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SOUHRN

V Národním programu rozvoje vzdìlávání byly zformulovány principy kurikulární reformy. Rámcové vzdìlávací programy 
(RVP) vymezují závazné rámce vzdìlávání pro jednotlivé etapy pøedškolního, základního i støedního vzdìlávání. Školní vzdìlávací 
programy si vytváøí každá škola podle zásad stanovených v pøíslušném RVP, které mùže modifikovat. V RVP pro základní a støední 
vzdìlávání jsou stanoveny tzv. základní vzdìlávací oblasti a prùøezová témata. Ve vzdìlávací oblasti „Èlovìk a zdraví“, spoleèné 
základnímu i gymnaziálnímu vzdìlávání, jsou zaøazeny pøedmìty „Výchova ke zdraví“ a „Tìlesná výchova“. Na pedagogických 
fakultách byly akreditovány nové studijní programy se studijním oborem „Výchova ke zdraví“.
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SUMMARY

In the National Programme of Education Development the principles of curriculum reform were formulated. Framework 
education programmes (FEP) define binding education frameworks for particular periods of pre-school, elementary and college 
education. School education programmes are drawn up by each particular school according to principles given in appropriate 
FEP. These the school may modify according to its own conditions, character of the region and its specific aims. In FEP for ele-
mentary and college education, there are given so-called elementary education areas and cross-sectional themes. In the education 
area “Man and Health”, common for both elementary and college education, included are subjects like “Health Education” and 
“Physical Education”. At Faculties of Pedagogics there have been accredited new study programmes together with the study 
branch “Health education”.

Key words: health, health education, physical education, framework education programme

Úvod

V Národním programu rozvoje vzdìlávání byly zfor-
mulovány principy kurikulární reformy, které zavádí do 
vzdìlávací soustavy nový model dvoustupòového kuriku-
la, státní a školní. Státní úroveò pøestavuje Národní pro-
gram vzdìlávání a rámcové vzdìlávací programy (RVP). 
Školní úroveò pøedstavují školní vzdìlávací programy 
(ŠVP). Národní program vzdìlávání vymezuje závazný 
rámec vzdìlávání jako celek, RVP vymezují závazné rám-
ce vzdìlávání pro jeho jednotlivé etapy pøedškolního, 
základního i støedního vzdìlávání. ŠVP si vytváøí každá 
škola podle zásad stanovených v pøíslušném RVP a v nich 
mùže pøihlédnout ke svým podmínkám školy, regionu, 
ke svým specifickým zámìrùm (1, 2).

V RVP pro základní a støední vzdìlávání jsou stano-
veny tzv. základní vzdìlávací oblasti – jazyk a jazyková 
komunikace, matematika a její aplikace, informaèní 
a komunikaèní technologie, èlovìk a pøíroda, èlovìk 
a jeho svìt, èlovìk a spoleènost, èlovìk a zdraví, èlovìk 
a svìt práce, umìní a kultura. V jednotlivých oblastech 
jsou zaèlenìny odpovídající pøedmìty. V RVP jsou dále 
stanovena prùøezová témata témìø shodná pro jednotlivé 
vzdìlávací etapy – osobnostní a sociální výchova, výcho-

va k sociálním dovednostem, výchova demokratického 
obèana, výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech, multikulturní výchova, environmentální 
výchova a mediální výchova.

Ve vzdìlávací oblasti „Èlovìk a zdraví“, která je 
spoleèná základnímu i gymnaziálnímu vzdìlávání, 
jsou zaøazeny pøedmìty „Výchova ke zdraví“ a „Tìlesná 
výchova“. V RVP pro základní vzdìlávání je „Výchova 
ke zdraví“ rozdìlena do šesti témat – vztahy mezi lidmi 
a jejich soužití, zmìny v životì èlovìka a jejich reflexe, 
zdravý zpùsob života a péèe o zdraví, rizika ohrožují-
cí zdraví a jejich prevence, hodnota a podpora zdraví 
a osobnostní a sociální rozvoj. Tato témata jsou dále 
specifikována a rozvedena. Pro gymnaziální vzdìlávání je 
„Výchova ke zdraví“ rozdìlena do ètyø témat, podrobnìji 
rozpracovaných – péèe o zdraví, zdravá výživa; partner-
ství, rodièovství a výchova k odpovìdnému sexuálnímu 
chování; návykové látky, osobní bezpeèí; ochrana za 
mimoøádných událostí.

Nezastupitelnou úlohu má i pøedmìt „Tìlesná výcho-
va“ (3, 5). Soubìžnì s rozvojem pohybových dovedností 
má vést i k získání vìdomostí o zdravotnì orientované 
zdatnosti a o jejích složkách, o svalové nerovnováze, 
o zdravotnì orientovaných cvièeních a individuálním 
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pohybovém režimu, o reakci organismu na pohybovou 
zátìž, o hygienì a rizikových faktorech pohybových 
èinností, o možných poranìních a život ohrožujících 
stavech a o improvizované první pomoci v podmínkách 
sportovních èinností (1, 4). V doposud platných školních 
osnovách není problematika zdraví v takovéto šíøi, v rám-
ci pøedškolního, základního ani gymnaziálního èi jiného 
støedního vzdìlávání, do výuky zaèlenìna. 

S ohledem na skuteènost, že zdravý životní styl mùže 
mít až 50% podíl na pozitivním ovlivnìní zdraví, je nutné 
pøistoupit cílenì a pøedevším odbornì k výchovì a péèi 
o své zdraví již od útlého vìku (6). Na nìkolika pedago-
gických fakultách již byly akreditovány nové uèitelské 
magisterské i neuèitelské bakaláøské studijní programy 
pro prezenèní i kombinovanou formu studia, se studijním 
oborem „Výchova ke zdraví“. 

Na Pedagogické fakultì Univerzity Hradec Králové je 
v souèasné dobì pøipraven k akreditaci vzdìlávací projekt 
urèený pro absolventy magisterského studia studijního 
programu uèitelství pro základní školy studijního obo-
ru uèitelství pro první stupeò základních škol „Zdra-
vý životní styl“. Projekt je pøipraven jako specializace 
v rámci dalšího vzdìlávání pedagogických pracovníkù. 
Pøípravou byla povìøena katedra tìlesné výchovy a spor-
tu. Aby pøipravovaná specializace obsahovì odpovídala 
RVP a výuka byla odbornì vedena, byly o spolupráci 
požádány domovské katedry pedagogiky a psychologie, 
Ústav hygieny a preventivního lékaøství a Ústav sociál-
ního lékaøství Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové 
a Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové. Celková 
hodinová dotace projektu je 250 hodin pøímé výuky 
vèetnì individuální prùbìžné praxe v závìru studia a jeho 
obsah ukazuje tab. 1. 

Dalším vzdìlávacím projektem se shodným názvem 
„Zdravý životní styl“ je studium k prohloubení odborné 
specializace. Cílem tohoto vzdìlávacího programu je 
seznámení s problematikou a zásadami zdravého život-
ního stylu. Obsah pøednášek mùže pomoci v orientaci pøi 
zaèleòování tìchto témat v rámci ŠVP do oblasti „Èlovìk 
a zdraví“ jak na prvním stupni, tak i na druhém stupni 
základní školy. Studium je rozloženo do 5 blokù po 10 
hodinách (tab. 2). Vzdìlávací projekt je urèen pro absol-

venty magisterských studijních programù uèitelských 
oborù i neuèitelského zamìøení. 

Na Pedagogické fakultì UHK jsou studentùm všech 
oborù nabízeny povinnì volitelné nebo volnì volitelné 
pøedmìty mající vztah ke zdraví. Jde pøedevším o katedry 
pedagogiky, psychologie, tìlesné, ale i výtvarné a hudební 
výchovy. Každá katedra pøizpùsobuje obsah výuky svému 
specifickému zamìøení. Katedra tìlesné výchovy a spor-
tu nabízí v souèasné dobì volitelný pøedmìt „Wellness“. 
Obsah pøednášek je zamìøen na jednotlivé složky „Well-
ness“ s dùrazem na oblast pohybových aktivit. 

Závěr

Z dùvodù zvyšování nárokù na péèi o vlastní zdraví 
je další vzdìlávání v této oblasti nutné. Intervenèní pro-
gramy, zamìøené na zlepšování úrovnì zdraví, dokladují, 
že odborná intervence a zpìtné informace o dosažených 
výsledcích (v pøípadech kdy jsou vhodnì a správnì inter-
pretovány), zvyšují zájem o zdraví a zvyšují adherenci 
k zásadám zdravého životního stylu. Uvedené skuteènosti 
podporují zaèlenìní oblasti „Èlovìk a zdraví“ do nové 
vzdìlávací soustavy. 
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Tab. 1: Pøehled pøedmìtù v semestru, hodinové dotace 
a zpùsob zakonèení

1. 24 P Somatologie z, ZK

1. 18 P Èlovìk a zdraví z

2. 24 P, S Zdravý životní styl z, ZK

2. 24 P Psychické a sociální zdraví ZK

3. 36 P,C Pohyb a zdraví z, ZK

3. 24 P Duševní zdraví z

4. 24 P, S Výživa ZK

4. 12 P Životní prostøedí a zdraví z

5. 24 P, S Didaktika výchovy ke zdraví z, ZK

5. 12 P Škola a zdraví z

6. 18 Pxe Prùbìžná praxe z

6. 10 P, S Dokumenty a programy v oblasti 
výchovy ke zdraví

z

Pozn.: 1.–6. semestry, P – pøednáška, S – semináø, Pxe – praxe, z – zápo-
èet, ZK – zkouška

Tab. 2: Pøehled pøedmìtù s hodinovou dotací

Ochrana zdraví P 10 hod.

Psychická zátìž P 10 hod. 

Pohybová aktivita P 8 hod. / C 6 hod.

Výživa P 8 hod.

Faktory životního prostøedí P 8 hod.

Pozn.: P – pøednáška, C – cvièení




