnými chorobami a ochrana před chronickými
nepřenosnými chorobami a před úrazy. Dle RVP je doporučeno se v rámci učiva Rizika
ohrožující zdraví a jejich prevence věnovat problematice stresu, závislostí a násilí,
bezpečnému chování a komunikace, ochraně zdraví, manipulativní reklamě a mimořádným
událostem. Co se týká učiva Hodnota a podpora zdraví, vychází z celostního pojetí člověka ve
zdraví a nemoci a zaměřuje se na formy podpory zdraví. Poslední obsahovou oblastí oboru
Výchova ke zdraví je Osobnostní a sociální rozvoj, který zahrnuje sebepoznání a sebepojetí,
sebeorganizaci činností a chování, psychohygienu, mezilidské vztahy, komunikaci
a kooperaci. V rámci učiva se jednotlivé kategorie prolínají a operují se shodnými pojmy
v různých kontextech.

2

Cíl a metodologie šetření

Šetření je zaměřeno na mapování přístupů k výuce vzdělávací oblasti Člověk a zdraví
na základních školách. Za účelem naplnění tohoto cíle bylo stanoveno pět výzkumných
otázek:


V jaké míře je vzdělávací oblast Člověk a zdraví do školního vzdělávacího programu
včleňována?
 Jakým způsobem je rozložena do jednotlivých ročníků ZŠ?
 Které vzdělávací obsahy školy preferují a které spíše opomíjejí?
 Do kterých vyučovacích předmětů školy jednotlivé vzdělávací obsahy zařazují?
 Jaký je v těchto ohledech rozdíl mezi základními školami, které v rámci studijního plánu
vyčlenily samostatný vyučovací předmět Výchova ke zdraví, se školami, které tento
předmět nemají?
Do souboru bylo zahrnuto celkem 48 základních škol v Plzni a okolí, z toho 11 škol mělo
vytvořený předmět Výchova ke zdraví či jeho ekvivalent, např. Výchova ke zdravému
občanství, Občan a zdraví apod. 37 škol takový specificky zaměřený předmět nemělo.
Jako metoda sběru dat byla použita analýza školních vzdělávacích programů z hlediska
přítomnosti/nepřítomnosti pojmů identifikujících zařazení vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.
Za pojmy identifikující zařazení vzdělávací oblasti byly považovány přímo názvy
vzdělávacích obsahů vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a dále názvy dílčích témat
jednotlivých vzdělávacích obsahů, které byly následně z kontextu k některému ze
vzdělávacích obsahů přiřazeny.


Názvy vzdělávacích obsahů vzdělávací oblasti Člověk a zdraví: vztahy mezi lidmi
a formy soužití, změny v životě člověka a jejich reflexe, zdravý způsob života a péče
46

o zdraví, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, hodnota a podpora zdraví, osobnostní
a sociální rozvoj.


Názvy dílčích témat jednotlivých vzdělávacích obsahů: kamarádství, přátelství, láska,
partnerské vztahy, manželství, rodičovství, komunita, rodina, škola, vrstevnická skupina,
obec, spolek, dětství, puberta, dospívání, sexualita, reprodukční zdraví, promiskuita,
těhotenství, pohlavní identita, výživa, stravování, režim, životní podmínky, poruchy
příjmu potravy, ovzduší, voda, hluk, osvětlení, teplota, hygiena, práce, odpočinek, pohyb,
přenosné choroby, prevence, sexuální kontakt, nemoc, úraz, ochrana, kardiovaskulární
a metabolická onemocnění, léčebná péče, odpovědné chování, první pomoc, stres, únava,
duševní odolnost, závislost, násilí, rizikové chování, alkohol, kouření, zbraně,
nebezpečné látky, internet, trestná činnost, dopink, drogy, zneužívání, kriminalita, šikana,
odborná pomoc, bezpečné chování, komunikace, rizikové prostředí, média, pravidla
bezpečnosti, ochrana zdraví, doprava, agresivita, manipulace, reklama, sekty, mimořádné
události, evakuace, zdraví, lidské potřeby, životní styl, podpora zdraví, sebepoznání,
sebepojetí, seberegulace, sebereflexe, sebekontrola, sebeovládání, problémové situace,
cíle, hodnoty, postoje, rozhodování, mezilidské vztahy, prosociální chování,
psychohygiena, sociální dovednosti, kooperace, empatie, aktivní naslouchání, asertivní
komunikace.

3

Zjištěné výsledky



Zařazování vzdělávací oblasti Člověk a zdraví do ŠVP sledovaných ZŠ
Průměrný počet zařazení vzdělávací oblasti Člověk
a zdraví v ŠVP škol

Graf 1. Průměrný počet zařazení vzdělávací oblasti Člověk a zdraví do ŠVP škol
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví byla v analyzovaných ŠVP uvedena celkem 8215krát.
V průměru se jedná o 171, 155 zařazení této vzdělávací oblasti na školu. Mezi jednotlivými
školami sice evidujeme určité rozdíly, nikoli však výrazné. Minimální disproporce
zaznamenáváme i v průměrném počtu zařazení, porovnáme-li z tohoto hlediska základní
školy, které v rámci studijního plánu vyčlenily samostatný vyučovací předmět Výchova ke
zdraví, s těmi školami, které tento předmět nemají.
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Zařazování vzdělávací oblasti Člověk a zdraví do jednotlivých ročníků ZŠ
Průměrný počet zařazení vzdělávací oblasti Člověk
a zdraví do jednotlivých ročníků ZŠ – celkem
Průměrná četnost zařazení
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Graf 2. Průměrný počet zařazení vzdělávací oblasti Člověk a zdraví do jednotlivých ročníků
ZŠ – celkem
Přestože je výuka vzdělávací oblasti Člověk a zdraví v netříděném vzorku sledovaných
základních škol soustředěna nejvíce do 8. ročníků, žáka průběžně provází po celou dobu jeho
školní docházky.

Průměrný počet zařazení vzdělávací oblasti Člověk
a zdraví do jednotlivých ročníků ZŠ – porovnání
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Graf 3. Průměrný počet zařazení vzdělávací oblasti Člověk a zdraví do jednotlivých ročníků
ZŠ – školy s VKZ a bez
Mezi školami se samostatným vyučovacím předmětem Výchova ke zdraví a školami bez
tohoto předmětu není z hlediska časového rozložení výuky vzdělávací oblasti Člověk a zdraví
výrazný rozdíl a obě kategorie škol plánují výuku této vzdělávací oblasti nejvíce pro
8. ročník.
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Zařazování oblasti Člověk a zdraví do jednotlivých vyučovacích předmětů

Vedle specifických předmětů vzdělávací oblast Člověk a zdraví nejčastěji vyučována v rámci
Tělesné výchovy, Prvouky, Českého jazyka, Pracovních činností, Přírodopisu, Informatiky,
Hudební výchovy, Vlastivědy, Výtvarné výchovy.


Preference vzdělávacích obsahů vzdělávací oblasti Člověk a zdraví
Preference vzdělávacích obsahů – celkem
Osobnostní a sociální rozvoj

37,8

Hodnota a podpora zdraví

18,34

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

38,4

Změny v životě člověka

8,05

Zdravý způsob života a péče o zdraví

44,27

Vztahy mezi lidmi a formy soužití

24,35

Graf 4. Preference vzdělávacích obsahů – celkem
(Hodnoty uvádějí průměrný počet zařazení vzdělávacího obsahu od ŠVP.)
Z hlediska vzdělávacích obsahů vzdělávací oblasti Člověk a zdraví všechny sledované školy
celkově preferují témata zdravý způsob života a péče o zdraví, rizika ohrožující zdraví a jejich
prevence a osobnostní a sociální rozvoj. Nejmenší podíl je celkově věnován obsahům změny
v životě člověka a hodnota a podpora zdraví.

Preference vzdělávacích obsahů
VKZ-NE

VKZ-ANO
39
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Osobnostní a sociální rozvoj
13,28

Hodnota a podpora zdraví
Rizika ohrožující zdraví a jejich
prevence

23,3
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44,14
44,4
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Vztahy mezi lidmi a formy soužití

Graf 5. Preference vzdělávacích obsahů – školy s VKZ a bez
(Hodnoty uvádějí průměrný počet zařazení vzdělávacího obsahu od ŠVP.)
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Porovnáme-li oba typy škol, shledáváme dva mírné rozdíly. Školy, které vyčlenily samostatný
vyučovací předmět Výchova ke zdraví, se o něco více zaměřují na vzdělávací obsah hodnota
a podpora zdraví, druhá skupina škol do ŠVP častěji zařazuje téma rizika ohrožující zdraví
a jejich prevence. Vzdělávací obsah hodnota a podpora zdraví cíleněji akcentuje žákovské
postoje ke zdraví.


Nejčastěji opomíjená témata vzdělávací oblasti Člověk a zdraví

Z hlediska dílčích témat se sledované školy nejméně samostatně věnují tématům zodpovědné
chování, kamarádství, vrstevnická skupina, láska a reprodukční zdraví a sexualita. Následující
grafy znázorňují rozdíly mezi školami s předmětem Výchova ke zdraví a školami bez tohoto
předmětu, a to ve struktuře všech šesti vzdělávacích obsahů.
Opomíjená témata vzdělávacího obsahu č. 1
(Podíl škol bez pojmu v ŠVP v %)
VKZ NE

VKZ ANO

66,6
42,86 33,33

láska

66,6

28,57

28,57

kamarádství

vrstevnická
skupina

14,28

16,66

rodičovství

Graf 6. Nejvíce opomíjená témata vzdělávacího obsahu č. 1 – školy s VKZ a bez
Jen třetina škol s předmětem Výchova ke zdraví v rámci vzdělávacího obsahu Vztahy mezi
lidmi a formy soužití vyčleňují jako samostatná témata kamarádství a vrstevnickou skupinu.
Rozdíl oproti druhému typu škol je markantní.
Opomíjená témata vzdělávacího obsahu č. 2
(Podíl škol bez pojmu v ŠVP v %)
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33,33
0
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16,66
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0

16,66
láska

Graf 7. Nejvíce opomíjená témata vzdělávacího obsahu č. 2 – školy s VKZ a bez
Jen školy bez předmětu Výchova ke zdraví vždy do obsahu Změny v životě člověka a jejich
reflexe zahrnují téma dospívání a láska. Více než 42 % těchto škol a třetina škol s Výchovou
ke zdraví však nevěnuje zvláštní pozornost tématu reprodukční zdraví a sexualita.
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Opomíjená témata vzdělávacího obsahu č. 3
(Podíl škol bez pojmu v ŠVP v %)
VKZ NE

VKZ ANO
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stravování

denní režim

Graf 8. Nejvíce opomíjená témata vzdělávacího obsahu č. 3 – školy s VKZ a bez
Školy se samostatným předmětem VKZ vždy zahrnují téma stravování jako součást obsahu
Zdravý způsob života a péče o zdraví. Oba typy škol se málo věnují pojmu zodpovědné
chování.
Opomíjená témata vzdělávacího obsahu č. 4
(Podíl škol bez pojmu v ŠVP v %)
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Graf 9. Nejvíce opomíjená témata vzdělávacího obsahu č. 4 – školy s VKZ a bez
Všechny školy s Výchovou ke zdraví při výuce rizik ohrožujících zdraví a jejich prevence
věnují zvláštní prostor manipulaci, ale třetina z nich nepoužívá pojem bezpečné chování.
O něco více se tyto školy věnují závislostem. U vzdělávacího obsahu č. 5, Hodnota a podpora
zdraví, shledáváme téměř u 60 % obou typů škol absenci pojmu lidské potřeby.
Vzdělávací obsah Osobnostní a sociální rozvoj je tematicky pokryt kompletně a v ŠVP škol
se objevují všechny klíčové pojmy z RVP.

4

Závěr

Výuka vzdělávací oblasti Člověk a zdraví provází žáka ve sledovaných školách po celou dobu
jeho školní docházky, přičemž největší podíl je jí věnován v 8. třídách ZŠ. Vedle specifických
předmětů je vzdělávací oblast Člověk a zdraví nejčastěji vyučována v rámci Tělesné výchovy,
Prvouky, Českého jazyka, Pracovních činností, Přírodopisu, Informatiky, Hudební výchovy,
Vlastivědy, Výtvarné výchovy. Sledované školy obecně preferují vzdělávací obsahy: Zdravý
způsob života a péče o zdraví, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence a Osobnostní
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a sociální rozvoj. Nejmenší podíl je celkově věnován obsahům: Změny v životě člověka
a Hodnota a podpora zdraví. Pouze vzdělávací obsah Osobnostní a sociální rozvoj je však
v ŠVP škol tematicky pokryt kompletně. U ostatních vzdělávacích obsahů shledáváme
některá více či méně opomíjená témata. Jedná se zejména o pojmy: zodpovědné chování,
kamarádství, vrstevnická skupina, láska, reprodukční zdraví a sexualita. Mezi školami, které
mají samostatný předmět zaměřený na vzdělávací oblast Člověk a zdraví, a školami, které
takový předmět nemají, jsou patrné určité rozdílné tendence.
Závěrem však lze konstatovat, že ani vytvoření samostatného vyučovacího předmětu Výchova
ke zdraví a jeho ekvivalentů nemusí garantovat to, že bude ve výuce věnována dostatečná
pozornost všem vzdělávacím oblastem a tématům doporučeným v RVP.
Uvedená zjištění mohou mít mnoho příčin, např. kvalifikovanost učitelů obecně, osobní
postoje učitelů k jednotlivým tématům, nejistota v didaktickém uchopování jednotlivých
témat vzhledem k věku žáků a další. Do hry mohou také vstupovat rozdíly mezi formulacemi
ve školních vzdělávacích programech a tím, jak je výuka fakticky realizována.
V současné době byly zahájeny rozhovory s učiteli oslovených škol za účelem mapování
jejich postojů k obsahům a tématům vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.
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Evropské tendence ve vzdělávání v oblasti podpory zdraví
a bezpečnosti
European Tendencies in Education in the Field of Health and
Safety
Miroslava Kovaříková
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha, Česká republika
Abstrakt: Článek přináší pohled Evropské Unie, konkrétně agentury OSHA na problematiku
vzdělávání v oblasti zdraví a bezpečnosti. Rozpracována jsou doporučení pro integraci
do vzdělávání s důrazem na vysokoškolské vzdělávání. Představena je strategie kultury
bezpečnosti a kultury zdraví.
Abstract: The following article deals with the problem of integrating security issues into the
study programme of faculties training teachers in individual fields of education. The article
brings an insight into the European Union, specifically the OSHA on health and safety
education. Recommendations for integration into education with an emphasis on higher
education are developed. A strategy of culture of safety and culture of health is introduced.
Klíčová slova: agentura OSHA, bezpečnost a ochrana zdraví, vysokoškolská příprava učitelů,
kultura zdraví, kultura bezpečnosti
Key words: European Agency for Safety and Health at Work, security literacy, health
and safety, university teacher training, Health Culture, Safety Culture
Aktuálně probíhající revize Rámcových vzdělávacích programů nabízejí příležitost k hledání
nových možností k začlenění bezpečnostní problematiky do systému vzdělávání. Inspirací
pro Českou republiku může být integrovaný model výuky výchovy ke zdraví a bezpečnosti,
který představuje agentura Evropské unie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
(EU OSHA, 2009). Tato agentura se dlouhodobě snaží o prosazení kultury prevence rizik.
Tento termín vychází z pojmů kultura bezpečnosti a kultura zdraví. Kultura bezpečnosti je
definována jako soubor charakteristik a osobních postojů v organizaci a myšlení lidí, který
zajišťuje, že problémům bezpečnosti je věnována nejvyšší priorita, odpovídající jejich
významnosti (Michalík, 2010). Obdobně lze definovat i pojem kultura zdraví. Zvyšování
bezpečnostní a zdravotní gramotnosti se tak stává přirozenou součástí celoživotního učení.

1

Integrace výchovy ke zdraví a bezpečnosti

Integrovaný model výchovy ke zdraví a bezpečnosti (Health and Risk education) naplňuje
představu o školní strategii podpory zdraví. Dosažení stavu fyzické, psychické a sociální
pohody v oblasti zdraví a bezpečnosti předpokládá nastavení podmínek školního prostředí pro
bezpečné a zdravé učení v oblasti materiálních podmínek a oblasti lidských zdrojů.
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Školní prostředí
podporující zdraví
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Bezpečné prostředí
pro učení

Obrázek 1. Návrh integrovaného modelu
Výše zobrazený model integrace Výchovy ke zdraví a bezpečnosti je založen na jednotě
prolínání formálního a neformální kurikula na škole. Formální kurikulum jako komplexní
projekt cílů, obsahu, prostředků a organizace vzdělávání. Jedná se tedy o vlastní realizaci
projektovaného kurikula ve vzdělávacím procesu, způsoby kontroly a hodnocení výsledků
výuky (Průcha, Walterová, & Mareš, 1995). Formální kurikulum tedy představuje plán
obsahu vyučování v oblasti zdraví a bezpečnosti, který vychází z příslušných Rámcových
vzdělávacích programů podle typu školy. Neformální kurikulum zahrnuje všechny aktivity
a zkušenosti, které se vztahují ke škole, jako jsou mimotřídní a mimoškolní aktivity
organizované školou např. exkurze, výlety, soutěže, zájmové činnosti), ale i domácí studium,
úkoly a přípravy žáků na vyučování. V problematice zdraví a bezpečnosti škola
v neformálním kurikulu dává žákům možnost zažít v reálném životě školy formální výukou
deklarované hodnoty. Žák sám zjišťuje, jaká pozornost je v realitě školního života věnována
problematice zdraví a bezpečnosti. Nakolik jsou v souladu či se rozcházejí informace získané
ve formální výuce a vlastní zkušenosti žáků se školou. Jaké podmínky škola skutečně vytváří
pro podporu zdraví a bezpečnost žáků. Z pohledu utváření a osvojování žádoucích hodnot
u žáků může mít neformální kurikulum zásadnější vliv než formální obsah výuky o této
problematice. Na obrázku zobrazený model tedy představuje stav, kdy formální a neformální
kurikulum se vzájemně prolínají a jsou v hodnotovém souladu.
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Důvody vedoucí k návrhu Výchovy ke zdraví a bezpečnosti







Kultura bezpečnosti a kultura zdraví stojí zejména na principech osobní odpovědnosti.
Vyžadují aktivní přístup řídících orgánů více rezortů k problematice.
Jsou součástí celoživotního učení a vzdělávání.
Vzdělávací obsahy podléhají aktualizaci na základě definování rizik.
Jsou významně ovlivněny neformálním vzděláváním.
Úspěšnost ve vzdělávání v těchto oborech je založena na spolupráci nikoli na nařizování.

V současnosti existují tři hlavní přístupy k této problematice:
1) Přístup holistický (odpovědnost školy, rodiny, společnosti).
2) Přístup založený na důrazu začlenění problematiky do vzdělávacích programů.
3) Přístup založený na důrazu mimo formální vzdělávání.
Pro dosažení kultury prevence je nezbytná podpora celé společnosti na národní i evropské
úrovni. Evropská vzdělávací politika může vytvářet pouze doporučující rámec pro jednotlivé
národní vzdělávací politiky. Na úrovni jednotlivých států je třeba respektovat v oblasti zdraví
a bezpečnosti i regionální a lokální potřeby škol a školských zařízení (Brück, 2013).

2

Doporučení pro integraci bezpečnostní problematiky do vzdělávání

Jestliže má být problémům zdraví a bezpečnosti věnována nejvyšší priorita, odpovídající
jejich významnosti, je nutné, aby tato problematika byla součástí i vysokoškolské přípravy
budoucích vedoucích pracovníků různých oborů. V publikaci Occupational safety and health
and education: a whole-school approach je na základě příkladu dobré praxe uvedeno shrnutí
doporučení pro úspěšnou integraci otázek bezpečnosti a ochrany zdraví v celém kontextu
problematiky nikoli pouze pojetí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro úspěšné
začlenění bezpečnostní problematiky do pregraduální přípravy učitelů z publikace vyplývají
následující doporučení.
1) Výuka bezpečnostní problematiky se musí omezit na klíčové aspekty. Ve výuce je
využíváno reálných případů, metod řešení problémů a aktivního učení.
2) Pro začlenění problematiky využít stávajících kurzů jako aktualizaci předmětů (hlavně
ve společné pedagogické přípravě).
3) Vytvoření e-learningových kurzů, které umožní studentům individuální plnění.
4) Spolupráce vysokých škol s dalšími subjekty (složkami integrovaného záchranného
systému).
5) Spolupráce mezi vysokými školami, sdílení matriálů k otázkám bezpečnosti.
Integrace této problematiky je pravděpodobnější, pokud existují vhodné kontextové faktory,
například:
1) Existence katedry, která se zabývá bezpečností a ochranou zdraví.
2) Vysoká škola má konkrétní povinnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví studentů
při výkonu činností (praxe, laboratoře, praktické činnosti).
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3) Vysoká škola propaguje a podporuje přístup k otázkám zdraví a bezpečnosti, vytváří
bezpečné a zdravé pracovní/vzdělávací prostředí pro všechny zaměstnance a studenty
a aktivně zapojuje zaměstnance a studenty do tohoto procesu.

3

Závěr

O tom, v jaké podobě bude součástí vzdělávání bezpečnostní problematika, se v současnosti
vedou intenzivní jednání v kontextu revizí Rámcových vzdělávacích plánů. Otázky kolem
začlenění bezpečnostní problematiky do vzdělávání a následně i do pregraduální přípravy
učitelů jsou základním předpokladem zvýšení kultury bezpečnosti a bezpečnostního
povědomí celé společnosti.
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Tematická preventivní edukace na školách v oblasti
popáleninových úrazů
Thematic Preventive Education in Schools in the Area of Burn
Injuries
Radomír Mager (1,2), Marie Vítková (1), Jana Magerová (1)
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno, Česká republika
1) Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU Brno
2) Klinika popálenin a plastické chirurgie FN Brno
Abstrakt: Termické úrazy u mladistvých obecně patří k jedněm z nejzávažnějších úrazů.
Především se jedná o těžká elektrotraumata a rozsáhlé popáleniny ve skupině náctiletých.
V tomto kontextu v rámci mezioborové spolupráce mezi Katedrou speciální a inkluzivní
pedagogiky PdF MU a Klinikou popálenin FN Brno organizujeme preventivní edukační
program zaměřený především na teenagery na druhém stupni základních škol, dále na
středních školách a speciálních školách.
Abstract: Burns of the teenager age are generally one of the most serious injuries. Above all,
it is a severe electrotrauma and extensive burns in a group of teenagers. In this context, within
the framework of the interdisciplinary cooperation between the Department of Special
Education of the MU Faculty of Medicine and the Burning Clinic of Brno University
Hospital, we organize a preventive education program focused mainly on teenagers at the
second level of elementary schools, secondary schools and special schools.
Klíčová slova: termické úrazy, elektrotrauma, přidružené úrazy, komplikace, jizvy,
preventivní programy, cílená edukace, škola, dotazník, prezentace, obrazová dokumentace,
vyhodnocení.
Key words: thermal injuries, electrotrauma, associated injuries, complications, scars,
programs of the prevention, targeted education, school, questionnaire, presentation, picture
documentation, evaluation.
Popáleniny odedávna patří k poměrně závažným úrazům. Jen v naší republice utrpí
popáleninu 100 000 osob, z toho okolo 40 000 dětí. Podíl dětských popálenin je tudíž zhruba
40procentní. Ne každá popálenina je však léčena ve zdravotnickém zařízení, jelikož naštěstí
drtivou většinu popálenin tvoří jen drobné úrazy. Na druhou stranu jsou rozsáhlé popáleniny
u dětí ve světě třetí nejčastější příčinou úmrtí. V průběhu posledních desetiletí dochází
u popáleninového traumatu k posunu charakteru mechanismu popálení a rovněž ke změnám
uvnitř jednotlivých věkových skupin popálených. Podobně jako ve vyspělých západních
zemích v současné době naštěstí ubývá rozsáhlých popálenin v populaci nezletilých. Ovšem
na druhou stranu neubývá lehčích popálenin, především opařenin (Lipový, Mager, &
Suchánek, 2012). Průměrný věk popálení se také snižuje. Dominujícím popálením jsou
opařeniny u dětí v raném batolecím věku, zejména u chlapců. Obecně termické úrazy
u mladistvých patří k jedněm z nejzávažnějších úrazů. Nejvíce nebezpečnými v této kategorii
jsou především elektrotraumata aneb popáleniny elektrickým proudem a to především ve
skupině náctiletých (Mager et al., 2016). V tomto kontextu v rámci mezioborové spolupráce
mezi Katedrou speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU a Klinikou popálenin FN Brno
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organizujeme preventivní edukační program zaměřený především na teenagery na druhém
stupni základních škol, dále na středních školách a speciálních školách.
Preventivní programy v úrazovosti obecně probíhají paralelně prakticky neustále. Komise pro
prevenci (Prevention Committee) Mezinárodní společnosti pro popáleninové úrazy
(International Society for Burn Injuries - ISBI) již od konce 80. let 20. století spolupracuje
v preventivních programech se Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Jejím úkolem je
postupně shromažďovat data, která mají právě sloužit prevenci. V popředí stojí především
literatura s preventivní tematikou. Sledovány jsou hlavně závěry výzkumných prací
v jednotlivých traumatologických oborech. Působivé jsou také preventivní workshopy,
výstavy s preventivní tematikou a různé osvětové akce. Z úspěchů těchto preventivních aktivit
uveďme například, že se vyrábí především ve vyspělých zemích dětské oděvy s vyšším
podílem nehořlavé složky (Königová, 1990; Königová et al., 1999).
Důležitým aspektem této naší činnosti je představit popáleninové trauma v celé své
nebezpečnosti. V popředí proto určitě musí být prezentace konkrétních případů
prostřednictvím videoprojekce, obrazové prezentace či prezentace přímo dřívějšími pacienty,
kteří takové závažné trauma utrpěli. Z úspěšných preventivních projektů u nás vzpomeňme
například preventivní program prostřednictvím Kinematovlaku Českých drah, kde se formou
videoprojekce mohla a ještě stále může mládež seznámit s nebezpečím popálenin na železnici.
V tomto programu jsou ve speciálně upraveném železničním voze do podoby kina promítány
dokumenty o popálení na železnici. Nelze opomenout také práci obecně prospěšných
společností, např. brněnské společnosti Popálky, kde se přímo její členové, coby dřívější
popáleninoví pacienti, podílejí na rozmanité činnosti vč. práce preventivních lektorů
ve školách či edukačních centrech (Popalky, online). Obdobným preventivním působem
působí pražská společnost Bolíto (Bolito, online).
I v tomto projektu bychom chtěli podobným a vskutku preventivním duchem edukovat
mládež, jakými způsoby lze předcházet termickým úrazům. V našem výzkumu se chceme
především soustředit na školu a školní zařízení. Cílem je zmapovat znalosti starších žáků
a studentů středních a také speciálních škol o popálení jako takovém a vytvořit poutavou
formou program preventivní edukace. Důležitou je též spolupráce se členy společnosti
Popálky o.p.s a využití jejich zkušeností z vlastního popáleninového traumatu.

1

Termické úrazy

Zaměříme-li se na nejmladší věkovou skupinu ve věku batolecím či u předškoláků, je na
prvním místě v preventivní činnosti především rodič (Beranová, 1981; Čapková, 2006;
Plánka, 2016). V kategorii termických úrazů v této věkové skupině, jak bylo výše uvedeno,
dochází prakticky k 80 % dětských popálenin. Jsou to především opařeniny, ke kterým
dochází v domácím prostředí. V současné době se snižuje střední věk této kategorie
(Fukunishi, Takahashi, & Kitagishi, 2000; Kumar, Chirayil, & Chittoria, 2000). Nicméně je to
kategorie úrazů, které naštěstí nebývají příliš rozsáhlé. Jejich léčba probíhá jak ambulantně,
tak za hospitalizace. Během hospitalizace je určitě všeobecně podporovanou výhodou
doprovod dítěte jedním z rodičů (Lipový, Suchánek, & Gregorová, 2011; Lipový, Mager, &
Suchánek, 2012).
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Graf 1. Etiologie popálenin u mladších dětí – archiv autora
Naproti tomu ve věkové skupině školní mládeže, a to jak školáků prvního i druhého stupně
postupně nabývá na významu cílená edukace. Dokazují to naše zkušenosti. Zaměříme-li
se na termické úrazy u starších školáků a teenagerů, tak právě v této věkové skupině je výskyt
nejzávažnějších a život ohrožujících termických úrazů velmi častý. Víme, že podobně, jako
ve skupině dospívajících, kde jsou oblíbeny např. extrémní sporty, může být podobně
důvodem poranění extrémní hazard. K jeho popularizaci v této věkové kategorii přispívá
rozšířenost komunikačních technologií a možnosti sdílení na veřejných sociálních sítích. Zde
uveďme příklad obliby extrémního hazardování se zdravím u některých tzv. Youtuberů.
Především tuto skupinu teenagerů bereme jako stěžejní. Pro velkou část dospívající mládeže
je právě tato skupina častým vzorem. Ať již vezmeme vkládání neobvyklých foto- či
videoprojekcí právě do prostředí tohoto webového rozhraní, či mnohdy přímo vybízení
k překonávání takového extrémního hazardu. Jako příklad uveďme skákání tzv. parkúru
přímo na vagonech nebo jen prosté přelézání jako součást vytahování se před ostatními.
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Graf 2. Celkový počet úrazů el. proudem na železnici na domácím pracovišti, horní pole
ukazuje podíl nezletilých – archiv autora
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Na tomto místě bychom chtěli uvést několik příkladů také formou kazuistik.
Kazuistika 1
Při návratu z víkendové akce se mladý teenager snažil vyfotit neobvyklé foto na střeše
železničního vagonu pod elektrickou trakcí 25 kV a utrpěl popálení elektrickým obloukem
s pádem z vagonu. Popáleniny vesměs III. stupně utrpěl na 55 % povrchu těla. Léčba byla
náročná, vyžádala si mnoho operačních výkonů, např. provedení kožní transplantace
či tracheotomie. Celkově trvala přes 3 měsíce. Chlapec si ponese doživotní následky v podobě
jizev s nutností jejich pozdější chirurgické korekce.
Kazuistika 2
15-letý chlapec z rodiny slabých socioekonomických poměrů zdolával nevyužívaný ocelový
železniční most v místě s funkční trakcí 25 kV. Při skoku na mostě utrpěl popáleninu
elektrickým proudem III. st. na 45 % povrchu těla a následně spadl z výšky 6 metrů. Při tomto
pádu utrpěl těžké přidružené poranění sleziny a komplikovanou zlomeninu krčku stehenní
kosti. Při následném ošetření, po leteckém transportu do popáleninového centra, musela být
slezina operativně odstraněna a zlomenina byla řešena sešroubováním speciálním titanovým
šroubem. Dále byly ošetřovány popáleniny řadou operačních výkonů v narkose, kdy musela
být po etapách odstraněna devitalizovaná kůže a následně rovněž po etapách transplantována
jeho vlastní zdravá kůže. Byla nutná hospitalizace na jednotce intenzivní péče, nutné bylo
uvedení pacienta do umělého spánku a umělá plicní ventilace pomocí dýchacího přístroje.
Podobně jako u předchozího případu. Bylo nutné podávat léky tlumící bolest. Pozdější
dlouhodobá rehabilitace na pracovišti popáleninové medicíny nebyla pro jeho nevýraznou
snahu o spolupráci příliš úspěšná. Proto postupně došlo k vytvoření jizev v jejich horší
podobě. Jednalo se o jizvy kontrahující, tzv. stahující, které omezují pohyb končetin v místech
kloubů. Tyto musely být rovněž za hospitalizace operativně rekonstruovány, což prodloužilo
původní pobyt v nemocnici. I tak byla ale léčba úspěšná a chlapec odešel po 4 měsících domů
a pravidelně dlouhodobě navštěvuje dispenzární ambulanci našeho popáleninového centra.
Odnesl si kromě jizev velké ponaučení do života. Stále ale nejsou vyloučeny pozdější
operační rekonstrukční výkony právě v místech jizev.
Kazuistika 3
Při slavnostním zapalování vatry u příležitosti Pálení čarodějnic přiléval mladý organizátor
akce hořlavinu do právě zapálené vatry. Ihned došlo k prudkému vyšlehnutí plamenů
a popálení mladého muže v oblasti obličeje, horních i dolních končetin, v rozsahu 40 %
povrchu těla. Po přijetí do popáleninového centra byly provedeny tzv. uvolňující nářezy
v místech hlubokých cirkulárních popálenin na končetinách, aby nebylo postiženo prokrvení
končetin následným nastupujících otokem. I v tomto případě byly nutné operační výkony
v narkose s nutností odstranění devitalizované kůže a její náhradou kožními transplantáty.
I v tomto případě si mladý muž odnesl jizvy.
Úraz popálením je jeden z nejvážnějších úrazů v traumatologii jako takové. Následná léčba
těžkých popálenin je náročná, komplikovaná a velmi dlouhá. Zanechává trvalé stigma
v podobě viditelných jizev a nutnosti opakovaných hospitalizací. Další následky jsou
v podobě některých dalších orgánových a funkčních poruch (pomočování), případně
psychických poruch (deprese, fobie apod.).
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Nejčastější kategorií popálenin v dětství jsou opařeniny, které tvoří 80 % všech popálenin.
Především u batolat a předškoláků tvoří až 85 % všech popáleninových úrazů. Následující
skupinou jsou kontaktní popáleniny (např. od horkých předmětů, povrchů, kamen a zdrojů
tepla), tvoří 12 % všech dětských popálenin, další skupinou jsou popáleniny plamenem, které
tvoří 6 % popálenin. Tyto popáleniny jsou často kombinované s popáleninami dýchacího
ústrojí a cest dýchacích. V neposlední řadě poměrně malou skupinou jsou elektrické
popáleniny s jen 2 % všech popálenin. Jejich léčba je však nejvíce komplikovaná a náročná.
Tyto popáleniny zanechávají nejvíce trvalých následků a nejčastěji mohou způsobit úmrtí.
Definice a typy popálenin
Popáleniny vznikají působením nadprahové termické energie, kdy dochází k poškození kůže
či hlubších podkožních struktur. Podobně opařeniny vnikají působením horké vody případně
jiných tekutin či dlouhým efektem jejich působení. Podobně omrzliny, které rovněž patří mezi
termické úrazy, vznikají působením podprahového chladu, a to již kolem 6 stupňů Celsia.
Chemické popáleniny či poleptání vznikají kontaktem kůže s kyselinami či zásadami.
Popáleniny dle hloubky postižení rozdělujeme na tři stupně:
I. stupeň popálení – jedná se povrchní postižení pokožky, při kterém se nevytvoří puchýře,
ale jen zarudnutí. Typickým příkladem je popálení při opalování na slunci. Popálenina je
nicméně bolestivá. Její léčba je konzervativní. Probíhá obvykle pomocí převazů ambulantně,
výjimečně za hospitalizace.
II. stupeň popálení – jedná se o postižení horní partie kůže, rozdělujeme na povrchnější
II.A stupeň a hlubší II.B stupeň. Při tomto popálení se mohou již vytvořit puchýře na kůži.
Typickým příkladem je opaření. Popáleniny II. stupně jsou velmi bolestivé, jelikož jsou
podrážděny nervová zakončení v oblasti kůže. Jejich léčba je opět konzervativní, i když
o něco delší, dosahující délky několika týdnů.
Důležitým aspektem časné prevence u těchto druhů popálení je chlazení ploch ihned
po popálení studenou vodou či podobným chladivým prostředkem. Zmírní se tím i celková
bolestivost. Není doporučováno čerstvou popáleninu nikterak nenatírat mastmi, jelikož by
mohlo dojít k jejímu prohloubení.
III. stupeň popálení – u tohoto stupně popálení se jedná o nejzávažnější typ popáleniny.
Popálena je pokožka i škára, tudíž kůže v celé své tloušťce. Pokud jsou popáleny ještě hlubší
struktury v podkoží, hovoříme někdy o popálenině IV. stupně. U těchto popálenin je
bolestivost výrazně nižší, a to z důvodů postižení nervových zakončení, která se nacházejí
právě v kůži, a jsou tímto vyřazena z činnosti. Tyto popáleniny se léčí pomocí chirurgické
léčby, s využitím kožní nekrektomie (odstranění devitalizované tkáně) s následnou kožní
autotransplantací (náhrada vlastní tenkou kůží). Právě do této skupiny převážně spadají úrazy
popálení od ohně či elektrickým proudem.
Závažnost popáleninového traumatu je určena řadou důležitých faktorů. Patří mezi ně:
1) mechanismus úrazu a související děje, příp. přidružená poranění,
2) rozsah postižení.
Rozsah popálenin může být závažný sám o sobě, bez jednoznačné souvislosti s jeho
hloubkou.
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Vyjádřením rozsahu 1% povrchu tělního rozumíme rozsah velikosti dlaně dotyčného jedince.
Kritickými rozsahy u dětských popálenin (1) mohou být již následující popáleniny:





u dětí do 2 let – nad 5 % povrchu tělního,
u dětí do 10 let – nad 10 % povrchu tělního,
u dětí nad 15 let – nad 15 % povrchu tělního,
v dospělosti – nad 20 % povrchu tělního.

3)
4)
5)
6)

věk postiženého,
hloubka postižení,
lokalizace postižení,
osobní anamnéza a již probíhající onemocnění.

Všechny tyto faktory přispívají k prognóze vlastní popáleniny i její následující léčby. Jestliže
se tedy podíváme na ty nejzávažnější termické úrazy, které jsou dominantní u skupiny starší
školní mládeže a dospívajících, jsou to především popáleniny od elektrického proudu a také
popáleniny od hoření či výbuchu. Obvykle jsou tyto těžké úrazy doprovázeny přidruženými
poraněními. Mezi tato přidružená poranění patří nejčastěji inhalační trauma, intoxikace
zplodinami hoření. Dalšími přidruženými poraněními jsou zlomeniny (žeber či dlouhých
kostí) či poranění vnitřních orgánů (poranění sleziny, jater, plic). Tyto poranění vyžadují
obvykle dlouhodobou ústavní léčbu na specializovaném pracovišti a mnohdy
multidisciplinární lékařskou spolupráci (Königová et al., 1999; Kamolz et al., 2012; Čelko,
2002).

2

Metodika výzkumu

A právě tento extrémní hazard mladistvých a jeho veřejná prezentace nás přesvědčují
o nutnosti cílené tematické edukace v nejvíce rizikové skupině starších žáků, studentů
středních škol a případně škol speciálních.
Jako nejlepší se nám jeví možnost preventivní edukace přímo na školách. Důležité je také
zmapování znalostí mládeže o daném tématu, tudíž o všem, co se popálenin a náhledu na
jejich léčbu týče. K tomu byl vytvořen speciální dotazník s řadou otázek jak obecného, tak
speciálního charakteru. Po jeho vyhodnocení následovala preventivní edukace. K tomu jsme
kromě vlastních dlouholetých zkušeností použili prezentace s řadou typických kazuistik,
obrazovou dokumentaci a videodokumentaci. V této práci nám zdravotníkům také nezištně
pomohli členové společnosti Popálky, o.p.s., která je složená převážně z dříve popálených dětí
a jejich rodičů. Mnozí z nich jsou již dnes dospělí a mají své děti. I mezi těmito lidmi jsou ti,
kteří mají zkušenosti s prezentací na internetu jako Youtubeři.
K výzkumu použitý dotazník obsahoval cca 30 otázek vlastní konstrukce, které byly svým
zaměřením koncipovány pro tuto věkovou skupinu. První část dotazníku obsahovala obecné
otázky, týkající se popálenin jako takových a jejich typů. Druhá část dotazníku obsahovala
speciální otázky zkoumající vědomosti o nebezpečnosti úrazů a zjišťujících znalosti
o případné léčbě a jejich možnostech a druzích.
Navazující prezentace zkušeností s popáleninovým traumatem byla prováděna zdravotníky
a lékařem. Svými zkušenosti také přispěli dříve popálení, kteří prezentovali své osobní
příběhy. To se vždy setkalo s velkým zájmem žáků a studentů.
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3

Výsledky

Výzkum byl prováděn jako kvantitativní studie ve vzorku stovek dotazovaných žáků druhého
stupně základních škol, dále škol středních a také speciálních. Zajímali jsme se také o sociální
sítě na internetu a prezentaci extrémního hazardu při volnočasových aktivitách a názorech
na tento způsob vyjádření mladistvých.
Výsledky tohoto výzkumu přinesly řadu zajímavých poznatků. V obecné části dotazníku
dosahovaly až ku 60 % správných odpovědí a ve speciální části ku 40 % správných odpovědí.
Významné rozdíly mezi jednotlivými věkovými skupinami dotazovaných žáků se neobjevily.
I to nás povzbuzuje k provádění další preventivní osvěty ve školních zařízeních.
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Graf 3. Výsledky obecné části dotazníku
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Graf 4. Výsledky speciální části dotazníku

4

Závěr

Benefitem tohoto výzkumu a celé naší práce je možnost získat informace o orientaci
respondentů v oblasti daného tématu a poskytnout vlastní zkušenost o nebezpečnosti
popáleninového traumatu formou edukace ve škole. Důležité je nastínit vše o závažnosti
takového traumatu, jeho skrytých rizicích, vč. rizika smrti. Dále o náročnosti dlouhodobé
léčby a rehabilitace. Koneckonců také především o trvalých následcích, které si každý
poraněný odnáší do dalšího života, vč. možnosti opakovaných hospitalizací a prováděním
nutných operačních rekonstrukčních výkonů. Tato léčba pak může trvat dlouhá léta. Právě
zkušenosti dřívějších i současných teenagerů, případně Youtuberů, jsou tím nejžádanějším
a nejcennějším v této edukaci. Pro zájemce o další prezentaci a získávání zkušeností je
k dispozici edukační centrum společnosti Popálky o.p.s. přímo v centru Brna. Naší další
možností je preventivní edukace na putovních akcích, a to formou výstav či tzv. preventivního
stanu, ve kterém se každý může seznámit s riziky popálenin jak v domácím prostředí, tak
kdekoliv mimo domov (www.popalky.cz).
Řídíme se vždy tím, že přispějeme-li tímto k všeobecné osvětě rizika popálenin a třeba
zachráníme-li tím jen jeden lidský život, mělo toto naše snažení smysl.
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Revize obsahu základního vzdělávání v oboru Výchova ke zdraví
Revision of the Elementary Health Education Content
Leona Mužíková, Vladislav Mužík
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno, Česká republika
Abstrakt: V současné době probíhá revize obsahu základního vzdělávání, která by měla být
ukončena v roce 2020. Nově vymezit obsah základního vzdělávání pro vzdělávací obor
Výchova ke zdraví je velmi složité. Je nutné brát v úvahu také překrývání učebních témat
a konkrétního učiva Výchovy ke zdraví s dalšími vzdělávacími oblastmi, obory a průřezovými
tématy.
Cílem příspěvku je upozornit na problematická místa dosavadních návrhů na revizi
vzdělávacího obsahu Výchovy ke zdraví a podnítit diskuzi k této problematice.
Obsahem příspěvku jsou konkrétní revizní návrhy jednotlivých tematických okruhů, k nimž
autoři formulují upozornění na problematická místa návrhů.
Závěr příspěvku shrnuje hlavní poznatky: Vzdělávací oblast Člověk a svět práce vhodně
doplňuje učivo o výživě. Významné překrytí učiva Výchovy ke zdraví je patrné v oboru
Přírodopis a Výchova k občanství. Autoři věří, že vznesené připomínky přispějí ke kvalitní
revizi obsahu vzdělávání ve Výchově ke zdraví.
Abstract: Currently, the content of elementary education is being reviewed and this process
should be completed by 2020. It is very difficult to define the content of elementary education
for the educational field of Health education. It must be taken into account that the themes
and the learning content of Health education overlaps with other educational areas, fields
and cross-curricular subjects.
The objective of the paper is to emphasise the problematic areas of existing proposals
on the review of the educational content of Health education, and instigate discussion on this
issue.
Specifically, the paper describes specific review proposals concerning various themes for
which the authors define problematic areas.
In the final part the following conclusion is made: The educational area Man and the world
of work is a suitable complement to the learning content on nutrition. An obvious overlap is
between Health education and Natural history and Citizenship education. The authors believe
that the comments will contribute to a high-quality review of the educational content of
Health education.
Klíčová slova: obsah základního vzdělávání, vzdělávací oblast, vzdělávací obor, výchova
ke zdraví, revize obsahu vzdělávání
Keywords: Content of elementary education, educational area, educational field, health
education, review of educational content
V roce 2017 byla zahájena revize rámcových vzdělávacích programů, která by měla být
ukončena v roce 2020. Cílem je revidovat obsahovou i formální stránku RVP. Jedním
z východisek revize byla anketa mezi pedagogickými pracovníky napříč jednotlivými stupni
vzdělávání (NÚV, 2017), která byla základem pro získání zpětné vazby. Z ankety vyplynulo,
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že je třeba omezit rozsah a aktualizovat obsah vzdělávání. V rámci základního vzdělávání
bylo doporučeno, aby pro 5. a 9. ročník byly stanoveny uzlové body pro dosažení
očekávaných výsledků učení.
Pro jednotlivé vzdělávací oblasti vznikají podkladové studie. Poznatky pro tyto studie jsou
získávány především z platných teorií (např. Machová  Kubátová, 2015) nebo kurikulárního
výzkumu (např. Tupý et al., 2015; Mužíková, 2017). Podkladová studie pro revizi vzdělávací
oblasti Člověk a zdraví je v současné době dokončována pracovníky Národního ústavu
pro vzdělávání. Aktuálně je k dispozici pouze rozpracovaná verze této studie (Polívka, 2018).
K revizím RVP jsou vedeny četné odborné diskuze (např. Štefl 2017a, 2017b). Cílem našeho
příspěvku je připojit se k této diskuzi a upozornit na problematická místa dosavadních návrhů
na vymezení vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví.

1 Připomínky k revizi
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní
vzdělávání (RVP ZV) má být podle aktuálních informací rozšířena o témata týkající
se osobnosti člověka, jeho bezpečí a ochrany člověka za mimořádných událostí. Vymezit
obsah základního vzdělávání pro obor Výchova ke zdraví tedy bude velmi složité. Je nutné
brát v úvahu nejen rozšíření obsahu základního vzdělávání, což je v jistém rozporu s výsledky
ankety zmíněné v úvodu příspěvku (NÚV, 2017), ale také překrývání témat a konkrétního
učiva výchovy ke zdraví s dalšími vzdělávacími oblastmi, obory a průřezovými tématy.
Náročné a z hlediska přípravy učitelů i problematické bude začlenit témata, s nimiž nelze ve
velké skupině (třídě) pracovat bez hlubší znalosti psychologie a potřebných psychologických
výcviků.
V rámci revize vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví bylo dosud pro vzdělávací obsah
navrženo šest tematických okruhů. Rádi bychom upozornili na problematická místa těchto
návrhů a předložili připomínky k diskuzi.
Tematický okruh 1: Osobnostní a sociální rozvoj
Navržený obsah:
Vztahy mezi lidmi a formy soužití, vztahy ve dvojicích, v rodině, v komunitě, jednání s cizími
lidmi, pravidla společenského chování, komunikační dovednosti, sebepojetí, pozitivní
hodnocení sebe a druhých, akceptace druhých, úcta k lidem, spolupráce, kooperace, iniciativa,
prosociální chování, asertivní jednání, obrana před manipulací, pozitivní a negativní vzory,
etické hodnoty, …
Upozornění:


Tento tematický okruh se zcela překrývá s průřezovým tématem Osobnostní a sociální
výchova. Toto průřezové téma je povinné pro začlenění do ŠVP a mělo by smysl jedině
v případě, že by bylo vypuštěno z průřezových témat nebo se průřezová témata zrušila
a jejich obsah se začlenil do jednotlivých vzdělávacích oblastí.
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Tematický okruh 2: Poznatky o lidském těle, změny v životě člověka
Navržený obsah:
Plánované rodičovství a vývoj jedince, dětství, dospívání, dospělost, stáří, sexuální dospívání,
reprodukční zdraví a jeho ochrana, …
Upozornění:


Název tohoto tematického okruhu je pro výchovu ke zdraví nevhodný. Poznatky
o lidském těle jsou podrobně zpracovány v oboru Přírodopis, v tematickém okruhu
Biologie člověka. Navrhujeme název Změny v životě člověka s důrazem na to, aby
uvedená problematika byla řešena v rámci oboru Výchova ke zdraví.
Tematický okruh 3: Zdravý způsob života

Navržený obsah:
Denní režim, biorytmy, osobní a duševní hygiena, výživa – vliv na zdraví, výživová
doporučení, poruchy příjmu potravy, alergie na potraviny, pitný režim, pohybový režim,
rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, …
Upozornění:








Navrhujeme na úvod tematického okruhu vložit podtéma zdraví a faktory, které zdraví
ovlivňují.
Učivo o biorytmech je velmi složité a je diskutabilní, zda má patřit mezi exaktně
vymezené učivo. Jde o to, jestli máme na mysli cirkadiánní rytmy, nebo spíše
fyziologické biorytmy (ovulace, spánek apod.).
Doporučujeme zůstat jen u denního režimu, kde součástí učiva bude i učivo o spánku
a spánkové hygieně.
Učivo alergie na potraviny je logicky součástí učiva výživa – vliv na zdraví. Otázku
alergií nelze podceňovat, ale patří spíše do tematického okruhu 4. Poznámka: alergiemi
trpí cca 40 % Evropanů, ale potravinovou alergií jen asi 4–5 % Evropanů (u dětí více).
U potravin často nejde o alergii, ale o intoleranci či autoimunitní onemocnění.
Téma rizika ohrožující zdraví se překrývá s názvem tematického okruhu 5.
Tematický okruh 4: Péče o zdraví, podpora zdraví

Navržený obsah:
Ochrana a podpora zdraví, odpovědnost za zdraví své i ostatních, ochrana před přenosnými
a nepřenosnými chorobami, prevence úrazů, první pomoc, prevence onemocnění, zdravotní
gramotnost
Upozornění:




Vymezení tematického okruhu budí dojem, že před všemi nemocemi se dá chránit nebo
jim zabráníme prevencí. Je potřeba zohlednit aspekt geneticky podmíněných nemocí,
autoimunitních nemocí apod. Ve školách se vzdělávají i děti s chronickým onemocněním.
Navrhujeme přidat podtéma, které se bude věnovat nemocem (příčiny, druhy, výskyt,
léčba, potřeby nemocných, péče o nemocné, …).
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Pojem zdravotní gramotnost nemůže být dílčím tématem. Všechny vědomosti,
dovednosti, postoje aj. vztahující se ke zdraví patří do zdravotní gramotnosti.
Také pojem podpora zdraví je široký a může být vnímán různě.
Tematický okruh 5: Osobní bezpečí, rizika ohrožující zdraví

Navržený obsah:
Stres, rizikové chování, bezpečná komunikace, násilí, bezpečné chování v dopravě, šikana,
manipulativní reklama, syndrom CAN, návykové látky, bezpečné chování v online světě,
závislost na hrách, linky pomoci, …
Upozornění:


Tematický okruh doporučujeme doplnit o téma návykové chování.
Tematický okruh 6: Ochrana člověka za mimořádných událostí

Navržený obsah:
Přírodní katastrofy, mimořádné události způsobené lidmi, terorismus, válečné konflikty,
evakuační zavazadlo, informace o mimořádných událostech, chování při mimořádných
událostech, …
Upozornění:


Navržený obsah na rozdíl od předchozího nemá charakter rámcového vymezení,
ale připomíná spíše konkrétní učivo.

Při revizi vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví v RVP ZV je dále důležité zvážit:





Dosavadní velmi malou časovou dotaci pro obor Výchova ke zdraví.
Malé procento aprobovaných učitelů pro obor Výchova ke zdraví.
Absenci komplexně pojatého kvalitního didaktického aparátu (učebnic, pracovních sešitů,
metodických pomůcek aj.).
Mezipředmětové vztahy z hlediska vertikální i horizontální návaznosti. V této souvislosti
je potřebné dobře promyslet možné překryvy, případně apelovat na to, aby témata jako
hygiena duševní činnosti, životní styl nebo nemoci, úrazy, prevence nebyly zařazeny
do oboru Přírodopis (tematický okruh Biologie člověka), ale do oboru Výchova ke
zdraví.

2

Závěr

Z analýzy vzdělávacích oborů v RVP ZV (2017) plyne:



Vzdělávací oblast Člověk a svět práce v tematickém okruhu Příprava pokrmů vhodně
doplňuje učivo výživy (v praktické rovině).
Významný překryv učiva je v oboru Přírodopis v tematickém okruhu Biologie člověka:
ontogeneze, (rozmnožování), hygiena duševní činnosti, nemoci, úrazy a prevence, životní
styl.

69



Výrazný překryv učiva je také v oboru Výchova k občanství v tematickém okruhu Člověk
ve společnosti: vztahy mezi lidmi, mezilidská komunikace, zásady lidského soužití,
lidská práva, a dále v tematickém okruhu Člověk jako jedinec: podobnost a odlišnost lidí,
vnitřní svět člověka a osobní rozvoj.
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T. G. Masaryk – zdraví jako profylaxe a výchova
T. G. Masaryk – Health as Prophylaxis and Education
Hana Řehulková
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno, Česká republika
Abstrakt: V díle T. G. Masaryka lze nalézt soukromé i odborné poznámky o zdraví
a zdravém životním stylu. Fenomén zdraví byl Masarykem často přímo i nepřímo chápán jako
klíčový faktor rozhodující o kvalitě života člověka v moderní době, a to v rovině tělesné,
sociální, duševní i duchovní. Cílem příspěvku je předložit a vyložit tyto poznámky ve snaze
o formulaci ucelené koncepce zdraví v intencích Masarykova myšlení.
Abstract: Personal and professional notes about health and healthy lifestyle can be found
in Masaryk´s work. The phenomenon of health was often directly and indirectly understood
by Masaryk as a crucial indicator of the quality of human life in modern times, in the
physical, social, mental and spiritual point of view. The aim of the paper is to present and
interpret these notes in the effort to formulate a coherent concept of health in the intentions of
Masaryk's thinking.
Klíčová slova: Masaryk, zdraví, profylaxe, výchova, životní síla
Keywords: Masaryk, health, prophylaxis, education, vitality

1

Pojem zdraví u TGM

„Žít do sta let, to by neměl být žádný kumšt (…)“ (Čapek, 2012, s. 124) říká Masaryk
v Čapkových Hovorech s TGM (1928–1935). Ačkoliv je dílo T. G. Masaryka bohaté a široce
rozkročené mezi sociologií, politologií a filozofií, ucelenou koncepci zdraví jeho práce
neobsahuje. Přestože se Masaryk zdravím systematicky a prvořadě nezabýval, tento fenomén
sledoval, hodnotil a uvažoval ve všech rovinách svých úvah – osobních, odborných
i spekulativních. Lze dokonce tvrdit, že Masarykovo dílo je možné chápat jako jeden ze
zdrojů studia pojmu zdraví z hlediska filozofického. V následujících odstavcích se proto
pokusíme sumarizovat a analyzovat Masarykovy myšlenky o zdraví a na tomto základě
formulovat v rámci spekulativního postupu koncepci, která by mohla být ukázkou toho, že
otázky o zdraví nejsou filozofickému tázání vzdálené.
Masarykův výrok v Hovorech s TGM pokračuje následovně: „Růst na zdravém vzduchu
a v sluníčku, rozumně jíst a pít, žít mravně, pracovat svaly, srdcem, mozkem, mít starosti, mít
cíl – to je celý recept makrobiotiky. A neztratit živý zájem (…).“ (Čapek, 2012, s. 124). Není
neznámé, že Masaryk svoji životosprávu reflektoval a jeho denní režim byl střídmý. Ve
zralém věku byl abstinent, nekuřák (v mládí však okusil alkohol i tabák), pravidelně
sokoloval, dvě hodiny denně jezdil na koni, jedl skromně, ale pravidelně třikrát za den.
V denním rozvrhu měl vymezený čas pro odpočinek a četbu zábavnou i odbornou, dva večery
v týdnu věnoval sledování nových filmů. Literatuře připisoval dokonce jistou terapeutickou
úlohu (srov. Opat, 1990). Bedlivě pozoroval a kriticky hodnotil i své duševní schopnosti jako
paměť, kombinačnost, schopnost učit se nové, atd. V Hovorech s TGM uvádí vzpomínku na
jeden ze svých snů, který interpretoval jako výzvu k obezřetnosti před stárnutím a vlivem
plynoucího času na umenšující se schopnosti tělesné i duševní:
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Někdy se mi vracívá sen, nevím, odkud se mi vzal, snad z nějakého obrazu: na moři loď a nad ní se naklání
anděl s hodinami; čas po čase skane z těch hodin krůpěj do moře a anděl praví: Zas jedna minuta uplynula. Ten
sen si vždycky uvědomuju jako výstrahu: Dělej, pracuj, dokud tvé minuty plynou. (Čapek, 2012, s. 125)

Otázka zdraví a tzv. životní síly (obrat, který se v Masarykových úvahách o zdraví objevuje
opakovaně jako označení pro souhrn pozitivních faktorů lidského života nejen v rovině
fyzického zdraví, ale rovněž ve smyslu duševních, duchovních a rozumových schopností,
jejichž rozvoj umožnují sociálně – ekonomické životní podmínky člověka) však nebyla
pro Masaryka pouze předmětem soukromého zájmu. Zdraví vnímal na základě svého
racionalistického postoje jako nutnou podmínku života člověka, společnosti i národa –
myšlenku o zdraví národa Masaryk rozvíjí v diskuzi o poměru k ideám historismu
a humanismu, kdy pochopení české historie ve smyslu odhalení údělu humanitního je jedinou
možností odvrácení politické krize (ale i sociální), o které Masaryk píše ve svých dílech
Česká otázka (1895) a Naše nynější krize (1895) (srov. Masaryk, 1969). Tato skutečnost se
odráží nejsilněji v několika tématech, které hlouběji studoval – problém alkoholismu, téma
osmihodinové pracovní doby, životních podmínek studentstva, společenského postavení ženy,
atd. – za vše např.: Jak pracovat (1898), Masaryk studentstvu (1925), Osm hodin práce
(1900), O ženě. Několik poznámek o práci československých žen. (1929). Jednalo se často
o otázky vyvstávající z nového postavení člověka v moderní společnosti, ve společnosti
přehodnocující tradiční role v rovině ekonomické, sociální i politické. A právě v těchto
otázkách o člověku v nových podmínkách nastupující moderní doby se Masarykovi zdraví
jeví být nejdůležitějším faktorem většiny z těchto problémů.

2

Profylaxe a výchova

Masaryk v rámci své koncepce humanismu formuluje tezi moderního člověka ve vztahu
k nové dějinné situaci, ve které se ocitá. Moderní člověk může a má být iniciativní, přebírá
odpovědnost za svůj život sebeurčením a sebeovládáním. Z toho vyplývá, že se činí
zodpovědným také za své zdraví, které je určeno do značné míry samotným člověkem a má
k němu rovněž přistupovat s jistým sebeovládáním. Nejedná se však o výzvu k askezi, kterou
Masaryk považuje za materialismus svého druhu, neboť vede k uspokojení ne cestou vědomé
volby, ale pouhým mechanickým podvolením (srov. Masaryk, 1912, s. 19). Jedná se o výzvu
k racionálnímu pěstování silné vůle, která podporuje život a zdraví prospěšné způsoby
jednání, k jejichž ochraně nás vede porozumění nosných principů životních sil.
Ačkoliv je teze moderního člověka vystavěna na preferenci individualismu, cesta
k uvědomění nového postavení člověka v rovině celospolečenské může a má být
zprostředkována vzděláním a výchovou (srov. Masaryk, 1912). Ve svém habilitačním spise
Sebevražda Masaryk píše:
Pozorujeme-li lidi v jejich denním živobytí blíže, velmi záhy spatříme, že nevědomost a špatnost, neznalost
a zanedbávání praktických věd (hygieny, ethiky atd.) mají za následek velmi mnoho zabití sebe sama a stejně
mnoho tajných zabití, jež také jenom proto nejsou odsuzována před žádným forem, že jsou příliš obecná.
Statistika může snadno dokázat, že průměrná délka života je nejméně o třetinu kratší než by býti měla! Má tedy
pravdu duchaplný hygienik, který řekl, že lidé umírají na rozličné nemoce a na – vlastní hloupost. Lidé ustavičně
vsahují svémocně a samovolně ve svůj i cizí život, zmenšují tak moc života a zveličují říši smrti – kdy se
konečně naučíme lakotit svou životní silou? (Masaryk, 1926, s. 5)
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Opět ve shodě s obhajovaným racionalismem činí Masaryk zdraví předmětem rozumového
náhledu na jeho význam a ochranu. Pouze tehdy, porozumíme-li jasně a zřetelně významu,
jakým zdraví ve všech rovinách ovlivňuje náš život, musíme nutně uzpůsobit naše návyky
a životní postoje ve prospěch ochrany našeho zdraví (srov. Masaryk, 1920).
S ohledem na tuto skutečnost se má v moderní době také měnit role medicíny. Ta se podle
Masaryka více a více rozděluje do dvou rovin - na léčbu nemocí na straně jedné a osvětu
a profylaxi na straně druhé. Masaryk dokonce hovoří o dvou obdobích medicíny: období
mýtické medicíny a období vědecké hygieny a profylaxe, které se vrací k principům etiky.
„Tak stává se nám stará mythická medicína stále více vědeckou hygienou a profylaxí,
medicína tíhne po dlouhém bloudění k ethice, se kterou ji původně již Hippokrates spojoval.
Hygienický způsob života stává se ethickým způsobem života.“ (Masaryk, 1912, s. 28). Druhá
úloha medicíny, která má být posílena a pěstěna, však musí neodmyslitelně spolupůsobit
prostřednictvím vzdělání a výchovy. „Chraň a hleď si duše svého dítěte!“ (Masaryk, 1912,
s. 21), vyzývá Masaryk k ochraně svého zdraví nejen pro blaho vlastní, ale také proto, že
pouze ve zdravé rodině, potažmo společnosti, mohou být vychovávány zdravé děti. Výchova
se tak stává Masarykovi nejen nástrojem, který má ke zdraví vést (v tomto smyslu je
uplatňováno spíše vzdělávání), ale zdravím samotným. Jinými slovy, zdraví je samo o sobě
výchovné. Patologické fenomény společnosti, jako jsou suicida, alkoholismus, ale i hlad nebo
přejídání, pak označuje Masaryk prvořadě za selhání a dokonce obžalobu vzdělání a civilisace
(srov. Masaryk, 1926, s. 15–18).

3

Zdraví jako filozofický problém

Masaryk bývá zařazován, v určitém smyslu podobně jako Sókratés, mezi představitele tzv.
filozofie praxe – ačkoliv se nevzdává přesvědčení o trvalé a věčné podstatě hodnot v otázkách
axiologických, upozorňuje na nutnost účinnosti filozofického tázání v problémech
každodenního života člověka. S jistou mírou interpretační svobody bychom tak mohli být
zlákáni možností variovat Sókratův etický princip kdo jednou pozná, co je dobré, již nemůže
konat zlé, na Masarykovo pojetí zdraví podpořené racionalismem a vlivem výchovného
působení kdo jednou pozná, co je zdravé, již nemůže žít nezdravě. Nicméně v závěru své práce
o alkoholismu se Masaryk, věrný svému důrazu na filozofii praxe, táže po řešení situace, která
nastává nezřídka a vyvrací teoretický model o všespásném vlivu výchovy a profylaxe na
zdraví člověka. Jak je možné, že i přes vzdělání, informovanost a znalost škodlivosti alkoholu,
který ukracuje a poškozuje život člověka, mnohý piják odvětí, že mu nezáleží, zda žije kratší
nebo delší čas, jen když má svůj požitek (srov. Masaryk, 1912)? Jinými slovy: jak se mohu
vědomě a rozumně rozhodnout pro to, co je nezdravé?
Aby lidé mohli „lakotit svoji životní silou“, musí zde být dle Masaryka vyšší důvod, než jen
zdraví samo o sobě. Ačkoliv dnešní zkušenost často považuje zdraví za nejvyšší hodnotu,
podle Masaryka je zdraví hodnota, sloužící hodnotám vyšším. Podle Masaryka musí člověk
spatřovat ve svém životě smysl, pro který je motivován svůj život ochraňovat.
Měříme život příliš jednostranně: podle jeho délky, a ne podle jeho velikosti. Myslíme více na to, jak život
prodloužit, než na to, jak jej opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že oni sami
a tolik jiných žijí de facto jenom položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti. V poznání pravdy, v mravním
řádu, v účinné lásce máme už v tomto životě podíl na věčnosti – prodlužujeme svůj život ne o dni nebo o léta,
ale o věčnost. Je dobře, že hledíme život člověka prodloužit; ale nadto jej máme zhodnotit. (Čapek, 2012, s. 125)
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Z hlediska filozofického by tedy bylo vhodnější formulovat Masarykovu koncepci zdraví
výrokem: zdraví je nutnou podmínku života člověka, ale nikoliv podmínkou postačující. Tuto
skutečnost ilustruje Masaryk poukazem na způsob, jakým člověk tráví volný čas
(srov. Masaryk, 1912, s. 25). Je-li volný čas prostorem nudy a nicnedělání, stává se výrazně
rizikovým faktorem pro rozvoj zdraví poškozujících modelů chování. Naopak čas
„smysluplně“ vyplněný, nejen prací, ale i např. tvorbou, hrou, odpočinkem je dokladem
životního smyslu, pro který má význam schraňovat životní síly. V hledání smyslu (a věčných
a trvalých hodnot) končí role medicíny, vzdělání i výchovy a otevírá se pole filozofie. Tímto
způsobem se zdraví stává předmětem filozofického tázání.
Masaryk se dožil 87 let. Vezmeme-li s interpretační nevstřícností, úvodní citát za doslovný,
lze namítnout, že sám Masaryk i přes hluboký smysl, pro který dodnes jeho život a dílo
považujeme za pozoruhodné a v mnoha směrech i za následováníhodné, stoletou hranici
nepokořil. To však nesnižuje hlavní rys jeho pojetí zdraví – totiž jako nepostradatelného
nástroje života. Nástroje, který má být chráněn a opečováván (výchovou a profylaxí),
abychom neztratili živý zájem: „(…) protože zájem, to je právě život sám, bez zájmu a bez
lásky není života.“ (Čapek, 2012, s. 124).

Literatura
Čapek, K. (2012). Hovory s TGM. Praha: Československý spisovatel.
Masaryk, T. G. (1912). O ethice a alkoholismu. Praha: Vyšehrad.
Masaryk, T. G. (1920). Osm hodin práce. Praha: Čas.
Masaryk, T. G. (1926). Sebevražda. Praha: Čin.
Masaryk, T. G. (1969). Česká otázka. Praha: Melantrich.
Opat, J. (1990). Filozof a politik T. G. Masaryk 1882–1893. Praha: Melantrich.
Mgr. Hana Řehulková, Ph.D.
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno, Česká republika, Seminář estetiky
hanarehulkova@email.cz

74

Život ve zdraví 2018: teorie a praxe
Soubor příspěvků z mezinárodní konference
konané ve dnech 6.–7. září 2018
Editorky: Barbora Hošková, PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Vydala Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
Vydání první, elektronické / 2018

ISBN 978-80-210-9176-4
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9176-2018

