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Úvod
Konference „Prevence rizik, úrazů a negativních projevů chování dětí a mládeže“ se
konala se 11. června 2008 v prostorách Českého svazu vědeckotechnických
společností v Praze. Záštitu nad konferencí převzal JUDr. Petr Šimerka, státní
tajemník – náměstek, Ministerstva práce a sociálních věcí.
Konference byla uspořádána v rámci řešení projektu „Mediální a osvětové nástroje
kultivace lidských zdrojů“ výzkumného záměru Výzkumného ústavu bezpečnosti
práce, v.v.i. „BOZP – zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury“
pod vedením Ing. Zdenky Opletalové.
K hlavním osobnostem konference patřili: doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc., vedoucí
katedry sociálních studií a speciální pedagogiky, Fakulta pedagogická, Technická
univerzita v Liberci; prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., děkan, Zdravotně sociální
fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.,
Státní zdravotní ústav; JUDr. Petr Novák, ředitel odboru kanceláře ústřední školní
inspektorky, Česká školní inspekce.
V publikaci jsou uvedeny vybrané příspěvky, názory, fakta a přístupy, které se úzce
dotýkají problematiky řešeného projektu, a které vytvářely předmětný rámec
konference.

4

Výzkumný záměr VÚBP, v.v.i. „BOZP – zdroj zvyšování kvality
života, práce a podnikatelské kultury“
Projekt č. 4: Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů
(Rámcová informace o řešení projektu za rok 2007)
Souhrn
Získání a osvojení si základů správného, bezpečného a zdraví neohrožujícího
chování a jednání má pro mladou generaci velký význam, zejména pro jejich budoucí
pracovní život. Rozšiřování znalostí o bezpečnosti a ochraně zdraví se musí do
budoucna stát nedílnou součástí prevence, podporované vhodnými nástroji osvěty a
propagace i neodmyslitelným prvkem celoživotního vzdělávání a učení. Na významu
stále více nabývají prostředky moderních informačních technologií. Jsou pro mládež
akceptovatelným a žádoucím zdrojem informací a poučení v této oblasti. Pro nejbližší
budoucí období je třeba jako zásadní prostředek pro tuto cílovou skupinu považovat
internet. Přitom však nejvýznamnějším zprostředkovatelem informací (určitým
„navigátorem“ – proč, kde a jak získávat poučení a informace) pro mládež je a zřejmě
stále bude učitel.
Předmět výzkumné činnosti
Předmětem výzkumu v roce 2007 bylo identifikování nejvhodnějších nástrojů osvěty
a propagace BOZP u cílové skupiny ve školství - děti a mládež ve věku 14 - 20 let;
učitelé, management. Stanoveným kritériem byla vysoká míra akceptace
a maximální účinnost a efektivnost navržených nástrojů pro tuto cílovou skupinu.
Cíle řešení v roce 2007
Řešení projektu v roce 2007 bylo orientováno na tři dílčí cíle:
• Navržení metodických materiálů týkajících se opatření, postupů, výběru
a vhodného užití osvětových a propagačních nástrojů pro oblast BOZP
zaměřených na kultivaci postojů vybrané cílové skupiny (mládež).
• Zpracování přehledu moderních informačních technologií a jejich využití pro
prevenci, vzdělávání a poskytování informací v BOZP.
• Vyhodnocení monitorování médií - vývoje v oblasti komunikace s veřejností za
rok 2007.
Metody a prostředky
V roce 2007 uplatnil tým celou škálu výzkumných metod a prostředků. Vedle rešerší
a analýz sekundárních zdrojů informací, projektových prací, zpracování studie, bylo
realizováno empirické šetření na populaci školní mládeže ve věku 14 – 20 let (tvorba
instrumentu, jeho pilotní ověření), provedeny řízené rozhovory s učiteli a vedením
škol.
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Postup a výstupy
Řešitelské aktivity dokumentují dílčí výstupy a zpracované materiály, které jsou
uvedeny v následujícím přehledu:
Č. 1

STUDIE „Cílová skupina – mladá generace a mediální působení“

Č. 2

PROJEKTY přípravy, realizace a vyhodnocení výsledků empirického
šetření zaměřeného na vzorek vybrané cílové skupiny
VÝSLEDKY vyhodnocení dotazníkového šetření „Mládež a informace
o bezpečnosti a ochraně zdraví“
VÝSLEDKY kvalitativního šetření „Učitelé a management škol
v prosazování, osvětě a propagaci BOZP“
MONITORING médií v roce 2007

Č. 3
Č. 4
Č. 5
Č. 6
Č. 7
Č. 8

STUDIE „Moderní informační technologie a jejich využití pro prevenci,
vzdělávání a poskytování informací o BOZP“
NÁVRH osvětových, propagačních a metodických materiálů z oblasti
BOZP zaměřených na kultivaci postojů mládeže
VÝSLEDKY šetření „Sémantický výběr“ (Mgr. J. Uzel)

Zpracované a soustředěné doplňující informační zdroje
Č. 1
Osvěta a propagace BOZP ve školství (rešerše)
Č. 2

Přehled článků a odkazů z BOZPinfo

Č. 3

Přehled platných právních předpisů v resortu MŠMT (k 31.10.07)

Č. 4

Evropská mládež (2007 – 13 EU)

Č. 5

Směrnice pro školy k zajištění BOZ

Č. 6

Metodika předmětů (8. tř. ZŠ)

Č. 7

Bezpečná škola

Č. 8

Přehled nestátních neziskových organizací s orientací na mládež

Č. 9

Kriminalita mládeže

Č. 10

Úrazy mládeže

Č. 11

Počítačová gramotnost 15letých

Č. 12

Sociologie mládeže

Č. 13

ARTEMIS – produkty pro výchovu a vzdělávání mládeže

Publikované výstupy (plné znění)
Doprovodnou oblastí byla muskuloskeletální problematika, šikana a násilí. Tyto
okruhy byly zahrnuty do terénního šetření.
Nelze opomenout, že řešení projektu probíhá po celou dobu v kontextu:
• Utváření znalostní a informační společnosti
• Prosazování systému celoživotního vzdělávání
• Pozice vzdělávání a poznání v hodnotovém systému mládeže
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•

Mediálně-virtuální existence (roste význam člověka ve virtuálním světě –
spojení lidí nezávisle na reálném časoprostoru)

Počátkem roku 2007 byla provedena rešerše a sekundární analýza zdrojů,
zpracována úvodní studie „Cílová skupina – mladá generace a mediální působení“.
Ke stanovení budoucího optimálního způsobu komunikace s mládeží, ke zvýšení
jejich informovanosti a zájmu o bezpečnost a ochranu zdraví, budoucí kvalitu
pracovního života bylo třeba znát jejich aktuální postoje a názory na tuto oblast, tj. na
způsob komunikování. Studie obsahuje spektrum informací a poznatků o soudobé
mladé generaci, jejich preferencích, postojích a životním stylu. Získané poznatky a
informace bylo možné využít k formulaci hypotéz a pro tvorbu instrumentu
(dotazníku). Zřetelně se ukazuje, že média mají zásadní vliv na myšlení, postoje,
názory, hodnoty, estetiku a životní styl současného člověka. Vývoj směřuje
k medializaci a digitalizaci životního pole člověka, ke změně životního stylu mladé
generace. Narůstá podíl virtuální reality a klesá podíl přirozené reality.
Zaznamenáváme, že dochází ke snižování významu tištěných a dalších tradičních
médií (markantní je absolutní pokles významu rozhlasu) ve prospěch nových
technologií (PC, internet, CD, DVD, MP3); tento proces probíhá v české společnosti
právě prostřednictvím mládeže.
Jak také upozorňuje Sak a Saková (2004) dochází k diferenciaci mládeže nad rámec
její přirozené strukturace. Prohlubují se rozdíly mezi jednotlivými skupinami v celkové
socio-kulturní úrovni (vzdělanostní, počítačové gramotnosti, v hodnotových
orientacích). Ve způsobu trávení volného času se to projevuje protikladnými trendy.
U části mládeže rostou náročné volnočasové aktivity (usilující o poznání), u části
stoupají aktivity nízké hodnoty (orientované na konzum, hédonizmus).
Poznatky týmu řešitelů dokladují výsledky různých dílčích průzkumů v této oblasti.
K aktuálním patří průzkum mezi mládeží provedený společností Vodafone (zdroj:
Finanční noviny, 31.10.2007). Česká mládež dle tohoto průzkumu nejčastěji tráví
volný čas brouzdáním po internetu, teprve pak následuje sport nebo setkávání
s přáteli. Zatímco internet uvádí jako nejčastější způsob trávení volného času 30
procent respondentů, sport uvádí 14 procent z nich, stejně jako setkávání s přáteli.
Následuje poslech hudby, který uvádí 12 procent respondentů. Mladí lidé nejčastěji
internet využívají k chatování, on-line komunikaci či navštěvování seznamek (39
procent). Necelá třetina na internetu hledá informace a desetina hlavně využívá
elektronickou poštu. Více než čtyři pětiny studentů se k internetu připojují víckrát
denně. Mobilní telefon má stále u sebe 79 procent studentů a tři čtvrtiny jej nevypínají
ani v noci. Tři čtvrtiny dotázaných by uvítaly SMS zdarma nebo stahování her
výměnou za umístění reklamního obsahu do jejich telefonu.
Z analýz dále vyplývá, že vzbuzení zájmu mladé generace o bezpečnost a ochranu
zdraví bude problematické, a čím dál více obtížnější. Problém nespočívá v tom, že by
neexistoval účinný způsob, ale v tom, že by bylo potřebné vynaložit zřejmě velký
objem finančních prostředků (televizní spoty, angažování mediálně populární hvězdy
apod.), než jaké byly a dosud či v budoucnu zřejmě budou na osvětu a propagaci
k dispozici. Téma bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména v pozitivní a
preventivní rovině, není téměř mediálně komunikované. Bezpečnost a zdraví
představují trvalejší hodnoty, což mládež nepřitahuje. Chovat se bezpečně znamená
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pro ně omezování. Dochází k podceňování rizik a mládež v ČR vykazuje vyšší míru
rizikového chování než mládež v EU.
Dále byl zpracován projekt empirického kvantitativního i kvalitativního šetření
zaměřeného na vzorek vybrané cílové skupiny, včetně dotazníku a scénáře
rozhovorů. Zkoumanými oblastmi byly:
• celková percepce bezpečnosti a ochrany zdraví,
• úroveň a míra potřeby znalostí a informací o bezpečnosti a ochraně zdraví,
• současné zdroje informací a poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví,
• akceptovatelná a žádoucí forma přenosu informací,
• znalost a dodržování správného sezení a manipulace s břemeny
(muskuloskeletální problematika),
• výskyt šikany a násilí.
V dubnu byla provedena pilotáž zaměřená na otestování cca 30 dotazníků na
vybraných školách. Terénního šetření proběhlo na přelomu květena a června 2007.
Bylo pořízeno celkem 1 645 dotazníků oslovené 14 – 20leté mládeže ze základních,
středních i vyšších odborných škol celé ČR. Provedeno bylo osm řízených rozhovorů
s učiteli i řediteli škol. Cílem šetření bylo získat primární data, zjistit, jaká forma a
způsob předávání informací o rizicích, o celé oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví je
pro vybranou cílovou skupinu nejpřijatelnější a nejzajímavější. Zjištěné preference
mohou být postupně využity a zakomponovány do zpracování návrhu doporučení,
systémových opatření a postupů v osvětě a propagaci BOZP, které mohou napomoci
ke změně a kultivaci postojů vybrané cílové skupiny z oblasti školství, tj. žáků,
studentů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Souběžně bylo on-line
dotazníkové šetření zařazeno do publikačního plánu oborového portálu věnovaného
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, BOZPinfo.cz (www.bozpinfo.cz). Úvodní
článek Ing. Svobodové „Stále aktuální téma - bezpečnost a ochrana zdraví mládeže“
(http://www.bozpinfo.cz/citarna/tema_tydne/bozm_07_dotaznik.html) byl spolu s
dotazníkem zveřejněn dne 14. května 2007. V souladu se záměrem oslovit co nejširší
vrstvu čtenářů byla zvolena publikace formou „Téma týdne“ – kdy je příspěvek po
dobu jednoho týdne hlavním článkem na BOZPinfo. Ve sledovaném období 14. –
31. květen 2007 měl podle statistického serveru Navrcholu.cz (www.navrcholu.cz)
článek „Stále aktuální téma - bezpečnost a ochrana zdraví mládeže“ návštěvnost 349
přístupů, dotazník zodpověděli však pouze dva respondenti.
Výsledky
K hlavním výsledkům, které lze prezentovat patří vyhodnocení empirického šetření.
a) Základní údaje
Šetření se zúčastnilo celkem 1 645 respondentů (dětí a mládeže), z toho bylo 782
(47,5 %) mužů a 831 (50,5 %) žen. Z celkového souboru neuvedlo 32 (2 %)
respondentů své pohlaví.
Věková struktura šetřených byla následující:
- respondenti ve věku od 14 do 15 let tvořili nejpočetnější skupinu, v absolutním
vyjádření se jednalo o 642 osob, což v relativním vyjádření bylo 39 %
z celkového počtu,
- 358 osob (21,8 %) reprezentovalo skupinu šestnáctileté mládeže,
- 266 (16,2 %) bylo sedmnáctiletých,
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213 (12,9 %) bylo osmnáctiletých,
118 (7,2 %) bylo devatenáctiletých,
20 (1,8 %) – tuto nejmenší skupinu představovala mládež ve věku 20 a více
let (studenti VOŠ).
V 18 dotaznících nebyl uveden věk respondenta.
Rozložení respondentů podle druhů škol bylo následující:
- 729 (44,3 %) ze základních škol a víceletých gymnázií,
- 359 (21,8 %) z odborných učilišť a středních odborných učilišť,
- 536 (32,6 %) ze středních odborných škol a čtyřletých gymnázií,
- 20 (1,2 %) z vyšších odborných škol.
Jeden respondent neuvedl druh školy.
b) Rámcový souhrn výsledků podle vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníku
DOSTATEK INFORMACÍ (otázka č. 1)
Více než 88 % šetřené mládeže se domnívá, že má dostatek informací o správných
postupech, bezpečném a zdraví neohrožujícím chování a jednání při pracovních
i jiných dalších činnostech. Naopak nedostatek informací uvádí pouze 11 %
dotázaných. S přibývajícím věkem respondentů mírně klesá pocit dostatku informací
z šetřené oblasti.
POUČENÍ (otázka č. 2)
Obdobné procento (87 %) respondentů uvádí, že se již setkalo s nějakou formou
poučení o BOZ. Také s věkem roste procento poučených. Tomu odpovídá i rostoucí
trend setkání se s poučením podle druhů škol – od základních po VOŠ, kde všichni
(100 % dotázaných) se setkali s poučením o BOZ.
ZROJ POUČENÍ (otázka č. 3)
Žáci a studenti uvedli, že poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví získali hlavně při
zahájení školního roku prostřednictvím učitele, dále prostřednictvím odborného
předmětu a také rodiny. Pořadí podle uvedeného zdroje poučení za celý šetřený
soubor je následující (v závorce je uvedeno celkové procento kladných odpovědí,
které naznačuje nejen určitou váhu daného zdroje poučení, ale i možné rezervy
k využití pro další zdokonalení procesu šíření informací):
1. (82,2 %) prostřednictvím učitelů, zástupců školy při zahájení školního roku
2. (70,3 %) odborného předmětu ve škole (např. dílny)
3. (61,8 %) rodiny
4. (47,5 %) besed/přednášek ve škole
5. (40,5 %) událostí související s nehodou či s úrazem, který se stal ve škole
6. (36,4 %) informačních brožur/letáků ve škole (např. na nástěnce)
7. (30,2 %) informací na internetu
S věkem roste význam odborného předmětu jako zdroje poučení a zároveň výrazně
klesá poučení prostřednictvím rodiny. Zdroj poučení vnímají jak ženy, tak muži
obdobně. Patrný je však rozdíl ve čtyřech zdrojích - v uvádění besedy (následuje
učitel, brožura, rodina) jako zdroje poučení. Pro ženy jsou tyto formy
akceptovatelnější než pro muže. Muži naopak více než ženy akceptují poučení
v odborném předmětu, v souvislosti s nehodou a prostřednictvím internetu (zde již je
jen nepatrný rozdíl, a to 1,4 procentního bodu).
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ZNALOSTI (otázka č. 4)
Z celkové počtu 1 645 šetřených respondentů si 74,6 % myslí, že má dostatečné
znalosti z oblasti BOZ (odpovědi rozhodně ano a spíše ano). Naopak 24,9 %
respondentů si myslí, že spíše či rozhodně nemá dostatečné znalosti o BOZ. Oproti
těmto celkovým výsledkům si však pouze 35 % studentů vyšší odborné školy myslí,
že má dostatečné znalosti a většina, tj. 65 % si myslí, že spíše nebo rozhodně tyto
znalosti nemá.
MUSKULOSKELETÁLNÍ PROBLEMATIKA (otázka č. 5 – 7)
Vzhledem ke kampani EU (Evropský týden BOZP 2007) zaměřené na
muskuloskeletální problematiku jsme do dotazníku zařadili otázky týkající se této
oblasti. Ptali jsme se mladých lidí zda vědí, jaký je správný způsob sezení, aby si
nepoškozovali páteř; zda to také dodržují a zda vědí, jak správně zvedat břemena.
Z celkové počtu 1 645 šetřených respondentů 77,2 % uvádí, že ví jaký je správný
způsob sezení (odpovědi rozhodně ano a spíše ano), 22,4 % uvádí si myslí, že spíše
či rozhodně neví. Většina (80 %) však tyto pravidla nedodržuje. Znalost manipulace
s břemeny uvádí již podstatně méně respondentů - dvě třetiny. Více než třetina dětí a
mládeže spíše a rozhodně neví. Problematiku zvedání břemen spíše znají chlapci
než dívky a také mládež z učňovských škol.
ÚRAZ (otázka č. 8)
Z celkového počtu 1 645 respondentů 761 (46,3 %) uvedlo, že se jim ve škole stal
úraz, 873 (53,1 %) uvedlo, že nestal, 11 (0,7 %) neodpovědělo. Vyšší výskyt úrazů
uvádějí muži, a to o 8 procentních bodů více než ženy. Nejmenší počet úrazů (36,6
%) oproti ostatním školám (průměr 50 %) uvádějí studenti středních odborných škol a
čtyřletých gymnázií.
Celou baterii odpovědí na otázky 1 až 13 dotazníku jsme v dalším třídění zpracovali
podle toho, zda se stal či nestal respondentu úraz ve škole. Sledovali jsme, zda se
vyskytnou nějaké významnější odlišnosti (nad 5 %) v jejich odpovědích. Těm, kterým
se stal úraz, uvádějí vyšší procento (o 8,2 procentního bodu) poučených
prostřednictvím nehodové události a prostřednictvím internetu (o 6,2 procentního
bodu). Vyšší procento respondentů také uvádí vyšší znalost správného zvedání
břemen (o 6,8 procentního bodu). Nejvyšší odlišnost vůči všem ostatním údajům je
v oblasti šikany a násilí. Ti, kteří uvedli, že se jim stal úraz, uvádějí o více než 20
procentních bodů vyšší výskyt šikany a násilí oproti těm, kterým se úraz nestal.
Celkově lze shrnout, že jsme nezaznamenali další významnější rozdíly v odpovědích
respondentů dle třídění na ty, kterým se stav úraz a kterým ne.
ZÁJEM DOZVĚDĚT SE VÍCE O PROBLEMATICE BOZ (otázka č. 9)
Zájem dozvědět se víc o problematice BOZ projevila více než polovina dotázaných
(55 %), 41,6 % naopak spíše a rozhodně nemá zájem; neodpovědělo 54
respondentů (3,4 %). Z celkového počtu 782 mužů projevilo zájem vědět více o
problematice BOZ 51,3 %; nezájem projevilo 45,3 % a 27 mužů neodpovědělo
vůbec. Zájem žen dozvědět se více o problematice je vyšší než u mužů. Kladně
odpovědělo 59,7 % žen, záporně 37,6 %, a 23 žen neuvedlo odpověď. Nejvyšší
zájem dozvědět se více o BOZ mají pochopitelně studenti specializované vyšší
odborné školy (75 % se vyjádřilo, že rozhodně ano a 25 %, že spíše ano).
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VYHOVUJÍCÍ FORMA PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ (otázka č. 10)
K vyhovujícím a k nejvíce akceptovatelným formám předávání informací o BOZ
mládeži dle výsledků tohoto šetření (nejvyšší procento odpovědí spíše+rozhodně
ano) patří zejména předávání prostřednictvím: ukázek přímo v praxi při dané činnosti
či aktivně prostřednictvím modelových situací (76,40%), učitele ve škole (76,20%),
televize (67,60%), internetu (60,50%), besed (57,10%). TOP TEN pouze podle procenta
odpovědí rozhodně ano je následující:
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Graf – Akceptovatelné formy předávání informací o BOZ (% odpovědí rozhodně ano+spíše ano) za
celý šetřený soubor

Z výsledků šetření a vyhodnocení otázky č. 3 a č. 10 především vyplývá, že pro děti
a mládež je ve zprostředkování informací o BOZ nejdůležitější učitel. Tímto směrem
by měly být také do budoucna zaměřeny informační a osvětové aktivity. Z výše
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uvedené tabulky také vyplývá, že mladí lidé mají zájem o určitou akčnost předávání
informací a o jejich moderní způsoby prostřednictvím ICT.
ŠIKANA A NÁSILÍ (otázka č. 11 – 13)
Značně vysoký počet studentů odpověděl (726, tj. 44,1 %) na otázku kladně, tedy že
se v jejich bezprostředním okolí vyskytl dotazovaný problém; 910 (55,3 %) studentů
odpovědělo záporně. Vyšší procento mužů než žen uvádí výskyt projevů agresivity,
šikany, fyzického nebo psychického násilí ve svém bezprostředním okolí (rozdíl je
plných deset procentních bodů). V nejmladší věkové kategorii uvádějí respondenti
nejvyšší výskyt šikany (55,5 %), naopak dvacetiletí uvádějí nejnižší výskyt ve svém
okolí (13,3 %). Dále také více než polovina žáků základních škol a víceletých
gymnázií (55 %) uvádí, že se v jejich okolí vyskytly sledované negativní jevy;
nejméně pak na VOŠ.
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Graf – Výskyt šikany a násilí v % odpovědí za celý soubor podle druhu navštěvované školy
respondentů

OBĚŤ
Jako oběť šikany se cítí 158, tj. 9,6 % dotázaných. Z tohoto počtu bylo 82 mužů, což
je 10,5 % dotazovaných mužů, a 71 žen, tedy 8,5 % dotazovaných žen. Věkové
rozložení obětí šikany znázorňuje následující graf:
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Graf – Oběť šikany a násilí v % odpovědí za celý soubor podle věku respondentů

Nejvyšší procento obětí šikany (13,6 %) uvádějí devatenáctiletí respondenti a jak je
vidět na následujícím grafu také učni z odborných učilišť a středních odborných
učilišť.
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Graf – Oběť šikany a násilí v % odpovědí za celý soubor podle druhu škol respondentů

PŘIZNANÁ ŠIKANA
Poslední položenou otázkou v tomto dotazníkovém šetření byla otázka: „Cítíte se
jako ten, kdo násilí nebo šikanu uplatňuje?“ Na ni celkem 119 (7,2 %) studentů
odpovědělo kladně, tedy že je tím, kdo sám šikanuje. Z toho kladně odpovědělo 80
mužů, což je 10,2 % dotazovaných mužů, a 36 žen, tedy 4,3 % dotazovaných žen.
Přiznaná šikana podle věku a druhu navštěvované školy respondentů je zachycena
v následujících grafech:
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Graf – Přiznaná šikana v % odpovědí za celý soubor podle věku respondentů
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Graf – Přiznaná šikana v % odpovědí za celý soubor podle druhu škol respondentů
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K šikaně a se přiznávají nejvíce příslušníci mužského pohlaví, ve věku 19 let a
navštěvující učňovská učiliště a střední odborná učiliště.
c) Potvrzení/nepotvrzení stanovených hypotéz
Na základě výsledků úvodní studie „Cílová skupina – mladá generace a mediální
působení“ a zpracovaného projektu přípravy, realizace a vyhodnocení výsledků
empirického (kvantitativního i kvalitativního) šetření zaměřeného na vzorek vybrané
cílové skupiny byly formulovány následující pracovní hypotézy:
Hypotéza 1
Mládež pociťuje dostatečnou informovanost a znalosti o dané oblasti.
Hypotéza 2
Mládež je poučena o bezpečném a zdraví neohrožujícím jednání nejčastěji
prostřednictvím rodiny a školy. Ve škole je to zejména ve spojení se zahájením
školního roku, kdy se připomíná školní řád.
Hypotéza 3
Mládež projeví zájem o informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ)
předávané zejména prostřednictvím moderních ICT a jejich nosičů.
Hypotéza 4
Mladý člověk, který utrpěl úraz bude mít větší míru zájmu o informace z oblasti BOZ.
Výsledky šetření plně potvrdily platnost hypotézy č. 1 a 2, částečně hypotézy č.
3 a neplatnost hypotézy č. 4.
Publikované výsledky a výstupy (články a prezentace)
MROZIEWICZ, Dagmar; SVOBODOVÁ, Lenka. Co se v mládí naučíš. In Sborník
příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života
v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha: Vysoká škola
ekonomická, 2007. 8 s.
SVOBODOVÁ, Lenka. Agresivita a násilí ohrožuje kvalitu života : měli bychom se
bránit. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita
života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha: Vysoká škola
ekonomická, 2007. 12 s.
SVOBODOVÁ, Lenka. (2007) Stále aktuální téma - bezpečnost a ochrana zdraví
mládeže (http://www.bozpinfo.cz/citarna/tema_tydne/bozm_07_dotaznik.html)
SVOBODOVÁ, Lenka. (2007) Aktuálně o šíření zhoubné a společensky nebezpečné
choroby.
Informace, osvěta a propagace muskuloskeletální problematiky byla pracovníky týmu
z VÚBP, v.v.i. také šířena při různých akcích:
Ve dnech 18. – 20. září 2007 se v hale 7 v PVA Letňany v rámci stavebního veletrhu
FOR ARCH uskutečnilo již jedenácté finále Soutěže učňů stavebních oborů
(SUSO). Soutěžila zde budou dvoučlenná družstva žáků nejlépe umístěná v
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soutěžních oborech zedník a truhlář v regionálních kolech, která se konala ve
školním roce 2006/2007 v Ostravě, Olomouci, Praze, Litoměřicích, Karlových Varech
a na Slovensku. Zároveň se zde představily další čtyři zajímavé soutěžní obory:
montér suchých staveb, obkladač, malíř-lakýrník-natěrač a kameník, kamenosochař.
Celkem soutěžilo 83 žáků ze 31 českých, slovenských a polských škol.
Tato cílová skupina byla informována, na regionálních kolech a během finále, o 8.
evropské kampani o muskuloskeletálních poruchách Posviťme si na břemena, jejímž
cílem je podpora přístupu integrovaného řízení k řešení muskuloskeletálních poruch
(MSD), kam patří prevence MSD a péče o zdravotní stav a rehabilitace pracovníků,
kteří již MSD trpí, a jejich opětovné zapojení do pracovního procesu.
Propagace projektu proběhla rovněž během 49. Mezinárodního strojírenského
veletrhu v Brně ve dnech 30. září – 3. října 2007. Byla zodpovězena řada dotazů,
jak informačního, tak odborného charakteru.
Závěr
Dynamická, akční forma – ukázek přímo v praxi při dané činnosti či aktivitě
prostřednictvím modelových situací a způsob předávání informací a poučení
prostřednictvím učitele, internetu (virtuální reality) o rizicích, o celé oblasti
bezpečnosti a ochraně zdraví je pro vybranou cílovou skupinu nejpřijatelnější a
nejzajímavější. Zjištěné preference mohou být po diskuzích se zainteresovanými
odborníky postupně využity a zakomponovány do zpracování návrhu doporučení,
systémových opatření a postupů v osvětě a propagaci BOZP.
Mimo vhodného předávání informací o BOZP je klíčové také vychovávat, tedy
zjišťovat a následně cíleně ovlivňovat hodnoty a postoje dětí a mládeže. Jen tak
budou motivováni přijímat a respektovat informace o BOZP.
Při dalších osvětových, propagačních a vzdělávacích aktivitách je třeba akceptovat
promyšlený přístup – věk dítěte, úroveň znalostí, aspekty motivace a zábavy apod.
v průběhu celého učebního procesu. Osvojování poznatků musí být dostatečně
zábavné a hravé. Musíme dbát na to, aby tyto motivační aspekty nebyly účelem, ale
pouze prostředkem k předem stanoveným cílům.
Indicie, které bychom měli mít na zřeteli:
• okamžitý efekt
• užívat si
• zabavit se místo rozvíjet se
• zabít čas místo seberealizovat se
• odlišovat se (různá hnutí), oblečení (specializované prodejny, ...)
• bez sentimentality, ta není in, v módě je zůstat chladným
• vítězí zejména černý humor
• vizualizace
• krátká jednoduchá sdělení (svět SMS)
• odbiv k mediálně slavným osobám (zpěváci, herci, ...)
• televize, rozhlas
• ICT - internet, CD, DVD (hudba, filmy, hry), mobilní telefony
• prosazující se virtuální svět
• k četbě přicházejí v úvahu zejména komiksy
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•
•

zábavné hry a soutěže
adrenalinové zábavy

Současný všeobecně zřetelný výskyt výrazně protichůdných hodnotových orientací,
obvykle s téměř shodným zastoupením v populaci (tradiční – postmoderní, levicová –
pravicová, duchovní – materiální, kooperativní – soupeřivá apod.) potvrzuje
nesourodost a nestabilitu hodnotových orientací současné společnosti ČR. Zřetelné
je to zejména u dětí a mládeže. Otvírá se tak důležitý segment pro působení výchovy
a kultivace.
Mládež je v průsečíku působení rodiny, školy a médií. Pro naplnění cíle projektu bylo
významné sledovat vliv (ve vzájemné provázanosti) těchto socializačních institucí na
mládež. Na myšlení, postoje, názory, hodnoty, životní styl mládeže má stále větší vliv
působení médií a moderních ICT (internetu). Přesto se z vyhodnocených výsledků
terénního průzkumu ukazuje, že v oblasti poučení a předávání informací o BOZP
hraje největší roli učitel.
V dalším období řešitelský tým zaměřuje pozornost přímo na cílovou skupinu
pedagogů, tu vhodným způsobem informuje a vybavuje příslušnými nástroji
(metodiky, informace, pomůcky, programy apod.)
Vytvořili jsme konzultační sbor (učitelé, odborníci); připravili dva pracovní workshopy
(únor, září), konferenci (červen), ověřujeme navržené nástroje v praxi, speciální
vytvořili jsme internetové stránky „ŠKOLY“ a celou řadu dalších aktivit na podporu
prevence a zvýšení kultury bezpečnosti dětí a mládeže.
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Význam bezpečnosti a ochrany zdraví a prevence úrazů
pro mladé lidi
Petr Šimerka
V současnosti z masmédií spíše uslyšíme o problematice stárnoucí populace, než
o problematice dětí a mládeže. Vzniká tak trochu zavádějící obraz o populační
skladbě naší české společnosti. Přitom v ČR je ve věku do 24 let téměř 3 milióny dětí
a mládeže a jim jsme povinni předat poznatky, jak si nejlépe chránit zdraví i životní
prostředí před riziky vyplývajícími z prováděných činností a zejména pak z činností
pracovních.
BOZP - nedílná součást kvality pracovního života
Téma BOZP je bráno ve veřejnosti většinou jako nezajímavé a nepopulární. Ovšem
pouze do okamžiku, než se v nejbližším okolí něco přihodí – než se stane nehoda,
úraz či jiná forma újmy na životě, zdraví, majetku i okolním prostředí.
Kvalita života, respektive kvalita pracovního života má mnoho aspektů a určitě se
shodneme, že základem je zdravý život bez úrazů a jejich následků. Kvalita
pracovního života budoucí pracovní síly, dnešní mládeže, bude odvislá od toho, jak
se nám podaří tuto cílovou skupinu správně ovlivnit, vychovat a systematicky
vzdělávat. Řeč je o nejúčinnějších preventivních nástrojích BOZP, které vedou ke
znalosti rizik i jejich praktickému zvládání.
Důležitou úlohou rozhodujících aktérů v socializačním procesu dětí a mládeže
(rodina, škola, společnost a její instituce, média ...) je utvářet žebříček hodnot,
formovat správné postoje, poskytovat potřebné informace, prostřednictvím vzdělání
osvojovat poznatky, vědomosti a v neposlední řadě poskytovat dostatek vzorů
a celkově upevňovat správné návyky.
Přitom nejde jen o obecně humanistický princip, ale také je důležité mládež připravit
na objektivní realitu trhu práce, zejména aby si uvědomila, že musí pečovat
a kultivovat hodnotu své pracovní síly pro budoucí uplatnění na trhu práce, pro svoji
celoživotní konkurenceschopnost. Mladí lidé by měli na pracoviště přicházet už se
základní znalostí problematiky BOZP, s určitou kulturou bezpečnosti a kulturou
prevence rizik.
Prosazování trvalé aktivní prevence znamená, že naučíme děti v průběhu jejich
vývoje rozeznávat riziková místa, předměty, situace. Systematicky je vedeme a
učíme je chovat se bezpečně. Každý mladý člověk by si měl uvědomit možné
následky svého jednání, měl by si být vědom hodnoty svého zdraví a nutnosti chovat
se zodpovědně a bezpečně.
Naším cílem je, aby pro mladé lidi byla kultura bezpečnosti naprostou a přirozenou
samozřejmostí. Změna postojů, má-li být efektivní a trvalá, není a nemůže být
krátkodobou záležitostí. Musí být součástí systému výchovy a vzdělávání. Proto
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považujeme za důležité a nezbytné, aby náš vzdělávací systém zahrnoval
i problematiku ochrany zdraví před riziky spojenými s výkonem nejen pracovních
činností ale činností vůbec. Výsledky výzkumu a šetření v této oblasti ukazují, že to je
cesta schůdná a efektivní.
Důsledky nízké úrovně BOZP
Podle oficiálních údajů Mezinárodní organizace práce více než 2 milióny lidí ročně
zemře na následky pracovních úrazů a nemocí z povolání. Ročně dochází odhadem
k 270 miliónům pracovních úrazů a kolem 160 miliónů lidí onemocní nemocí
z povolání. Odhaduje se, že cca 4% HDP celého světa představují výdaje na pokrytí
nákladů spojených se zraněním, úmrtím při práci či nemocí z povolání.
V ČR se četnost pracovních úrazů v posledních 4 letech výrazně nemění, ale počet
prostonaných dnů v důsledku pracovních úrazů neustále roste. Nejčastější příčinou
pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny bylo v roce 2007 „Špatně nebo
nedostatečně odhadnuté riziko“ (81 %). U smrtelných pracovních úrazů bylo
nejčastější příčinou nesprávné a nebezpečné jednání zraněného zaměstnance (65
případů) a to především vstup do nebezpečných prostorů a zdržování se v nich (27
případů). Zranění zaměstnanci se také podíleli největší měrou na nedodržování
právních a ostatních předpisů BOZP (74 případů). V minulém roce to již bylo
v průměru 47 dní na jeden úraz, což je více než dvojnásobek průměru EU. Že tato
skutečnost má vliv na produktivitu a konkurenceschopnost podniků není třeba
zdůrazňovat. Ekonomické ztráty vyplývající z pracovních úrazů a nemocí z povolání
již dosahují 29,4 miliardy Kč a každoročně se zvyšují.
Objevují se nová rizika spojená s novými technologiemi, novými způsoby organizace
práce. Jedním z nejzávažnějších problémů v oblasti BOZP se stává stres. Studie
ukazují, že stres stojí v pozadí 50 až 60% všech zameškaných pracovních dní.
Úrazy mají každý rok na svědomí tři sta dětských životů a jsou tak tradičně
nejčastější příčinou úmrtí dětí (jedná se zejména o dopravní nehody, utonutí, otravy,
popálení, pády a další). Pro představu, na následky úrazu u nás každoročně zmizí
celých deset školních tříd. Každoročně úrazy způsobí tisícům dětí trvalé postižení.
Každý úraz má své příčiny a nestává se náhodou. Každému úrazu předchází riziková
situace, kterou můžeme rozpoznat a vyhnout se jí.
Mladí lidé, kteří již pracují jsou také nejvíce ohroženi nehodovými událostmi a úrazy.
Podle provedených výzkumů a statistik je v Evropě právě ve věkové skupině
pracovníků 18 až 24 let riziko úrazu o 50 % vyšší než je tomu v jiných věkových
skupinách. Často mladým lidem chybí dovednosti, zkušenosti, fyzická a psychická
vyspělost, povědomí o otázkách ochrany zdraví a bezpečnosti i celková odborná
příprava. Stává se také, že mladí lidé nevědí o tom, jaké má jejich zaměstnavatel
povinnosti a jaká práva a povinnosti mají oni sami.
Vzdělávání v oblasti BOZP by se nemělo odkládat až do okamžiku, kdy mladí lidé
nastoupí do práce. BOZP by měla být do vzdělávání systematicky začleněna a měla
by se stát nedílnou součástí školních osnov tak, aby byla mladým lidem lépe
vštípena kultura prevence rizik. Mladí lidé by měli na pracoviště už přicházet se
znalostí problematiky BOZP a částečně i s kulturou prevence rizik. Začleňování –
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nebo „systematické zohledňování“ – BOZP do vzdělávání je pro vytvoření této kultury
prevence klíčové. Je třeba, aby zaměstnavatelé mladé zaměstnance více chránili
a aby mladí lidé, kteří se právě chystají vstoupit do světa práce, byli lépe informováni
o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Strategie v oblasti BOZP - prevence
V současné době byla zahájena a probíhá řada kroků směřujících k reformě
sociálního a zdravotního systému v ČR. BOZP je s těmito oblastmi úzce svázána.
Chápeme proto tuto akci jako další vhodné fórum pro šíření a vysvětlování strategie
MPSV v BOZP. Strategie se zejména opírá o plošná systémová opatření zvyšující
informovanost, zájem a motivaci podnikatelů dělat pro zlepšení pracovních podmínek
a pro prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání více než ukládá zákon, či jiný
právní předpis. Účinným nástrojem by mělo být nové „úrazové pojištění“, které by
mělo kromě odškodňování podporovat aktivity zaměstnavatelů v oblasti prevence
a sankcionovat ty, kteří své povinnosti v oblasti BOZP nebudou plnit.
Také se připravuje nový integrovaný informační systém, který by měl umožnit
snadné vyhledávání a získání informací nejen o povinnostech zaměstnavatelů, ale
i o způsobech řešení problémů prevence pracovních úrazů a nehod, který by uváděl
příklady správné praxe i podporoval účinné a efektivní řízení BOZP v podniku, včetně
možnosti porovnání dosahovaných výsledků s jinými podniky. Účinná prevence
pracovních úrazů a nemocí z povolání je nutnou, nikoliv však postačující podmínkou
pro zvyšování kultury bezpečnosti, kvality pracovního života a pracovní spokojenosti.

SNÍMKY

PREVENCE RIZIK, ŮRAZŮ
A NEGATIVNÍCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ
DĚTÍ A MLÁDEŽE
Význam BOZP a prevence úrazů
mladých lidí
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Význam BOZP a prevence úrazů mladých lidí

Obsah vystoupení
• Cílová skupina
• Význam BOZP
• Důsledky nízké úrovně BOZP
• Strategie v oblasti BOZP - prevence

Cílová skupina
• 610 tis.
dětí předškolního věku
• 989 tis.
dětí ve věku 7-15 let
• 1 224 tis.
mládeže ve věku 16-24 let
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Význam BOZP
BOZP jako součást kvality
pracovního života
Budoucí konkurenceschopnost
na trhu práce
Prosazování prevence

Dopady nízké úrovně BOZP
• Svět (dle statistik ILO)
Ročně 270 mil. PÚ; 160 mil. lidí onemocní NeP; 2 mil.
lidí zemře na následky PÚ;
náklady a ztráty představují cca 4 % HDP

• ČR (2007)
77 tis. PÚ, 188 SÚ; 47 dní pracovní neschopnosti pro PÚ
- denně v práci chybí cca 10 tis. osob; ekonomické ztráty
dosahují 29,4 mld. Kč

• Mladí lidé
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Tragická bilance

• V důsledků úrazů
dětí každoročně
přijde naše
společnost
o deset plných tříd
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Osvěta a propagace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2007-8
Lenka Svobodová

Osvěta a propagace
bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci
Projekt Výzkumného záměru VÚBP, v.v.i.,

„Mediální a osvětové nástroje
kultivace lidských zdrojů“

BOZP – zdroj zvyšování kvality života,
práce a podnikatelské kultury (2004-10)
1. Pracovní pohoda a spolehlivost člověka
v pracovním procesu
2. Podniková kultura – její struktura, vztahy
a vlivy
3. Management znalostí – podmínka úspěšného
řízení BOZP
4. Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských
zdrojů
5. Faktory a indikátory trendů VTR a společensko
- ekonomických změn a jejich dopady do
vývoje BOZP
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BOZP – zdroj zvyšování kvality života,
práce a podnikatelské kultury (2004-10)
1. Pracovní pohoda a spolehlivost člověka
v pracovním procesu
2. Podniková kultura – její struktura, vztahy
a vlivy
3. Management znalostí – podmínka úspěšného
řízení BOZP
4. Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských
zdrojů
5. Faktory a indikátory trendů VTR a společensko
- ekonomických změn a jejich dopady do
vývoje BOZP

Mediální a osvětové nástroje
kultivace lidských zdrojů
Cílová skupina – děti a mládež;
učitelé
• Základní informace o řešeném
projektu v roce 2007 (CD)
• Výsledky (sborník - CD)
• Přístup k řešení v roce 2008

24

O tom, jaké budou postoje,
přístupy i dodržování BOZP
se rozhoduje již nyní
•
•
•
•

Nejvhodnější nástroje
osvěty a propagace
BOZP s vysokou
mírou akceptace

Předmět řešení
Cíl
Postup a metody
Výsledky

DOTAZNÍKOVÉ
ŠETŘENÍ – CS
DĚTI A MLÁDEŽ VE
VĚKU 14 - 20 LET

ŠETŘENÍ - zaměření
Dotazníkové – mládež; řízené rozhovory –
učitelé, management
• Celková percepce BOZ
• Míra potřeby znalostí a informací BOZ
• Současné zdroje informací a poučení
• Akceptovatelná a žádoucí forma přenosu
• Znalost a dodržování správného sezení
• Výskyt šikany a násilí
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Učitel - hlavní autorita v poučení o BOZ,
významný článek kultivačního procesu
utváření správných postojů
a kvalitní hodnotové orientace.
Je důležitým průvodcem ve světě informací.

Cíl řešení v roce 2008
Navrhnout a prostřednictvím učitelů
zahájit pilotní ověřování konkrétních
forem osvěty, šíření a začleňování
problematiky BOZP do výchovně
vzdělávacích procesů k posílení
prevence a zvyšování úrovně BOZ
dětí a mládeže.

27

Aktivity
•
•
•
•
•
•

Konzultační sbor
Workshop (náměty na CD)
Webové stránky http://skoly.vubp.cz/
Ověřování nástrojů
Studie o přístupu ke vzdělávání v BOZ v EU
Konference
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Hlavní poznatky a zkušenosti z vykonávané odborné a metodické
činnosti MŠMT v oblasti násilí, agresivity a šikany mezi žáky,
včetně jejich možné prevence na školách
Bohumil Stejskal
Úmluva o právech dítěte, kterou je Česká republika vázána plnit závazky
k ochraně dětí v článku 19 mimo jiné stanoví: „státy, které jsou smluvní stranou
úmluvy, činí všechna potřebná zákonodárná, správní, sociální a výchovná
opatření k ochraně dětí před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím,
urážením nebo zneužíváním...“
Některé tragické události, případy ublížení na zdraví a řádově desetitisíce dětí
trápených svými spolužáky posměšky, nadávkami, ústrky, ničením školních potřeb
atd. signalizují neuspokojivý stav v této oblasti. Třebaže lze konstatovat, že se tento
jev na školách vždy v nějaké podobě vyskytoval, v současné době však inklinuje
k nebývalé bezohlednosti a postihuje i žáky mladšího školního věku. Častým
případem je situace, kdy třída přijme normy agresorů jako nepsané zákony, podřizuje
se jim a brutální chování považuje za normální, běžnou součást školního života nebo
za výbornou legraci. Nejsou vzácností i případy, kdy se agresivita žáků obrátí i proti
učiteli.
S tímto stavem se nelze ani u nás smířit. Především je v rozporu se snahou o
demokratizaci a humanizaci naší školy, tedy školy, která by měla být radostným
společenstvím žáků a učitelů. Vždyť jen dítě, které žije v pohodě a spokojenosti,
se může dobře učit.
Ministerstvo školství se jako první dalo do boje proti šikanování již před několika lety.
Vydali jsme metodický pokyn, v němž je zdůrazněna povinnost školy ochránit dítě
před šikanou, navrženy postupy prevence, návody řešení případů i návrhy
výchovných opatření. Zakoupili jsme všem školám publikaci M. Koláře: „Bolest
šikanování“ jako metodickou příručku. Na webových stránkách jsme pro školy
zveřejnili „Školní program proti šikanování“. Pro možnost účinnějších opatření jsme
v novém školském zákoně výrazně posílili pozici školy a školního řádu. Poskytujeme
metodickou pomoc školám, které o ni požádají, případně tam vyšleme i odborného
pracovníka. Podporujeme každý projekt, který se těmito problémy zabývá.
Výsledky se dostavují, ale nemůžeme s nimi být spokojeni. Proto vítáme iniciativu
škol, občanských sdružení, organizací a nadací a budeme s nimi rádi spolupracovat.
Podívejme se blíže na celý problém. S šikanou je tomu jako u ledovce, tvoří
pouhou viditelnou „špičku“ – desetinu celého problému. Těch zbývajících
devět desetin je skryto pod hladinou jako je tomu u ledovce, tj. pod hladinou
školního života. Pod hladinou zdánlivého klidu a pořádku se formují vztahy,
rodí se vůdcové skupin, rozhoduje se o rošťárnách, jsou vybíráni jedinci,
kterým se budou ostatní posmívat, zlobit je, provádět jim schválnosti…
Pedagogičtí pracovníci přitom žijí v přesvědčení, že na jejich škole k agresi a
šikanování vůbec nedochází. Ve skutečnosti byl a je rozsah násilí na našich
školách mnohonásobně větší a dnes stále narůstá. Třebaže lze konstatovat, že
se tento jev na školách vždy v nějaké podobě vyskytoval, v současné době
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však inklinuje k nebývalé bezohlednosti a brutalitě. Proto jsme se rozhodli
problém „odtabuizovat“ a doplnit současné vnitroresortní předpisy. Vyzvali jsme
školy, aby učitelé více naslouchali dětem i rodičům a více sledovali vztahy mezi
dětmi.
Přijali jsme zásadu, že do školy nepatří ponižování, zastrašování a jakékoliv násilí, ať
již psychické či fyzické. Poskytneme pomoc každé škole, která vykročí do boje proti
tomuto jevu. Řiďme se všichni zásadou, že jen šťastné dítě může rádo chodit do
školy.
Již na přelomu devadesátých let byly naším ministerstvem zachyceny závažné
signály narůstající agresivity ve vzájemném chování žáků ke spolužákům. Proto byl
problém násilí a šikanování mezi dětmi otevřen v široké pedagogické veřejnosti, jeho
řešení podpořeno metodickým pokynem a nabídnuta pomoc školám a institucím,
které ji budou potřebovat a o pomoc požádají. V první etapě šlo o pojmenování
tohoto negativního jevu, přiznání si, že mezi dětmi existuje, že je třeba si ho všímat,
umět ho rozpoznat a umět ho řešit. Byly zahájeny i první kroky ve vzdělávání
pedagogických pracovníků.
Vypracovali jsme pro učitele metodický pokyn, který jim má pomoci rozpoznávat
tento jev, aby se nedopouštěli zbytečných chyb. Nabídli jsme pomoc školám, které
problém šikanování zjistily, přiznaly a nedokázaly ho samy řešit. Mnoho škol toho
využilo. Tento pokyn však také zdůrazňuje odpovědnost školy za bezpečnost žáků,
povinnost ochránit žáky před jakýmkoliv násilím a ponižováním a stanoví postup
školy v prevenci, zjišťování a řešení případů násilného chování žáků vůči
spolužákům. Prostřednictvím medií byla informována o tomto postupu i široká
veřejnost s cílem přesvědčit ji, že resort školství důrazně přistupuje k řešení tohoto
dosud skrytého problému a školám nabízí plnou podporu. Šlo i o poučení veřejnosti,
že některé dosavadní postoje ke zmíněnému jevu jako např. „nepleťme se mezi děti“,
„to si děti musí vyřídit samy mezi sebou“, „to vždy bylo a zase bude“ apod. jen
posiluje sebevědomí agresorů a je nutné je zcela odmítnout. Bylo třeba požádat o
spolupráci především také rodičovskou veřejnost. Často právě rodič může
postřehnout první příznaky skrytého šikanování, počáteční projevy násilí na jeho
dítěti a může upozornit učitele.
Zdůraznili jsme jako podmínku úspěšnosti výchovné práce na školách včasné zjištění
a odstranění všech projevů fyzického či psychického násilí mezi žáky. Upozornili
jsme školy, že nejefektivněji se těmto projevům čelí v počáteční fázi, kdy mají
podobu nadávek, posměšků a zlomyslných legrací, a to dříve, než kulminují ve
fyzické poškozování oběti či v její psychické týrání. Obtíže však spočívají ve
skutečnosti, že se pedagogové o těchto případech včas nedovídají a nebo jim
nevěnují potřebnou pozornost. Proto jsme vyzvali především třídní učitele, aby více
sledovali vývoj sociálních vztahů mezi žáky a pozorně naslouchali těm signálům od
dětí i rodičů, které by mohly vést k odhalení jakýchkoliv projevů agrese. Násilí a
šikanování se dnes v nějaké podobě vyskytuje téměř na všech školách, nemusí
souviset s úrovní výchovně vzdělávací práce školy a není výjimkou ani na velmi
dobrých školách. Bylo zdůrazněno, že řešení případů šikanování nebude předmětem
kritiky a negativního hodnocení školy Českou školní inspekcí. Naopak bude
vyjádřena podpora a pomoc školám, které ji budou při řešení obtížných případů
potřebovat. Všechny základní a střední školy obdržely od ministerstva publikaci M.
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Koláře: Bolest Šikanování (vyd. Portál 2001), která popisuje konkrétní případy a jejich
řešení, a proto může posloužit jako metodická příručka. Začali jsme se zodpovědně
zabývat průzkumy psychologů.
Výsledky byly varující. Avšak nezapomeňme, že 2/3 případů se odehrávají mezi
dětmi mimo školu, cestou do školy a ze školy, na hřištích, v partách atd. Také nelze
mnohá čísla srovnávat, protože průzkumy probíhaly podle různých kriterií. Zejména
záleží na tom, jak budeme šikanování definovat. Veřejnost si pod tímto pojmem často
představuje brutální teror, policie zpravidla označuje šikanu od okamžiku, kdy má
charakter trestného činu. My, pedagogové, chápeme šikanu jako poruchu sociálních
vztahů mezi dětmi. Pojem je převzat z francouzštiny přibližně s významem
„zlomyslné ubližování“. Tím pak může být nejenom bití, ale i nevhodná přezdívka,
posmívání se, pošťuchování, pomlouvání rodičů apod., pokud se to děje opakovaně,
dítěti je to nepříjemné a trápí ho to. Vidíme, že je velmi křehká hranice mezi
dětským škádlením a šikanou. Skoro každý případ šikany však takto začíná.
Postřehneme-li překročení této křehké hranice, musí každý učitel dokázat pomoci
vztah agresorů nebo třídy k postiženému upravit. Obtížnější je to však
v pokročilejších stádiích šikany. Tam bývá často zapotřebí pomoci odborníků.
Z výsledků výzkumů je však zcela jisté, že desetitisíce dětí nechodí do školy
s obavami ze zkoušení a ze špatné známky, ale se strachem z ústrků, z bití a
ponižování, z posměchu, nadávek, z pomluv o rodičích a z dalších negativních
projevů spolužáků. Tisíce dětí se denně vracejí ze školy s poničenými sešity a
učebnicemi, s poškozenými školními potřebami a s roztrhaným oděvem.
S nevěrohodnými výmluvami pak rodičům zdůvodňují modřiny, škrábance a jiné
šrámy či poškozené věci, ztrátu kapesného a také často i zhoršený prospěch. Ve
škole, místo aby věnovaly pozornost výkladu paní učitelky, přemýšlejí o tom, kam se
ukryjí o přestávce, jak uchrání svoje pastelky, svačinu nebo kapesné před
agresivními spolužáky, zkrátka jak přežijí příslušný školní den. Někteří jen pláčem a
výkřiky ze spaní „Nech mě!“, „Nebij mě!“ přiznávají rodičům svůj těžký úděl
šikanovaného školáka. S tímto stavem se přeci nelze smířit. Vždyť je v naprostém
rozporu se snahou o humanizaci naší školy.
A přesto se zdá, že navzdory otevření problému a nabídnuté pomoci a podpoře
mnohé školy raději šikanování nepřiznávají. Zpravidla se obávají o jméno školy.
Častěji se ale stává, že skutečně o šikaně neví. Odmítají ji a v dobré víře i říkají, že
by něco takového na škole netrpěli. Teprve citlivý sociologický průzkum ukáže
pravou skutečnost. Dobří učitelé nemají ani tak v úmyslu šikanu skrývat, spíše
nemají dostatek zkušeností a neznají nové postupy řešení. Škola velmi často vnímá
projevy šikany jako vzájemné dovádění žáků, a dojde-li k vážnějšímu konfliktu, pak
ho řeší jako ostatní kázeňské přestupky a dopouští se hrubých chyb. Nejčastěji
nevyšetřuje šikanu individuálními pohovory, ale konfrontací oběti s agresory, přičemž
agresoři lžou a vzájemně se podporují, zatímco šikanovaný žák ustrašeně mlčí nebo
se i někdy stydí za svou slabost. Často se pak svede vina na postiženého, že on
provokoval, posmíval se nebo nadával. Stane se, že učitel přijme ujištění, že šlo o
pouhou legraci a není dál co řešit. Někdy škola, ale i rodiče, nevhodně oběti radí, ať
to útočníkům oplatí, ať si to nenechá líbit, a neuvažuje, že on je vlastně sám proti
přesile. Vůbec nejhorší je situace, když škola nechce přijít o své dobré jméno
přiznáním, že skutečně šlo o případ šikanování. Neuvědomuje si, že by určitě získala
podporu většiny rodičů, kteří by se ujistili, že jí jde více o dítě než o jméno.
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Stále se nabízí otázka, zda učitelé nechtějí nebo spíše nedovedou sami takové
případy řešit. Lze věřit, že více platí to druhé. Tak, jak se o šikanování dříve
nemluvilo, nebylo ani v obsahu studijní přípravy učitelů. Výjimku činili pouze etopedi,
tj. učitelé a vychovatelé připravovaní pro práci s dětmi s poruchami chování.
Šikanování je jev velmi složitý. Často bývá skrytý a obtížně se zjišťuje, obtížně se
dovídáme skutečnou pravdu, ale především vyžaduje odlišné postupy než řešení
běžných kázeňských přestupků. Protože jde o problém celosvětový, zabývají se jím
nyní celé týmy odborníků v mnoha zemích. My k nim také patříme. Získané poznatky
musíme předávat učitelům, aby se nové metody a techniky naučili. Začali jsme
školením inspektorů, aby mohli školám pomáhat a radit, případně obtížné případy i
šetřit. Máme proškolené pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a krajské
koordinátory prevence, mnohé výchovné poradce, preventisty i učitele. Naším cílem
však je, aby v krátké době byl na každé škole nejméně jeden učitel odborně
připravený pomáhat svým kolegům. Při osmi tisících škol to není jednoduché.
Proškolení ostatních učitelů, kterých je celkem čtvrt milionu, bude obsahem jejich
dalšího vzdělávání a bude záležitostí velmi náročnou. V současné etapě nám však
jde alespoň o to, aby každý učitel včas rozpoznal špatné vztahy mezi žáky, kdy
některému ze spolužáků ostatní nadávají a různě ubližují. Zpravidla jde o první
stadium šikanování, které lze zastavit, a nedovolit, aby narůstalo do hrubého
fyzického nebo psychického násilí. Dítě, které je neustále terčem útoků a
stupňujícího se násilí, se dostává do stresu a může nepřiměřeně reagovat. V krajních
případech ublíží i sobě a případ skončí tragicky. Kdyby byli učitelé uměli projevy
počáteční agresivity a šikanování mezi žáky včas rozpoznat a správně zasáhnout,
mohli tragediím předejít. Býváme pak otřeseni zjištěním, že příčinou byly situace a
události, které nám mohly připadat nevinně a my jsme jim nevěnovali dostatečnou
pozornost.
Právě ty vážné případy však ukazují, že škola někdy ani nemůže sama tento
negativní jev zvládnout. Nutně potřebuje těsnou spolupráci s rodiči. Avšak ne
osočování, hledání viníka za každou cenu, ale vstřícnost obou partnerů. Rodiče
mohou mnoho symptomů zachytit, které dítě ve škole nechce sdělit (nechce žalovat,
obává se ještě brutálnější agrese, někdy se za to stydí apod.). Rodiče si mohou
všimnout mnohých změn. Dítě má poškozené sešity a učebnice, chodí ze školy
hladové (sebrali mu svačinu), údajně ztrácí kapesné, nechce jít do školy, že mu je
špatně, neumí vysvětlit, proč je zmazané, poškrábané apod. Škola naopak může
radit rodičům, jak mohou posilovat sebevědomí dítěte, varovat je před radami typu „
vrať jim to !“ „to si to nesmíš nechat líbit !“ atd. Dále škola potřebuje spolupráci
s odborníky. Ty lze získat z poradenských institucí. Ve vážných případech, které není
schopna sama zvládnout, je povinna požádat o pomoc Policii ČR (kriminální
oddělení), neboť má v době vyučování a akcí školy plnou odpovědnost za
bezpečnost jí svěřených dětí.
Z uvedených skutečností lze nabýt dojmu, že agrese dětí neustále přibývá a naše
strategie není dosti účinná. Na obranu dětí dovolte tuto myšlenku: Děti jsou vždy
zrcadlem společnosti. Velmi rychle přejímají vše nové. Povšimněte si, jak rychle se
zmocnily počítačů, internetu, mobilů… V mnohém předčí nás starší. Jsou
přizpůsobivější, průbojnější, zvídavější a sebevědomější. Ale přejímají také negativní
jevy naší současné společnosti. Jsou otrlejší, agresivnější a zkoušejí i drogy. Bylo by
zapotřebí, abychom my, dospělí, jim nebyli předlohou neslušného chování,
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arogance, touhou po moci nad druhými, abychom jim nepředkládali tolik krutosti a
násilí již v pohádkách a filmech.
K ministerstvu lze říci, že svými postoji k násilí ve školách a výše uvedeným
postupem učinilo kroky k tomu, aby se škola stala pro děti nejen místem poznávání,
ale i místem pohody a bezpečí. K dalším krokům bude třeba nejenom zvýšeného
úsilí pedagogů, ale i pomoci a spolupráce rodičů a veřejnosti vůbec. Je však zřejmé,
že půjde o „běh na dlouhou trať“.
Kam je třeba ve školství napřít úsilí?
Jednak učit pedagogy, jak již vzniklému násilí čelit, jak řešit případy agrese a šikany.
Ono to není vůbec jednoduché. Každý případ je nějak jiný.
Jednak (a to bych chtěl zdůraznit) se orientovat na předcházení těmto negativním
jevům – tedy na prevenci. Tu spatřujeme ve vytváření příznivého školního klimatu.
To není jen v hezkém a příjemném prostředí, ale v hezkých vzájemných vztazích.
Vyjádřeno řečí nejmenších školáků: „Kde se máme všichni vzájemně (i s paní
učitelkou) rádi a nedovolíme, aby někdo někomu ubližoval“. U starších žáků pak
slýcháváme na konci prázdnin, že se těší do školy. Oni se netěší na diktáty a
zkoušení, ale těší se na své kamarády a velmi často i na učitele. To jsou znaky
dobrého klimatu. Třída (škola) je v podstatě základní sociální skupina, v níž existuje
složité a proměnlivé předivo vztahů a postojů, v nichž se formují odezvy jednotlivců
na různé situace ve třídě i na projevy a postoje učitele. Obtížná je role právě učitele,
aby komunikací se žáky a chápáním jejich problémů do tohoto přediva vztahů co
nejvíce pronikl a dokázal je pozitivně ovlivnit, aby napomohl vytváření klimatu, které
ze třídy vytlačí hrubost a násilí.
Musím přiznat, že jsou školy, které mají vypracované vlastní postupy či opatření
ve školním řádu, navazující na metodický pokyn ministerstva. Jsou školy, které
mají také vlastní programy boje proti šikaně, a lze říci, že se jim daří. Jsou
školy, které jsou zapojeny v různých projektech (jedním z největších je projekt
Zdravá škola), v nichž se jim daří vyrovnat se s tímto negativním jevem. Jsou však i
školy, které si nechtějí přiznat přítomnost šikany z obavy o ztrátu image školy, a jsou
zřejmě i případy, kde ještě dnes šikanu chápou pouze jako škádlení mezi dětmi a
začínají ten jev vnímat až ve chvíli, kdy přeroste do některého z dalších stádií. Nelze
říci přesný poměr mezi těmito školami, ale rozhodně jsme si vědomi obou možností.
Za rozhodujícího činitele v prevenci šikanování však pokládám učitele. Mám na
mysli jeho osobnost, profesionalitu, lidský a pedagogický takt, etiku jednání a některé
mimořádné vlastnosti a schopnosti.
Dovolte, abych se o některých zmínil.
Schopnost vytvářet kolem sebe pohodové prostředí bez napětí a konfliktů,
poskytující žákům bezpečí, ochranu a náklonnost.
Dávat najevo, že mi na třídě záleží, že se raduji z každého úspěchu svých žáků
a že mne mrzí jejich nezdar, neúspěch či provinění.
Vnímat varovné signály, naslouchat všem projevům, ze kterých lze odvodit
poznatky o sociálních vztazích mezi žáky.
Vedle náročnosti vyjadřovat i laskavost a zájem o každé dítě. Nikdy
neprojevovat nepřátelství vůči kterémukoliv žákovi. I když učitel užije trestu, musí
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žák v podtextu pociťovat aspekt pomoci („Nerad tě trestám, ale ty brzy zapomínáš
a mohlo by tě napadnout ještě něco horšího...“).
Být ke všem stejně spravedlivý a neustále se kontrolovat, zda ke všem dětem
stejně přistupuje. Zda je např. stejně oslovuje (zda někoho jménem a jiného
příjmením), zda stejně často všechny vyvolává a stejně s nimi komunikuje, i když
mu nejsou někteří sympatičtí (nelze to zcela vyloučit, neboť učitel má také právo
na určité subjektivní pocity. Ale měl by si jich být vědom). Pokud zachytí signál, že
si na někoho údajně „zasedl“, nebude bouřlivě protestovat, ale zamýšlí se a snaží
se přijít na to, čím mohl takovému nařčení zavdat příčinu.
Je schopný zvládnout každou výchovnou situaci. V konfliktu se žákem mu
nemůže jít o prestiž či vítězství, ale o spravedlivé řešení a co nejrychlejší
ukončení. Nelze-li střet dořešit, tak je třeba alespoň dosáhnout přerušení (aby se
žák zklidnil). Nezvládnutý konflikt může totiž vyvrcholit hrubou urážkou nebo i
fyzickým napadením učitele (a co potom?). K tomu by nemělo nikdy dojít, neboť
dobrý učitel musí dokázat předvídat vývoj výchovné situace.
Schopnost vnitřně se neurážet pro naivní nebo nesprávný názor a postoj žáka a
nesrovnávat se s ním (žák není vysokoškolsky vzdělaný jako pedagog, nemá
dostatek životních zkušeností, má právo se mýlit a vyjadřovat zcela laický názor).
Schopnost nepohoršovat se při jednání s rodiči. Zpravidla jde opět o partnery
bez pedagogického vzdělání. Musí umět tolerovat jejich některé neobjektivní
názory. Vždyť matka má právo své dítě bezmezně zahrnovat láskou, odpouštět
mu chyby, pokládat je za lepší než skutečně je...
Umět rozeznat, kdy projevy žáků nemíří proti jeho osobě a nemají za cíl ho
urážet. Takové projevy mohou být např. důsledkem věkových zvláštností (např.
adolescent mluví příliš nahlas nebo vulgárně, aby si ho okolí všimlo). Mohou to
být např. i módní výstřelky dívek, které však nejsou provokací vůči věku paní
učitelky, a proto nemá cenu se jimi trápit.
Schopnost strategicky vést třídu. Poskytovat pomoc a podporu slabším a
potenciálně ohroženým jedincům. Posilovat je povzbuzením, pochvalou (avšak
zaslouženou, když jim byla dána příležitost úspěšně splnitelného úkolu), zvyšovat
jejich sebevědomí a prestiž ve třídě např. pověřováním je drobnými funkcemi a
úkoly.
Schopnost neustále navozovat ve třídě atmosféru vzájemné sounáležitosti a
důvěry a posilovat pozitivní chování a veřejné mínění třídy.
Umět zvládat svůj hněv (na nějž má také někdy právo) vůči záměrně
páchanému špatnému činu. Hněv však musí zaměřit vůči těm žákům, kteří se
provinili, měl by směřovat k nápravě situace, nikoliv k pomstě či ublížení viníkům,
a měla by být neustále kontrolována jeho míra a doba trvání, aby nebyl směšný.
Trpělivě cvičit se žáky sociální dovednosti bezproblémově komunikovat
(někteří jedinci, pokud je tomu rodina nenaučila, neumějí užívat pojmy „prosím“,
„děkuji“, neumějí vyjádřit přání slovy „buď tak laskav“, „udělalo by mi radost“,
„prosím o laskavost“... a při prvním kontaktu působí dojmem, že se chtějí hádat).
Takto bychom se mohli dále zamýšlet...
Uvedené příklady schopností a dovedností (mimo mnoha dalších) pouze naznačují
nároky na osobnost dobrého pedagoga. Na druhé straně potvrzují nezbytnost
tvůrčích přístupu, invence nápadů až předpoklad nadání pro výkon tohoto povolání.
Úspěšné zvládnutí všech rozmanitých výchovných situací je pak tou pravou radostí a
odměnou za všechnu vynaloženou námahu.
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Problém šikanování je u nás velmi často spojován jen se školou. Média
položenou otázkou v titulcích „Co s tím škola udělá?“ navozují ve společnosti
myšlenku, že šikana je pouze záležitostí školy (jakoby se tomu děti naučily až ve
škole), a tím odvádějí pozornost od pravých příčin (předloha chování dospělých,
úbytek slušnosti a laskavosti, nesprávné chápání svobody, touha po moci a penězích
– to vše posilováno předlohami ve filmech, televizních pořadech, počítačových hrách
atd.). Násilí, agrese, brutalita a šikanování jsou neduhy současné společnosti
(války, teroristické útoky, chování dospělých na fotbale, v dopravních prostředcích,
na silnicích, v zaměstnání ... i v rodinách).
Dovolte, abych odbočil ke zprávě z tisku z 19. 10. 2007 k problematice domácího
násilí. Údajně každá třetí žena zažívá domácí násilí a násilníci jsou převážně otcové
rodin. Nemusím vysvětlovat, že mnoho agresorů si přenáší předlohu tohoto chování
z rodiny mezi své vrstevníky, a tak se problém přenáší z generace na generaci.
Hrubost, agresivita a šikanování, to nejsou problémy jenom dětí, a bylo by chybou
spojovat je pouze se školou. Neodehrávají se pouze ve škole, ale i v partách, na
hřištích, na fotbale, v zaměstnání ... a mnohdy i uvnitř v rodinách. Odtud děti
získávají předlohu pro své chování. Svět dětí je reflexí světa dospělých. Zvýšený
výskyt těchto jevů ve škole je dán tím, že ve škole je soustředěno nejvíce dětí.
Při této příležitosti bych chtěl vyzvat dospělou veřejnost k pomoci. Škola nedokáže
zázraky. Škola nezvládne sama boj s hrubostí, násilím a šikanováním, pokud
nám při výchově nepomůže rodina a pokud mezi námi dospělými bude nad
slušností vítězit nepoctivost, arogance, agresivita a brutalita.
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Koncepce výuky prevence úrazů otrav a násilí na ZSF JU
v Českých Budějovicích
Miloš Velemínský
Zdravotně sociální fakulta JU má ve své koncepci sledovat prevenci a vztah mezi
onemocněním a sociálním dopadem těchto onemocnění.
Celé období lze rozdělit na několik etap:
V roce 1997 pod vlivem profesního zaměření – pedaitrie – profesora
Dunovského a prof. Velemínského se zařadily první přednášky z dané
problematiky v předmětu „Pediatrie“.
V letech 1998 a 1999 se objevila v ročníkových a diplomových pracích
tématika, zabývající se prevencí úrazů otrav a násilí v dětském věku.

-

-

-

V dalších letech se tématika prevence úrazů rozšířila na další věkové skupiny,
především na problematiku seniorů.
Studenti i akademičtí pracovníci se zúčastňovali celé řady extramurálních
kurzů a školení, zaměřených na prevenci úrazů.
Akademičtí pracovníci se studenty řešili některé projekty, které vypsalo
Ministerstvo zdravotnictví ČR - jedná se o neCEPOVÉ projekty.
Přednášky s touto tématikou se rozšířily do gerontologie.
Studenti organizovali v rámci povinné praxe celou řadu aktivit, týkajících se
prevence
úrazů, otrav a násilí.
V prvních letech třetího tisíciletí se akademičtí pracovníci i studenti ZSF JU
zúčastnili projektových soutěží, a to CEPových, vypsaných Ministerstvem
školství a Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Přednášky s danou problematikou expandují do dalších studijních programů a
předmětů. Přednášky se stále rozšiřují, studenti iniciují vznik „Bezpečných
komunit“.
Akademičtí pracovníci zakládají Krizové centrum pro děti a rodinu.
Klinická pracoviště pro studenty se rozšiřují o zařízení zaměřená na prevenci
úrazů, násilí a otrav.
V roce 2005 - 2006 vzniká první disertační práce, týkající se monitoringu
úrazů, spojených s vodou.
Začíná se vydávat časopis Prevence úrazů, otrav a násilí.
Vychází monografie s tématikou, týkající se monitoringu topení a utopení v
České republice.
V roce 2006 v rámci agentury FRVŠ byl přijat samostatný předmět v rámci
ZSF JU, který se zabývá danou problematikou. V dalším roce se stává
předmětem celouniverzitním.
V témže roce vzniká při ZSF JU Středisko prevence úrazů v Jihočeském kraji,
je jedním z center při Ústavu sociální práce. Sdružuje odborníky, kteří tento
předmět vyučují.
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Sylabus přednášek
1. Úrazy a otravy jako zdravotně sociální problém. Epidemiologie.
2. Riziko vzniku úrazu a psychomotorický vývoj.
3. Prevence – typy, úrovně, strategie.
4. Úrazy v domácnosti a možnosti jejich prevence.
5. Dopravní úrazy a možnosti jejich prevence.
6. Prevence úrazů na hřištích.
7. Prevence školních úrazů.
8. Prevence úrazů na pracovištích.
9. Prevence úrazů seniorů.
10. Sportovní úrazy a úrazy související s vodním prostředím a jejich prevence.
11. Předlékařská pomoc při úrazech a otravách.
12. Aktuální preventivní programy a projekty.
13. Preventivní program, tvorba preventivního programu primární úrazové
prevence.
14. Projekty podpory zdraví.
Semináře:
1. Prevence úrazů dětí.
2. Prevence úrazů dospívajících.
3. Prevence úrazů seniorů.
4. Prevence dopravních úrazů.
5. Předlékařská pomoc při úrazech a otravách.
6. Aktuální preventivní programy a projekty.
7. – 11. Tvorba vlastního preventivního programu primární úrazové prevence.
12. – 14. Prezentace vlastního preventivního programu primární úrazové
prevence.
Semináře: (Inovace praktické části předmětu dle předkládaného projektu – r. 2008)
1. Prevence úrazů v jednotlivých věkových kategoriích.
2. Předlékařská pomoc při úrazech a otravách.
3. – 10. Tvorba preventivního programu primární úrazové prevence a příprava
jeho realizace v terénu.
11. – 13. Realizace preventivního programu primární úrazové prevence v terénu.
14. Zhodnocení realizovaného preventivního programu v terénu.
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Bezpečný a zdravý životní styl dětí a mládeže – význam a důležitost
pro budoucí život a pracovní uplatnění
Jarmila Rážová

Bezpečný a zdravý životní styl dětí
a mládeže - význam a důležitost pro
budoucí život a pracovní uplatnění
MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.
Státní zdravotní ústav

Veřejné zdraví
• v Evropě naprostou většinou závisí na
několika málo chronických neinfekčních
onemocněních
• chronická neinfekční onemocnění se již také
stala hlavním zdravotním problémem ve
většině rozvojového světa
Prevence chronických onemocnění: životně
důležitá investice (WHO, 2005)
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Evropská úřadovna
Světové zdravotnické organizace
%

Příčiny úmrtí v rámci regionů WHO,
WHO, 2000

Zdroj: WHO, World Health Report 2002
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AFR
ChNO

EMR

SEAR

WPR

AMR

Infekční onemocnění, mateřské a
perinatální okolnosti, nutriční deficience

úrazy

Evropská úřadovna
Světové zdravotnické organizace
Úmrtí připisovaná sedmi vedoucím rizikovým faktorům
ChNO v Evropském regionu WHO, 2000
Vysoký krevní tlak
Vysoký cholesterol

Kouření

Nadváha
Nízká spotřeba ovoce
a zeleniny
Nedostatek pohybu
Vysoký příjem alkoholu

Úmrtí (v tisících)
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EUR

Determinanty zdraví

Whitehead & Dahlgren, 1991

Stručně o studii HBSC
Studie HBSC (The Health Behaviour in SchoolSchool-aged Children - Mládež a zdraví)
je mezinárodní projekt, který se s čtyřletou periodicitou provádí v
řadě zemí světa (v roce 2002 to bylo 35 zemí).
Projekt je zaměřen na sledování chování a postojů, které u dětí a
dospívajících determinují tělesné a psychické zdraví a ovlivňují
sociální adaptaci.
Česká republika se projektu účastní od roku 1994.
V roce 2006 studie proběhla na 86 náhodně vybraných
základních školách a zúčastnilo se více než 5000 dětí pátých,
sedmých a devátých tříd.
Po centralizaci dat na univerzitě v Bergenu čítá definitivní
výzkumný vzorek 4782 jedinců (50,5 % chlapců=2415 chlapců).
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Výživové zvyklosti konzumace vybraných potravin denně (hodnoty v %)

Ovoce

Zelenina

Sladkosti

Slazené
nápoje

2002

2006

2002

2006

2002

2006

2002

2006

CHL.

28,9

25,2

20,3

19,6

27,0

30,9

34,6

33,7

D

45,0

40,7

29,6

28,7

23,9

32,1

27,2

24,4

Pohybová aktivita x

Sedavý způsob trávení volného času

Jakoukoli tělesnou aktivitu po dobu alespoň jedné hodiny
denně za poslední týden uvedlo 27,2 % dotázaných
chlapců (v roce 2002 27 %) a 15,6 % dívek (17,8 % v roce
2002).
Mladí lidé tráví denně nesrovnatelně více hodin jinak než
aktivním pohybem. Přitom zvyknout si na dostatečnou
denní dávku tělesné aktivity má význam pro upevnění
zdraví a prevenci nemocí.
Téměř 70 % dotázaných dětí sleduje TV ve všední den dvě
hodiny nebo déle. V případě užívání počítače pro zábavu
dvě či více hodin denně uvedlo 34 % dotázaných dětí.
Pasivní a sedavý způsob trávení volného času je
považován za nepříznivý faktor nejen tělesného, ale i
psychosociálního vývoje.
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Sledování televize a videa – všední dny
(% dotázaných celého souboru)

Počet hodin

1994

1998

2002

2006

Nedívá se

1,2

1,2

2,4

3,0

½ hod

7,2

7,5

7,1

8,0

1 hodina

23,9

21,7

17,0

19,2

2 - 3 hodiny

42,2

40,4

47,5

50,8

4 hodiny

13,2

14,1

13,2

9,7

více než 4 hodiny

12,3

15,1

12,8

9,2

Hraní her a zábava na počítači
(% dotázaných celého souboru)

2002

2006

Nic, ani ½ hod

35,3

27,5

½ hodiny denně

20,9

19,7

1 hodina denně

17,6

18,9

2 hodiny denně

12,1

14,9

3 hodiny denně

6,3

8,1

4 hodiny denně

3,3

4,9

více než 4 hodiny

4,4

6,2
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Rizikové chování
Kouření cigaret
Snížení prevalence pravidelného kouření u
chlapců i dívek mezi 13 - 15 rokem věku
Snížení prevalence denních kuřáků
Stagnace, resp. mírný nárůst v průměrném
počtu vykouřených cigaret u kuřáků

Vývoj pravidelného kuřáctví – chlapci ČR
HBSC 1994-2006 (%)
35
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15 let

30
25
20

19,7

15,9

15

7,3

10
5

28,6

22,4

13,8

10,1

7,8

1,9
3

2,3

0
1994
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1,6
2006

Vývoj pravidelného kuřáctví – dívky ČR
HBSC 1994-2006 (%)
35

11 let

13 let

15 let

30,6

30
25

23,5

17,6

20

11,9

15
10

6,9

4,2

5

8,8

1

1,1

1

1,5

0

8,6

1994

1998

2002

2006

Prevalence denních kuřáků ve věkové skupině
15 let v roce 1994, 1998, 2002 a 2006

Rok

1994

1998

2002

2006

Chl.+D.

8,8 %

13,3 %

21,6 %

16,3 %

Chlapci

11,4 %

15,5 %

20,2 %

14,5 %

Dívky

6,2 %

11,3 %

22,9 %

18,1 %
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Důvody pozitivních změn
Patrně působení více faktorů:
Zvýšení věkové hranice dostupnosti tabákových
výrobků ze 16 na 18 let
Omezení reklamy na tabákové výrobky a zákaz
billboardů
Vyšší zdanění tabákových výrobků – vyšší cena
Zkvalitnění preventivních programů na školách

Oběti a aktéři šikany ve škole
Byl/a
šikanován/a

Šikanoval/a
někoho jiného

Chlapci

5,7 %

5,0 %

Dívky

4,1 %

1,7 %
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Dětské úrazy – problém ČR
• V ČR jsou dětské úrazy nejčastější příčinou
úmrtí dětí a mladých dospělých a třetí
nejčastější příčinou úmrtí v celé populaci.
• Na následky úrazu každý rok v ČR zemře 300
dětí, počet dětí s trvalými následky úrazů je
přibližně 10x vyšší.
• Úrazy představují závažný zdravotnický,
ekonomický a společenský problém - vytvoření
bezpečného prostředí v rámci EU – „LIVE - Life
without Injuries and Violence in Europe“.
• Národní akční plán prevence dětských úrazů na
léta 2007-2017 (NAP) byl odsouhlasen vládou
ČR – usnesení vlády č. 926/2007 ze dne 22. 8.
2007
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Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství
Petr Novák
Činnost České školní inspekce
Česká školní inspekce (ČŠI) v rámci svých kompetencí mj. zjišťuje a hodnotí
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních
zapsaných do školského rejstříku a získané informace dále analyzuje (viz ustanovení
§ 174 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů).
Bezpečná a zdravá škola je jednou z hlavních priorit vyvíjeného modelu ČŠI. Toto
téma je sledováno se zvláštním zřetelem na zajištění bezpečného prostředí
v mateřských školách a na 1. stupni základních škol. Na 2. stupni základních škol
a ve středních školách se inspekce zaměřuje na posouzení podmínek pro
předcházení vzniku sociálně patologických jevů (zejména problematika šikany a
zneužívání návykových látek). Pojetí a obsah inspekčních postupů vycházejí
především z příslušných ustanovení školského zákona a z těch částí rámcových
vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání, které
rozpracovávají cíle a úkoly operačního programu Zdraví 21 zaměřené na danou
oblast.
ČŠI zjišťuje ve školách a školských zařízeních potřebné informace různými postupy a
z více zdrojů. Zjednodušeně řečeno je možné sledovat 3. základní oblasti:
1. Vytvoření odpovídajících podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví
(zajištění dohledu, zabezpečení vhodných materiálně-technických podmínek
atd.).
2. Dostatečné poučení účastníků vzdělávání (preventivní programy začleněné
do vzdělávacích programů, informace obsažené ve školním řádu atd.).
3. Naplňování nastavených postupů a přijímání následných opatření při výskytu
bezpečnostních rizik.
V rámci analýzy dokumentace ČŠI posuzuje, zda a jak je ve školních vzdělávacích
programech začleněna problematika do obsahu vzdělávání (§ 28 odst. 1 školského
zákona). Zjišťuje, jak jsou upraveny podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
ve školních a vnitřních řádech (§ 30 školského zákona). V rámci hospitací sleduje
naplňování programů výchovy ke zdraví, dopravní výchovy, výuky poskytování první
pomoci a mimo jiné kontroluje dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví.
V souladu s ustanovením § 174 odst. 4 školského zákona ČŠI také provádí inspekční
činnost na základě podnětů a stížností, které s touto oblastí souvisejí a svým
obsahem spadají do působnosti ČŠI. V uplynulém období bylo realizováno i několik
tematicky zaměřených inspekcí, např. hodnocení preventivních programů škol,
výchova ke zdraví v MŠ a na 1. stupni ZŠ.
Při posuzování a analýze problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství ČŠI
spolupracuje s dalšími organizacemi na základě uzavřených dohod o spolupráci
(Státní úřad inspekce práce, Ministerstvo zdravotnictví – orgány ochrany veřejného
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zdraví, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Hasičský záchranný sbor ČR,
Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství).
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Školy a školská zařízení jsou ze zákona povinny vést evidenci všech úrazů dětí, žáků
a studentů, k nimž došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při
poskytování školských služeb. V souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci
úrazů dětí, žáků a studentů, musejí ve vyjmenovaných případech také vyhotovit o
úrazu záznam a zaslat ho stanoveným orgánům a institucím, mimo jiné i místně
příslušnému inspektorátu ČŠI. ČŠI tuto skutečnost využívá a počínaje rokem 2005,
důsledně shromažďuje, statisticky zpracovává a průběžně analyzuje údaje o úrazech
uvedené v záznamech.
Při inspekční činnosti zjistila ČŠI v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a
školských zařízení řadu nedostatků a malou důslednost vedení škol v činnostech
souvisejících s touto problematikou. Např. ve školním roce 2006/2007 pětina
navštívených škol pravidelně nevyhodnocovala bezpečnostní rizika, případně
nepřijímala odpovídající opatření k jejich snižování. Stejně tak v pětině škol nebylo
provedeno nebo nebylo možné prokázat proškolení učitelů o právních předpisech
k zajištění ochrany zdraví při práci. Ve 25 % škol nebyly děti, žáci a studenti
seznámeni s řády rizikových pracovišť. K příznivějším zjištěním patří, že přibližně
v 90 % škol byly vyčleněny prostory pro ošetření úrazu a krátkodobý pobyt
zraněného a učitelé prokázali praktickou dovednost poskytovat první pomoc.
Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství je upravena mj. v Metodickém
pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, č.j. 37014/2005-25. Ačkoli tento metodický pokyn se přímo nevztahuje
na školy a školská zařízení jiných zřizovatelů, je doporučeno jeho podpůrné použití.
Obsahuje popis dílčích oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví včetně odkazů na
příslušnou právní úpravu (v některých místech odkazuje na zrušené právní předpisy,
je proto třeba dále přihlížet k novějším právním přepisům, zejména k zákonu
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády
č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, vyhláška
č. 263/2008 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských
zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo
dobrovolným svazkem obcí, aj.).
Legislativní iniciativa České školní inspekce
Do kompetence ČŠI patří mj. provozování evidence záznamů o úrazech dětí, žáků a
studentů ve smyslu vyhlášky č. 64/2005 sb., o evidenci úrazů dětí žáků a studentů, a
dále kontrola dodržování ustanovení této vyhlášky. Při své činnosti se ČŠI setkala
s některými výkladovými nesrovnalostmi a dalšími nedostatky vyhlášky č. 64/2005
Sb. Z tohoto důvodu podala v dubnu letošního roku ČŠI Ministerstvu školství
mládeže a tělovýchovy podnět k úpravě vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů
dětí, žáků a studentů.
V praxi se opakovaně vyskytují rozpory při výkladu pojmu „nepřítomnost dítěte, žáka
nebo studenta ve škole nebo školském zařízení“, který, se v této vyhlášce vyskytuje
v souvislosti s definicí školního úrazu. K výkladu tohoto ustanovení se vyjadřovalo i
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, přesto v praxi zůstává výklad
nejednotný. Z toho důvodu navrhuje ČŠI provést změnu § 2 odst. 1 písm. a) a § 2
odst. 4 této vyhlášky. Po úpravě by se vyhotovoval záznam o úrazu, jehož
důsledkem byla nepřítomnost dítěte delší než jeden den, včetně dne kdy k úrazu
došlo. To znamená, že pokud žák v důsledku úrazu odejde z vyučování pouze na
vyšetření a ošetření k lékaři a zase se do školy vrátí, případně se nevrátí (k úrazu
došlo koncem vyučování), ale druhý den již opět nastoupí do školy, nebude třeba
záznam vyhotovovat. Naopak pokud jde o úraz, který způsobí, že žák bude
minimálně příští den nepřítomen (tedy část dne, kdy k úrazu došlo a k tomu
následující den), záznam vyhotoven bude. Nová úprava má předejít nadbytečné
administrativní zátěži škol a školských zařízení.
Další relevantní změna této vyhlášky, navrhovaná ze strany ČŠI, souvisí se
zasíláním záznamů o úrazu podle. Podle stávajícího ustanovení § 4 odst. 1 písm. a)
zasílá škola (školské zařízení) záznam o úrazu za každý měsíc zřizovateli. Podle
poznatků z praxe nevedou zřizovatelé evidenci takto zaznamenaných úrazů ani
nepřijímají relevantní opatření. Navrhujeme proto zrušit toto ustanovení (to nic
nemění na povinnosti zasílat záznam o smrtelném úrazu, viz ustanovení § 4 odst. 2
písm. a) vyhlášky č. 64/2005 Sb.). Taková úprava by měla též předejít nadbytečné
administrativní zátěži škol a školských zařízení.
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Právní aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách
Eva Dandová
Úvodem je třeba poznamenat, že problematika bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve
školách je velice závažným problémem. Závažným proto, že úrazovost dětí ve
školách dosahuje neustále vysokých čísel. Podle údajů České školní inspekce
zveřejněných ve zprávě „Výroční zprávy České školní inspekce za školní rok
2006/2007“ bylo v tomto školním roce doručeno krajským inspektorátům 31 149
záznamů o úrazech. V porovnání s celkovým počtem dětí, žáků a studentů ve všech
druzích škol má vypočtený index takto sledované úrazovosti (tj. počet úrazů na 100
žáků) hodnotu 1,77. V počtu zranění převažují chlapci (55,51 %) oproti dívkám
(44,49 %) k nejvíce úrazům došlo v základních školách – 21 683 úrazy (69,91 %),
nejméně úrazů zaznamenaly vyšší odborné školy jen 190 úrazů (0,61 %),
v mateřských školách došlo k 626 úrazům (2,01 %) a ve středních školách k 8 650
úrazům (27,77 %). Nejvíce úrazů (51,66 %), stejně jako v předcházejícím školním
roce, se stalo při hodinách tělesné výchovy, o přestávkách si žáci přivodili 23,02 %
úrazů. Nicméně tato čísla, i když sama o sobě jsou alarmující, nevyjadřují skutečnou
absolutní hodnotu všech úrazů dětí, žáků a studentů, neboť v případě řady úrazů se
záznam nesepisuje, pouze se poznamenávají do knihy úrazů a pak musíme vzít v
úvahu ještě obrovské množství mimoškolních úrazů dětí, žáků a studentů, ke kterým
dochází v době mimo vyučování, o prázdninách apod., o kterých se statistika vůbec
nevede.
Tato čísla nás však nemohou nechat klidnými. Musíme si uvědomit, jaké problémy
přináší úrazy přímo samotným postiženým dětem, žákům, studentům a jejich rodičům
a nakonec všem, kdo nesou odpovědnost za jejich výchovu a kdo se podílejí na
dohledu nad nimi např. při různých činnostech bezprostředně souvisejících s výukou,
jako jsou např. školy v přírodě, lyžařské výcviky či různé sportovně turistické akce
školy.
Podle článku 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (ústavního zákona
č. 2/1993 Sb.) je péče o děti a jejich výchova právem rodičů, děti mají právo na
rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou
být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.
Na to navazuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, který
rozpracovává tzv. rodičovskou zodpovědnost. Rodičovská zodpovědnost je
v podstatě souhrn práv a povinností při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči
o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, povinností při
zastupování nezletilého dítěte a při správě jeho jmění.
Z toho vyplývá, že základ výchovy k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí ve věku od
základní školy až ke střední je v rodině. Rodina musí děti od nejútlejšího věku až
k dospělosti vést k péči o vlastní bezpečnost a ochranu zdraví, ke kázni, pořádku a
dodržování pravidel bezpečného chování vůči sobě i vůči ostatním.
Na tento základ pak navazuje škola a školská zařízení, v kterých děti, žáci a studenti
tráví významnou část svého života. Škola pak musí tyto základní návyky získané
v rodině rozvíjet.
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Právní základ zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání žáků
je především v obecně závazných právních předpisech.
Nejdůležitější z nich jsou samozřejmě předpisy z oblasti školských předpisů. Jedná
se především o
• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři,
• vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
• vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů,
• vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a
školských poradenských zařízeních,
• vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných,
• vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,
• vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
• vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních
a školských účelových zařízeních,
• vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci
výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče.
Kromě toho ještě vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tzv. Metodický
pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a
školských zařízeních zřizovaných MŠMT č. j. 37 014/2005-25. Tento předpis
navazuje v podstatě na § 29 školského zákona a rozpracovává podrobnosti ohledně
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů. Vzhledem k tomu, že
ministerstvo školství jakožto ústřední orgán státní správy ve školství je zřizovatelem
jen malého počtu škol a školských zařízení, doporučuje se školám a školským
zařízením, aby jej ostatní školy zapsané do školského rejstříku a poskytovatelé
služeb souvisejících se vzděláváním a výchovou užívali podpůrně, tzn. aby si je
zapracovali do svých školních řádů (v případě škol) a vnitřních řádů (v případě
školských zařízení).
Dále je třeba připomenout, že významnou pozornost zajišťování ochrany zdraví ve
školách věnuje i zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z jeho prováděcích
předpisů si připomeňme alespoň ty, které se bezprostředně vztahují na školy a
školská zařízení:
• vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro
děti ve věku do 3 let, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro
děti, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na
koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích
ploch, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a
teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších
předpisů,
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•

vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

V neposlední řadě je řada zásadních otázek z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
upravena pracovněprávními předpisy, tedy zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci). To především proto, že naše pracovněprávní legislativa bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci je plně kompatibilní s právem zemí Evropských
společenství a že transposice příslušných směrnic Evropské unie byla do nich
provedena dříve, než byl zpracován nový školský zákon. Při zpracování školských
předpisů tedy volil zákonodárce zajisté správnou cestu – nebudu dvakrát opakovat,
to co již právní řád obsahuje. Z toho důvodu můžeme si uvést, že i v prováděcích
předpisech k zákoníku práce a k zákonu o BOZP najdeme předpisy přímo použitelné
pro oblast školství, zejména třeba pro oblast středního školství a praktický výcvik.
Zde je jsou vyjmenovány nejdůležitější z nich:
• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a
dezinfekčních prostředků,
• nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí,
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu,
• vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou
zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého
měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství
výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní,
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
• nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění
bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů,
• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a
pracovní prostředí
• vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance
škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při
práci.
Právní základ, z kterého může praxe při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví ve
školách čerpat, je tedy rozsáhlý.
Jak vyplývá z Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí,
žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, školy zajišťují
bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově, činnostech s ním přímo
souvisejících a při poskytování školských na základě vyhledávání, posuzování a
zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. Při
stanovení konkrétních opatření se bere v úvahu zejména možné ohrožení žáků při
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vzdělávání v jednotlivých předmětech, při přesunech žáků v rámci školního
vzdělávání a při účasti žáků školy na různých akcích pořádaných školou. Zároveň
přihlíží k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu
stavu.
Tato opatření si zapracovává škola do školního řádu a školské zařízení do vnitřního
řádu. Za jejich vydání odpovídá ředitel školy nebo ředitel školského zařízení
Tradičně se hovoří o významu učitelského poslání a zdůrazňuje se legitimní
očekávání veřejnosti, že pedagog ve své působnosti dává něco navíc, než vyjadřuje
běžný zaměstnanecký vztah. Zdůrazňuje se, že pedagog musí mít příkladný vztah ke
svým žákům, jeho práce není obyčejným pracovněprávním vztahem, jeho práce je
posláním a posláním o to významnějším, neboť jde o výchovu nové generace. O
poslání ředitele se však již většinou mlčí, byť je každému jasné, že ředitel je nejen
ředitelem všech zaměstnanců školy (z pozice manažera), ale i ředitelem všech žáků
školy a že to není funkce lecjaká. Je to ale také trochu pochopitelné. Z historie víme,
že pojem „učitel“ se vyskytuje v historii lidstva více jak 4 tisíciletí (první zmínky jsou
z 2. a3. tisíciletí před n. l.). Do relativně nedávné doby (zhruba ještě před 80 lety, ve
20. a 30. letech 20. stol.) se vyskytovala funkce řídícího učitele (jejíž název přesně
vystihoval, jaké bylo jeho poslání). Pojem ředitel školy je tedy mladý a z toho důvodu
také v teorii málo propracovaný. Nicméně je nepochybné, že ředitel školy vystupuje
v řadě funkcí, je především manažer, leader, ale také pedagog, učitel, sám školský
zákon mu ukládá řadu zákonných povinností nad toto vše. Proto je zřejmé, že ředitel
školy již nemůže vystupovat jako jediná osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu
zdraví dětí, žáků a studentů při výchově a vzdělávání a při všech činnostech s nimi
bezprostředně souvisejících ve škole, nebo dokonce z pohledu pracovněprávních
předpisů jako osoba odborně způsobilá osoba v prevenci rizik a odpovídat v plném
rozsahu za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců škol. Odpovědnost za
bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů musí být věcí všech, kdo se
podílejí na – slovy občanského zákoníku – dohledu nad nezletilými, a to je nejen
škola, ale i rodiče a zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků.
Nicméně jednou věcí je právní základ, a ten, jak jsme si uvedli, máme dobrý. Druhou
záležitostí je však praxe a úvodem zmíněný počet školních úrazů. Je proto třeba
praxi pomoci a podle mého názoru především tím, že do péče o bezpečnost a
ochranu zdraví žáků budou zapojeni i samotní žáci. Žáci si musí od první třídy
základní školy být vědomi toho, že existují určitá hlediska bezpečnosti a ochrany
zdraví a že oni stále nemohou být jen objektem péče druhých, ale že je v jejich
vlastním zájmu, aby se na této péči aktivně podíleli. Seznámení žáků a studentů se
zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví by se do budoucna mělo stát pravidelnou
součástí výuky na všech stupních škol, od první třídy základní školy až po školu
střední nebo vysokou.
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Statistika úrazovosti mladých pracovníků
Michal Ronin

• nedostatečné učební osnovy
• malé pracovní návyky
• formální příprava k výkonu pracovní
činnosti při nástupu do zaměstnání
• absence vnitřní kontroly v prvních
měsících výkonu pracovní činnosti
• přeceňování svých schopností
• nemístné žerty a vtípky
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ÚRAZY A DÉLKA ZAMĚSTNÁNÍ

ROK
2002
2003

úrazy z toho %
úrazy
celkem do 1 měsíce do 3 měsíců do 1 roku
72 103
3,87
10,19
20 859
66 013
3,79
10,65
18 149

z toho %
do 1 měsíce
13,38
13,79

do 3 měsíců
35,23
38,76

2004

66 411

3,49

10,84

19 107

12,13

37,67

2005

67 621

4,25

11,49

20 473

14,04

37,95

2006
2007

67 941
64 739

4,46
4,54

12,22
13,39

21 444
19 568

14,15
15,72

38,73
44,31

ÚRAZY KATEGORIE 15 – 30 ROKŮ
2007
měs./věk 15 16 17 18 19
1
1 20 32 208 293
2
1 3 10 86 186
3
1 2 10 62 126
4
1 3 43 96
5
4 3 40 83
6
5 30 88
7
2 2 22 69
8
1
1 20 64
9
1 1 18 50
10
1 1 15 50
11
1 7
42
12
1 3 6
53
1 až 3
3 25 52 356 605
1 až 12 4 35 72 557 1 200
celkem 9 56 108 645 1 493

20
235
187
140
113
87
85
73
62
66
70
55
87
562
1 260
1 856

21
199
120
131
101
86
90
72
84
55
50
46
70
450
1 104
1 910

22
182
116
86
91
66
66
57
60
57
46
46
68
384
940
1 935

23
141
86
90
61
65
67
44
58
50
43
36
53
317
794
1 808
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24
25
26
27
28
29
30
133 91
95
89
94
82
82
74
78
88
68
52
59
61
61
70
66
58
49
44
57
46
67
43
47
45
51
42
63
53
39
42
35
34
36
67
55
36
56
47
43
45
52
37
41
35
48
39
39
41
48
39
36
34
39
32
40
38
32
38
33
21
34
33
36
30
27
35
27
31
33
39
22
25
28
30
27
46
49
37
45
42
39
42
268 239 249 215 195 185 200
689 661 568 552 542 508 258
1 632 1 614 1 587 1 650 1 742 1 703 1 810

celkem
1 977
1 275
1 053
850
736
780
632
619
534
495
437
641
4 305
10 029
21 558

rok

průměrný počet
nemocensky
pojištěných
mladistvých

procento
mladistvých
z nemoc.
pojištěných

počet prac.
úrazů s
pracovní
neschop.

četnost prac.
úrazů s prac.
nesch. na 100
pojištěných
mladistvých

počet smrtelných
pracovních úrazů
mladistvých

1998

22 848

0,48

985

4,31

1

1999

14 436

0,32

586

4,06

0

2000

9 752

0,22

233

2,39

0

2001

9 837

0,22

271

2,75

0

2002

9 167

0,21

179

1,95

0

2003

7 067

0,16

103

1,46

0

2004

6 660

0,15

93

1,40

0

2005

7 059

0,16

98

1,39

0

2006

9 062

0,20

121

1,34

0

2007

12 758

0,28

119

0,93

0
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• VE ŠKOLSTVÍ
*rozšířit osnovy teoretické výuky o BOZP

a PPV,
*zajistit formou praktických cvičení a povinnou
výrobní praxí získání základních pracovních
návyků správné praxe v oboru,
*zvýšit nároky na pracoviště praktické výuky,
*zajistit odpovídající zaškolení před zahájením
praxe,
*provádět dohled nad průběhem praktické výuky.

• U ZAMĚSTNAVATELE
*odstranit formalizmus u vstupního
a opakovaného školení,
*zajistit u složitějších pracovních činností zacvičení
k výkonu dané práce,
*provádět u nových zaměstnanců zvýšený dohled
v prvních měsících výkonu práce,
*přijímat opatření k zjištěným nedostatkům.
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školství
Lenka Charvátová
Jsem osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, bezpečnostní technik. Od roku 1996
pracuji pro školy. Když jsem uzavírala smlouvu s první školou, myslela jsem si, že to
bude jen o bezpečnosti práce zaměstnanců. Postupem doby jsem zjistila, že ředitelé
jsou zodpovědní nejen za zaměstnance, ale, a to především za děti, žáky a studenty.
Práce učitelů na všech stupních škol je velmi náročná a nedoceněná. Lze jen těžko
aplikovat základní práva zaměstnanců podle zákoníku práce. Vždy a za každé
okolnosti je bezpečnost dětí, žáků a studentů nadřazena nad bezpečností učitelů.
Příklady z každého typu škol:
Mateřská škola:
Znáte jinou profesi, kde si jen tak můžete odskočit na toaletu, aniž před tím zajistíte
dozor nad dětmi, budete ve stresu, zda ve chvíli, kdy si potřebujete ulevit, se dětem
něco nestane, ačkoliv jste je poučili, jak nejlépe jste mohli. Běžně se stává, že brzy
ráno a později odpoledne, kdy ve školkách bývá jen dvě až tři nebo pět dětí, se tyto
spojí k jedné učitelce a nikdo jiný ve školce není. Z nedostatku pomocného personálu
a finančních prostředků jsou paní učitelky v minimálním počtu, aby ve školce nebyl
náhodou někdo navíc a nevyužit.
Základní škola:
OOPP – sportovní výstroj a vybavení není dle NV č. 495/2001 Sb., osobním
ochranným prostředkem. Myslela vláda na to, že tělocvikář ke své práci při hodině
tělocviku sportovní botu potřebuje? A tak ředitel zhodnotí rizika práce učitele
tělocviku, možná rizika by rád odstranil vhodnou sportovní obuví, ale… Co zřizovatel,
povolí mu dát platbu za obuv do nákladů? Nebudou problémy? Oni také tělesnou
výchovu neučí dva až tři učitelé na druhém stupni, ale každá paní učitelka na prvním
stupni je nejméně dvakrát týdně v tělocvičně, k tomu také potřebuje odpovídající
oblečení, což běžně nošená sukně nebo džíny nejsou. Nehledě na to, že pohodlné
sportovní oblečení je základem pro kvalifikované zajištění bezpečnosti žáků při
hodinách tělesné výchovy. To už není o dvou učitelích, ale třeba o 10, máme na to
peníze? Nemáme, a tak diskriminujeme právě učitele, sice dle ZP nemáme zatěžovat
zaměstnance financemi za BOZP a dokonce je tento přestupek možno pokutovat až
2 mil. pokutou, ale snad inspekce práce nepřijde na kontrolu, a tak si sportovní botky
i oblečení pěkně koupí z vlastního, a to nemluvím o praní a údržbě.
Střední škola:
Zákon říká, že ve školách a školních zařízeních se nesmí kouřit. Zkuste přijít před
běžnou střední školu kolem 10 hodiny dopolední, leknete se, že školu snad
evakuovali! Ano, někde to zakážou, mají sankce, snížené známky z chování nebo
podmínečná vyloučení, ale to by mohl ředitel většinou velmi brzy školu zavřít, protože
tam studenti nebudou, všechny vyloučí! A to se zřizovateli také nebude líbit. A
rodiče? Ti nejenže nepotrestají své děti (říkají si v duchu, vždyť jsme nebyli jiní, ale
tenkrát to nezakazoval zákon), ale také nepřiznají, že kdyby ve svém mládí přišli
s dvojkou z chování, tak tuto známku rodiče budou řešit značně radikálně a ne
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pouhou omluvou syna či dcery, jak se to často děje dnes. Protikuřácký zákon
dodržují učitelé, ale studentům to moc nejde. Hlavně, že máme na plotě správnou
bezpečnostní tabulku, podle NV.
A tak jsou všichni učitelé a ředitelé permanentně ve stresu, hluku, všichni na ně
kladou odpovědnost.
Ano i já souhlasím, že musíme již od nejútlejšího věku dětí, později žáky a studenty
vést k odpovědnosti za své zdraví, ale sami učitelé bez pomoci rodičů a široké
veřejnosti moc nezmohou. Pokud žákům budeme říkat jen na co mají nárok, že
nemají žádnou povinnost a odpovědnost, tak se mám to nemůže podařit.
Naučme žáky odpovědnosti, tomu, že pravidla budou muset dodržovat celý život
v pracovním i osobním životě a pokud ne, hrozí postih.
Pokud si ředitel pořídí testy na zjištění drog, proč se ministerstvo školství vyjadřuje
pochybovačně, proč úřad na ochranu osobních údajů „poradí rodičům“, že nemusí
dát souhlas k testu. Nebudou to poté, co zdrogovaný žák vyskočí z okna, zraní
spolužáka či učitele, právě tyto instituce, odbory, média a veřejnost, kdo se bude
ptát, co jsi pane řediteli udělal pro prevenci, proto aby se nic podobného nestalo?
Bezpečnost ve školách musí být pro obě strany stejná, stejnými pravidly, stejnými
povinnostmi i odpovědností, a ne, že na jedné straně ředitelé, učitelé i další personál
pracují na úkor svých práv, svého zdraví a druhá strana, to znamená děti, žáci a
studenti, mají jen práva a žádné, bohužel ani sebemenší povinnosti.
Snažím se pomoci, snažím se najít takový systém bezpečnosti, aby ve škole byla
bezpečnost vyvážená, ale je to čím dál těžší, a proto prosím a apeluji na všechny ty,
kteří by mohli pomoci, aby to udělali.
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Problematika syndromu týraného, zneužívaného
a zanedbávaného dítěte
Alexandra Fraňková
Dětské krizové centrum je zařízení odborné psychosociální pomoci zaměřené
zejména na detekci, diagnostiku, terapii a prevenci dětí týraných, zneužívaných a
zanedbávaných (syndrom CAN) a na problematiku dětí nacházejících se obecně
v takové situaci, která může negativně ohrozit zdravý vývoj dítěte a jeho psychický
stav. Jedná se zejména o situaci ztráty či rozpadu rodiny (úmrtí, rozvod), vystavení
dítěte nepříznivé situaci v rodině (nezaměstnanost rodičů, psychiatrické onemocnění
rodiče, domácí násilí, konflikty, sociálně patologické jevy v rodině a další). Do okruhu
péče DKC spadá též okruh problémů výchovných, u nichž lze předpokládat, že jsou
zvládnutelné prostřednictvím poradenství o výchově. Dále do působnosti DKC spadá
vystavení dítěte jednorázové zátěžové situaci představující pro dítě (a/či jeho rodinu)
mimořádnou psychickou zátěž (přepadení dítěte) či dlouhodobější setrvávání dítěte
v zátěžové situaci vznikající mimo rodinu (např. šikana). Cílovou skupinou jsou děti
ve věku 0 – 18, resp. 26 let a jejich rodiny.
Dětské krizové centrum sestává ze sekce psychosociální a sekce zdravotnické.
Péče o klienty je v DKC založena na interdisciplinárním přístupu. V praxi toto
představuje těsnou spolupráci psychologů a sociálních pracovníků, kteří se společně
podílí na poskytování odborné péče. V rámci komplexního přístupu k situaci dítěte
usilujeme o práci s celou rodinou a těmi členy rodinného systému či osobami, kteří
mají přímý vliv na situaci dítěte (zákonní zástupci). Je-li takový postup v zájmu dítěte
a je-li k tomu vydán souhlas zákonného zástupce dítěte, zapojujeme do celkového
řešení i další články systému obklopujícího dítě (škola, zdravotnické zařízení,
pedagogicko psychologická poradna aj.). Pověření k výkonu sociálně právní ochrany
dítěte opravňuje DKC ke spolupráci s jinými orgány sociálně právní ochrany
(městské a místní úřady, policie, soudy).
Časový rozsah péče poskytované v DKC se pohybuje od jednorázové krizové
intervence či diagnostiky, přes podpůrnou terapii a střednědobou systematickou
psychoterapii (do 20 sezení) k víceleté péči ve formě poradenství a dlouhodobého
sledování.
Postavení dítěte ve společnosti se - stejně jako celá lidská společnost - v běhu
historie mění. V kulturách srovnatelných s naší společností již není dítě pouhým
„majetkem“ rodiny, se kterým by se mohlo zacházet vlastně jakkoliv. Současná doba
klade značný důraz na lidská práva a i děti se dočkaly zakotvení základních práv
v mezinárodním dokumentu „Úmluva o právech dítěte“ přijatém OSN v New Yorku
dne 20.11.1989. Z této základní listiny vyplývá mimo jiné povinnost chránit děti
před týráním, sexuálním zneužíváním a zanedbáváním, ale také před
psychickým přetěžováním dítěte a sekundární viktimizací, jíž jsou děti velmi
často a naprosto zbytečně vystavovány také v rámci jejich kontaktu s trestně
právním systémem.
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STRUČNĚ O SYNDROMU CAN
Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) představuje soubor nenáhodných,
vědomých či nevědomých aktivit či neaktivit (nezabránění) rodiče či jiné osoby vůči
dítěti, které jsou v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a které vedou
k poškození psychického či tělesného zdraví dítěte (ojediněle dokonce k jeho
usmrcení) či narušují jeho optimální vývoj nebo společenský stav. V zásadě jde buď
o nedostatečné uspokojování základních potřeb dítěte – potřeb biologických,
emočních, dostatku podnětů, nebo uplatňování násilí na dítěti – násilí psychického,
fyzického, sexuálního.
Dítě může být vystaveno „jen“ jedné z forem syndromu CAN, častěji však kombinaci
vícerých, čímž se zesiluje závažnost následků. Navíc se ve většině případů jedná o
opakující se okolnosti trýznění dítěte.
Hloubka traumatu je nejvíce umocněna skutečností, že původcem týrání dítěte bývá
jeho nejbližší rodina, dokonce přímo rodiče. Tím je porušeno základní bezpečí dítěte
a role těch nejbližších, kteří mají hájit zájmy dítěte a sytit jeho základní potřeby. Dítě
je ještě z větší části odkázáno na péči rodičů a je na nich citově závislé. V důsledku
toho se setkáváme také s tím, že pocit bezpečí a jistoty je u těchto dětí natolik
oslaben, že se bojí přijít i o svou dysfunkční rodinu, ačkoliv ta je zdrojem jejich
utrpení. V důsledku toho se setkáme s tím, že týrané či zneužívané dítě nemusí být
vždy plně motivované ke spolupráci na odtajnění svého utrpení. Vždy je nutný
odborný, citlivý zásah.
Syndrom CAN zahrnuje:
• Fyzické týrání
• Psychické týrání
• Sexuální zneužívání
• Zanedbávání
• Spor o dítě
• Sekundární viktimizaci
• Děti ohrožené prostředím
• Munchhausenův syndrom by proxy.
TRAUMATIZACE DÍTĚTE V RODINĚ
Problematika syndromu CAN je ve většině případů vázaná na rodinné prostředí.
Aktéry týrání a zneužívání dítěte se paradoxně stávají ti nejbližší lidé a největší
ohrožení pro dítě samé tak v případech týrání a zneužívání představují členové
vlastní rodiny. Ti namísto toho, aby brali ohled na to, co dítě ke svému zdravému
vývoji potřebuje, upřednostňují potřeby vlastní a dítě využívají (zneužívají) jako
prostředek k jejich naplňování. Tím porušují základní smysl rodičovské role. Hloubka
traumatu je nejvíce umocněna právě skutečností, že původcem týrání dítěte bývá
jeho nejbližší rodina, dokonce přímo rodiče.
Za fyzické týrání považujeme záměrné ubližování dítěti, ale také nezabránění
takovému ubližování, volbu nepřiměřeně bolestivých trestů, nadužívání fyzických
trestů.
Za fyzickým týráním často stojí emoční nestabilita rodiče. Rodič prostřednictvím
fyzického útoku ventiluje svoje napětí, agresi a využívá k tomu pro sebe bezpečný
objekt, vůči němuž svou agresi obrací – bezbranné dítě. Takový rodič často jedná
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pro dítě nevypočitatelným způsobem, dítě nemůže předvídat, kdy nastane jaká
reakce rodiče, kdy dojde k fyzickému útoku. Dítě má jen minimální možnost svým
chováním situaci kontrolovat, neboť původ napětí a agrese v rodiči často leží zcela
mimo dítě, jedná se např. o vlastní zklamání rodiče, vyčerpání, konflikty s jinými
osobami, stav neuspokojování vlastních potřeb. Chování dítěte ovšem bývá rodičem
užíváno jako záminka, vina je svalována na dítě („špatně jsi to udělal, zlobíš, děláš
to naschvál …“). Pokud v takových podmínkách vyrůstá dítě od útlého dětství, je
zásadním způsobem narušena jeho potřeba bezpečí. Svět představuje permanentní
riziko, před kterým dítě nikdo nemůže ochránit (ani rodič). Výrazně utrpí i sebepojetí
dítěte – ono je přeci to špatné, to zlobivé, ono je tím, kdo „trápí“ rodiče. Zdravé
sebehodnocení dítěte nemá šanci se v takových podmínkách rozvinout. Nejistota,
ustrašenost, nedůvěra či na druhé straně agresivita a necitlivost, tak mohou vypadat
typické následky dlouhodobého týrání dítěte.
Diagnostická kategorie psychické týrání je souborem nežádoucích přístupů k dítěti
a způsobů zacházení s ním, které vedou k narušení jeho zdravého vývoje,
všestranného rozvoje osobnosti či ke snižování sebehodnocení dítěte. Mezi typické
formy psychického týrání dítěte patří především opakované ponižování dítěte,
zastrašování, izolace, nepřijetí dítěte v rámci rodinného systému, snižování
sebehodnocení dítěte. Ve výčtu bychom neměli opomenout ani přílišný důraz na
výkon – což v dnešní době znamená zejména dobré školní známky. Se situacemi,
kdy rodiče soustavně a nekompromisně požadují lepší výkon, než jaký je dítě
schopno vzhledem ke svým schopnostem a dovednostem podat, se v posledních
letech v Dětském krizovém centru setkáváme stále častěji. Na první pohled se
takový „zájem“ rodičů o dítě může jevit spíše jako žádoucí. Přesto je vnitřní utrpení
těchto dětí značné a může mít stejně negativní dopad na jeho vývoj jako ostatní
formy psychického týrání.
Psychické týrání může mít mnoho různých konkrétních podob, většina dětí je
vystavována vícerým z nich. Navíc psychické týrání vlastně vzniká jako doprovodný
druhotný fenomén u všech ostatních způsobů nežádoucího zacházení s dítětem.
Nejmarkantnějším následkem psychického týrání bývá narušené sebepojetí,
snížené sebehodnocení, komplexy méněcennosti. V jejich důsledku pak sociální
neobratnost, neschopnost začlenit se do kolektivu, osamělost.
Sexuální zneužívání představuje jakékoliv využití dítěte pro navození vzrušení či
uspokojení sexuálních potřeb zneuživatele a vystavení dítěte takovému chování,
které tento cíl naplňuje.
Následkem sexuálního zneužívání je zasažené v podstatě celé dítě – negativní
dopad traumatu na zdraví duševní se nejednou promítá i do oblasti zdraví
somatického. Závažnost následků je většinou přímo úměrná délce trvání, počtu
opakování, věku dítěte při zahájení a těsnosti vztahu dítěte ke zneuživateli. Čím
těsnější tato vazba je, tím patologičtější jsou následky. Opomenout nelze ani
individuální reaktivitu. Dítě tak může reagovat i na méně závažné formy zneužití
poměrně silnou psychickou odezvou. Bez dlouhodobé odborné péče mohou
následky zneužívání celoživotně snížit kvalitu života oběti, schopnost začlenit se ve
společnosti, a také mohou evokovat rozvoj patologické osobnosti.
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Sexuální zneužívání dítěte představuje nejhrubší a patologickou preferenci vlastních
potřeb (sexuálních) dospělého jedince před potřebami dítěte. Ty jsou v případě
sexuálního atakování dítěte zcela přehlíženy. Závažným způsobem je narušena
potřeba bezpečí a jistoty. Dítě, které je existenčně a citově vázáno na zneuživatele,
má jen minimální šanci se takovému zacházení vzepřít. Proto se často setkáváme
s dětmi, které jsou vystavené opakujícím se atakům a tedy dlouhodobému, až
mnoho let trvajícímu sexuálnímu zneužívání. Zneužívané dítě zažívá hluboké
ponížení a degradaci své osobnosti. Dostává se do situaci, kdy musí často potlačit
své prožívání; zneužívání často pociťuje jako nepříjemné, ale nemůže svému
vnitřnímu hlasu naslouchat, musí uposlechnout zneuživatele. Dochází tak ke
zkreslenému pochopení situace – „správné je to, co říká dospělý, ne to, co cítím“.
Svět a vztahy s lidmi se pro zneužívané dítě stávají nebezpečným místem. Navíc je
zde nemalé riziko, že si dítě osvojí deformované normy a bude chování, které zažívá
vůči sobě směřovat vůči dalším osobám, ať již vůči vrstevníkům, či v budoucnosti
vůči jiným dětem (transgenerační přenos). Některé studie uvádějí, že více než 75 %
zneuživatelů bylo ve svém dětství vystaveno sexuálním atakům.
Opakuje-li se podobná situace vícekrát, naučíme se , jak se v ní standardně chovat vytváříme si „vzorce chování“, které si většinou ani neuvědomuje. Naučené vzorce
využíváme v těch situacích, které se zdají v některém ohledu shodné s výchozí
situací. Dítě si tak mnohé nezdravé způsoby, které se naučilo během sexuálního
zneužívání, nese s sebou do dalšího života. Protože jsou často nevědomé, nemá
možnost je rozpoznat a změnit. Trauma sexuálního zneužívání prožité v dětství tak
může ovlivňovat i budoucnost dítěte a nejednou celý jeho život. Skutečnost, že
sexuální zneužívání zasahuje v podstatě všechny oblasti života jedince, můžeme
demonstrovat na konkrétním příkladě zneužívané dívky, která i mnoho měsíců od
zneužití sděluje: „…všichni se tam těší, všichni tam jdou, jen já tam nemůžu – já jsem
už napořád špinavá a ostatní to na mně vidí …“.
Spor o dítě můžeme v dnešní době považovat za nejběžnější, avšak svým
způsobem skrytou formu týrání dítěte. Závažnost této formy spočívá především
v tom, že na rozdíl od ostatních forem syndromu CAN není tato forma společností
dostatečně vnímaná v celé své závažnosti, dokonce často není ani za formu týrání
považována, ačkoliv nepříznivý dopad na dítě je značný.
Spor o dítě naplňuje ve své podstatě diagnózu psychického týrání, přesto jej
vyčleňujeme jako samostatnou diagnostickou kategorii, neboť vzniká za specifických
okolností, nejčastěji vázaných na předrozvodovou, rozvodovou a porozvodovou
situaci a úpravu poměrů k dítěti. Dopad na dítě, závažnost i hloubka traumatizace
dítěte není mnohdy vzdálená utrpení dítěte týraného. Rozvádějící se rodiče jen
výjimečně dokáží pochopit v plné šíři míru rizika negativního dopadu situace na dítě.
Rodinná atmosféra bývá prosycena konflikty, násilím, zoufalstvím, beznadějí,
bezvýchodností, ztrátou jistoty a bezpečí – to vše má přímý negativní dopad na dítě.
I ono přichází o základní životní zázemí, tak potřebné ke zdravému rozvoji.
Situace se může stát pro dítě traumatizující také proto, že se často jedná o dítě, o
něž se rodiče až do rozvodu přiměřeně starali a vnímali jeho potřeby a teprve nyní,
ve stavu vlastní životní krize, dočasně ve své rodičovské roli selhávají. Pro dítě to
vlastně na určitou dobu znamená až „ztrátu“ obou rodičů, naprosté znejistění,
absenci bezpečí a životní perspektivy, značné emoční ochuzení. Nejednou se musí
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dítě navíc vyrovnávat s popouzením a naváděním proti rodiči, v jehož péči se v tu
chvíli nenachází, je postaveno před nucenou volbu, kterého z rodičů si „vybere“ a
kterého zavrhne. Následkem je zpochybnění vzájemných citových pout, syndrom
zavrženého rodiče, zvyšuje se riziko úniku z domova do party, závislosti, agresivita
či deprese. Ve všech případech, kdy je zpochybněna citová vazba mezi dítětem a
rodiči, může být jedinec poznamenán pro celý další život. Na základě své dětské
zkušenosti se nemůže dostatečně spolehnout
na citové vazby přicházející
v pozdějších letech, často zejména na partnerský vztah. Nejinak je tomu u dětí
traumatizovaných rozvodovou situací.
SEKUNDÁRNÍ TRAUMATIZACE DÍTĚTE MIMO RODINU
Dítě traumatizované ve vlastní rodině vykazuje často nějaké nápadnosti ve svém
chování či prožívání a sekundárně se tak snáze stává obětí neadekvátního
zacházení i mimo rodinu. Nejednou se jedná o dítě, u něhož trauma vyústí např.
v poruchy chování či narušené interpersonální vztahy. To mu brání v tom, aby
kompenzovalo zážitky z rodiny a uspokojovalo své potřeby mimo rodinu. Nápadnosti
v projevu mohou upoutávat nežádoucí pozornost a vést k šikanování dítěte
vrstevníky, nejednou ale i k odmítání takového dítěte např. pedagogem, vedoucím
oddílu aj. Je proto žádoucí hledat za zvláštnostmi v projevech dětí také jejich příčinu,
nikoliv rychle označit dítě nálepkou zlobivé či problémové.
Tab. 1

Pozice dítěte ve vztahu k nepřiměřenému zacházení
klientela DKC v letech 1992 - 2006

Pozice dítěte
dítě bylo přímo atakováno, ohroženo = formy syn CAN
fyzické násilí, sex. zneužívání, psychické týrání,
zanedbávání
dítě je spíše než přímým útokem zatíženo nepříznivým
prostředím - které ovšem vytváří povětšinou rodiče =
formy syn CAN
rozvodové spory o dítě, ohrožující prostředí
případy, kdy se nejednalo o syndrom CAN
jiná problematika – neurotické obtíže, výchovné problémy,
šikana

Počet
1239

%
35 %

1636

45 %

732

20 %

CELKEM

3607

100 %

Statistika DKC jednoznačně potvrzuje, že nositeli traumatizace dítěte jsou
nejčastěji nejbližší osoby, dokonce přímo z primární rodiny dítěte a dítě je tak
paradoxně nejvíce ohroženo právě těmi osobami, které zda mají být na jeho ochranu.
Tento fakt zásadním způsobem prohlubuje závažnost následků, se kterými se děti
týrané, sexuálně zneužívané a zanedbávané potýkají, a to jak z hlediska následků
krátkodobých, bezprostředně navazujících na vlastní okolnosti traumatizace dítěte,
tak z hlediska následků dlouhodobých, které se nejednou rozvíjí až po uplynutí určité
časového období nebo dokonce až při přechodu dítěte na jinou, vyšší vývojovou
úroveň.
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Tab. 2 Nositelé přímé traumatizace dítěte – případy řešení v DKC v letech 1992
- 2006
Vztah k dítěti

fyzické
týrání
260

rodiče,
příbuzné osoby
nepříbuzné,
18
známé osoby
cizí osoby
1
Nezjištěno
4
CELKEM

283

psychické
týrání
80

sexuální
zanedbázneužívání vání
416
173

CELKEM

1

173

0

192

0
1

92
20

0
0

93
25

82

701

173

1 239

929

Následky syndromu CAN jsou tím větší:
● čím mladší bylo dítě při zahájení zneužívání
● čím déle zneužívání trvalo, čím větší byl počet atak
● čím těsnější je vazba mezi dítětem a zneuživatelem (příbuzenská
a zejména citová vazba)
● čím závažnější forma zneužití byla uplatněná
● čím intenzivnější bylo užité násilí a zastrašování
● čím větší vina je dávána dítěti.
Sekundární faktory mající zásadní vliv na míru následků:
● individuální reaktivita dítěte - nerovná se vždy závažnosti uplatněných
forem týrání a zneužívání = individuální odolnost vůči zátěži, stresu
● reakce a postoj členů rodiny, zejména matky, míra jejich podpory
a vyjadřované důvěry ke sdělení dítěte, kvalita rodinného zázemí
● citlivost zacházení s dítětem po odhalení - PČR, soudy, OSPOD,
psychologové, škola, tisk
● včasné zahájení terapeutické péče.
Více informací o problematice týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětech
a o službách DKC naleznete na www.ditekrize.cz.
Dětské krizové centrum
V Zápolí 1250
141 00 Praha 4
tel: 241 480 511
e-mail: dkc@ditekrize.cz
www: ditekrize.cz
non-stop Linka důvěry: 2 41 48 41 49, problem@ditekrize.cz
Linka důvěry DKC je určena jednak klientům samým, jednak odborníkům, kteří se
v rámci své profese mohou dostat do kontaktu s podezřením na týrání, zneužívání či
zanedbávání dětí a kteří cítí potřebu danou situaci konzultovat s o odborným
pracovištěm.
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Ergonomie školního věku a prevence vadného držení těla
Sylva Gilbertová
Bolesti zad a poruchy pohybového aparátu nejsou jen záležitostí dospělé populace,
ale stále častěji se objevují i v dětském věku. Zejména u dětí školního věku je to
nejčastěji vadné držení těla (VDT), které často bolestem zad předchází. Tak např.
podle výsledků šetření Státního zdravotního ústavu (Kraténová, J. a kolektiv, 2005)
bylo zjištěno VDT u 38 % šetřených dětí.
Příčiny VDT mají multifaktoriální charakter. Můžeme je rozdělit na příčiny vnitřní
(např. vrozené anomálie, úrazy, chronická onemocnění) a dále příčiny vnější (např.
hypokinéza, přetížení ve smyslu polohové a statické zátěže, ergonomické faktory).
Základní ergonomické příčiny VDT a bolestí zad u školní mládeže jsou:
- školní nábytek (nerespektování individuálních antropometrických rozměrů při
řešení výšky sedací a pracovní plochy, nedostatečná podpora bederní páteře
apod.)
- počítače (nevhodné řešení počítačových učeben, uspořádání monitoru, myši,
dlouhodobé používání počítačů a to i mimo školu)
- školní brašny (hmotnost, design)
- nevhodný a nedostatečný pohybový režim.
Pokud se týká VDT z klinického hlediska, tak nejčastěji se projevuje odstálými
lopatkami, zvýšenou lordózou bederní páteře, kulatými zády a skoliózou –
ergonomické příčiny mohou mít v jejich rozvoji rozhodující úlohu. Závažnou
skutečností je, že bolesti zad u poruch VDT a i skolióz často chybí a k dekompenzaci
může dojít později.
V prevenci VDT a bolestí zad hrají důležitou roli ergonomické aspekty, a to
především školní nábytek, který podpoří správnou polohu vsedě. Některé základní
požadavky na školní nábytek jsou uvedeny ve vyhlášce MZ č. 410/2005Sb. o
hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání
dětí a mladistvých. Větší pozornost je dále třeba věnovat i školním aktovkám, a to
zejména ve smyslu jejich nadměrné hmotnosti (doporučuje se, aby hmotnost
školních aktovek nepřekračovala 10 –12 % hmotnosti dítěte).
Nelze opominout ani rehabilitační aspekty prevence VDT. Patří sem uplatnění
správného kompenzačního pohybového režimu, uplatnění vhodných pomůcek pro
podporu správného držení (např. zádová opěra, overball, stojánek na čtení apod.),
podpora dynamického sezení, ale i nácvik správného sezení.
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Bezpečnost a ochrana zdraví v předškolním zařízení
Milada Fišerová
Jsem jedním ze zřizovatelů dvoutřídní, soukromé mateřské školy na Praze 5
a pracuji ve třídě starších dětí.
U některých lidí stále ještě převládá názor, že předškolní zařízení je jakási sociální
instituce, která se zabývá hlídáním dětí, a to proto, aby se matky mohly pokojně
vrátit do svých zaměstnání. Ano, určitě na tomto názoru něco bude, ale….
Představme si takovéhoto malého človíčka, který ve svých třech letech, v poslední
době i dříve, nastoupí do předškolního zařízení. Lze ho přirovnat ke skoro čistému
papíru, který v průběhu doby, kterou v takovémto předškolním zařízení stráví, bude
alespoň zčásti popsán. Je jasné, že na získání znalostí a zkušeností je potřeba
dospět do určitého stupně zralosti. Ale umění řešit problémy či tvořivě řešit
nejrůznější situace se rozvíjí již v ranném dětství. Už v dětství se rozhoduje jak budu
úspěšný ve svém životě.
Konec konců i americký spisovatel Robert Fulghum nazval svou knihu „ Všechno, co
opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce“. A naše přísloví „Co se
v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“ mu dává za pravdu.
Já pracuji ve třídě starších dětí, tj. od čtyř a půl do sedmi let. V obou třídách
pracujeme pomocí projektů a integrovaných bloků. Využíváme hlavně metod RWCT neboli čtením a psaním ke kritickému myšlení, které jsme zvolili a aplikovali pro náš
školní vzdělávací program. Možná se teď divíte, proč kritické myšlení v mateřské
škole, když děti ještě ani nečtou ani nepíší. Ale …
Metody kritického myšlení nutí děti přemýšlet o věcech, jevech a dění kolem sebe,
učí je dávat věci do souvislostí, využívat poznané v rámci celé skupiny, hledat
správná a nejlepší řešení problémů a v neposlední řadě je motivuje k touze umět číst
a psát. Při hraní si s jednotlivými tématy je jedno, jestli zrovna zpíváme, malujeme,
posloucháme text či se účastníme jakékoliv jiné aktivity. Vždy v dané činnosti
najdeme poznatky, které potřebujeme a spojíme s poznatky, které již známe.
Bezpečnost a ochrana zdraví. To je pojem, který by nás měl oslovovat celý život.
Bohužel sami dobře víte, že mnoho z nás, včetně mne, v určitých okamžicích
selhává. Sice si při nejrůznějších příležitostech přejeme hlavně „hodně zdraví“, ale
sami se často zanedbáváme, problémy neřešíme, nebezpečí podceňujeme a na
prevenci zapomínáme. Bylo by dobře tento problém řešit a tady se nám, učitelkám
v předškolních zařízeních, vkládá do ruky mocný nástroj. Vždyť opravdu skutečnost
je taková, že právě v předškolním zařízení si malý človíček vytváří své budoucí
kompetence pro život a to se samozřejmě týká i problematiky bezpečnosti a ochrany
zdraví.
Jednotlivá témata, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví máme
uspořádána do mapy, která je součástí našeho školního vzdělávacího programu.
Jednotlivá témata zařazujeme do programu podle potřeby. Pro názornost jsou
barevně rozlišena. Například téma žlutě označené probíráme hned na začátku
školního roku. Následuje téma označené fialovou barvou, a to proto, že v rámci
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jiného projektu, STŘEKULT (každou středu za kulturou), jezdíme MHD a
pohybujeme se po městě. Zelené téma zařazujeme před výjezdem na školu v přírodě
apod.
To znamená, že během roku se dotkneme všech oblastí týkajících se bezpečnosti a
ochrany zdraví. Témata se navzájem prolínají, děti postupně nabalují všechny
potřebné informace, které jsou v jejich věku důležité.
A teď už k jednotlivým příkladům, jakým způsobem s těmito tématy pracujeme.
Jednou z metod RWCT, kterou používáme, a která se nejvíce osvědčila, je práce
s myšlenkovými mapami, na jejichž tvorbě se děti, pod naším vedením, samy
podílejí.
Jak vzniká myšlenková mapa:
Na začátku visí na magnetické tabuli prázdný list papíru. Po vyčerpání tématu je plný
myšlenek ve formě obrázků, které děti na základě her, plnění motivačních úkolů,
vzájemné konzultace jak s učitelkou, tak mezi sebou, do mapy doplňují. Mapa po
celou dobu visí na tabuli, děti ji nejen stále doplňují, ale i neustále si fixují již
poznané.
Příklad č. 1
Téma:
s jakým nebezpečím se mohu setkat
a) doma
b) ve třídě
c) na zahradě
Použitá metoda:
1. skupinové sdílení
2. diskusní pavučina
3. myšlenková mapa
Počet dětí 16, 2 učitelky
Děti se rozdělily do tří skupin. Každá skupina dostala jedno z výše uvedených
prostředí a měla 5 minut na to se ve skupině poradit a sdělit své nápady
prostřednictvím svého mluvčího určené učitelce. My jsme jejich návrhy zapisovaly.
Po 5 minutách se děti přesunuly k další z možností. Tak se během čtvrt hodinky
vyjádřily všechny děti ke všem třem prostředím (doma, ve třídě, na zahradě).
Následně každá skupina dostala prostor k obhájení svých nápadů. Všichni
dohromady jsme třídili, posuzovali, vylučovali, eventuelně doplňovali chybějící.
Na závěr jsme zjistili, že mnoho věcí je platných ve všech prostředích, že
nebezpečné situace se mohou vyskytnout i někde jinde, například na škole v přírodě,
na dovolené s rodiči apod.
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To vše jsme se snažili pomocí obrázků zachytit na nově vznikající myšlenkové mapě.
Podotýkám, že během dalších dnů, tak jak děti přicházely s dalšími nápady, se naše
mapa plnila, děti nad ní diskutovaly a snažily se vymyslet nové a nové situace, které
by mohly vést k poškození jejich zdraví.
Pro ilustraci uvádím co děti vymyslely:
Doma:
Mohu se opařit horkou vodou
Mohu se říznout o rozbité sklo
Mohu si skřípnout prsty u dveří
Mohu spadnout s nábytku
Nesmím brát do ruky sirky
Nesmím otvírat cizím lidem
Nesmím otvírat okna
Mohu vypadnout z balkonu
Mohu se něčím otrávit
Mohu si vidličkou vypíchnout oko
Mohu se udusit bonbonem, korálkem
Mohu se spálit o sporák
Domácí zvířátka nás mohou kousnout
Mohu uklouznout na mokré podlaze
Mohu se říznout o nůž
Nebezpečný je elektrický proud
Na zahradě:
Mohu spadnout s houpačky
Mohu se píchnout o trny
Mohu upadnout
Mohu se zranit při hře s klacky
Mohu uklouznout na ledě
Mohu spadnout se stromu
Mohu si zadřít třísku
Mohu upadnout do bláta
Mohla by přijít potopa (škola se
nachází na kopci)?
Zemětřesení?
Nesmím sbírat drogu
Ve třídě:
Mohl by nastat požár
Může mi spadnout krabice na hlavu
Může mi spadnout kytka na hlavu
Mohu vypadnout z okna
Mohu se říznout o papír
Mohu si skřípnout prst o dveře
Mohu uklouznout po hračce
Mohu spadnout se židličky
Mohu spadnout s nábytku
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Z celého průzkumu vyplynulo, že nejvíce nápadů měly děti na téma nebezpečí
doma.
Když jsem se jich ptala, kde se o těchto věcech dozvěděly, třetina dětí odpověděla,
že z televize, ostatní hlavně od rodičů. Na otázku, jak by se o různých nebezpečích
chtěly dozvědět, prakticky všichni si chtěly různé situace přehrávat (často
zařazujeme prožitkové učení. Navozujeme různé problémové situace, jejichž
přímými účastníky jsou děti, situace potom rozebíráme a diskutujeme). Následovalo
sledování třeba pořadu KOSTIČKY a na posledním místě si chtěly děti teprve
povídat s rodiči.
Příklad č. 2
Téma:
Prevence drogové závislosti
Použitá metoda:
1. týmová práce
2. prožitkové učení
počet dětí 18, 1 učitelka
Toto téma bylo předtím podrobně probráno pomocí četby z knih a následnou
debatou plnou otázek a odpovědí. 1
Děti se rozdělily do třech skupin. Každá skupina obsadila jeden stoleček, kde byla
připravena velká čtvrtka a roztírací křídy.
Před zadáním úkolu jsme si zopakovali, co již víme o působení drog. Řekla jsem
dětem, že teď si takovou drogu jako vezmeme a budeme na sobě pozorovat její
účinky. Jako droga nám posloužily lentilky.
Každý si vzal jednu, zavřel oči, a čekal až „začne“ droga účinkovat.
Samozřejmě první jsem začala já. Předstírala jsem, že jsem v EUFORII. Chtělo se
mi lítat, nic mě netížilo, svět byl plný barev, všichni byli mými přáteli. Svět byl
báječný. Postupně jak působení drogy začalo slábnout, svět se začal rozpadat, byl
najednou šedivý, přestala jsem mít ráda sebe i ostatní, chtěla jsem jim ubližovat,
bolelo mě celé tělo. Dostala jsem se do DEPRESE. Děti se ihned vžily do obou
situací. Je pravda, že stav euforie jim nedělal potíže, zato mnou předváděná
deprese je trochu vyvedla z míry. Ale to byl můj záměr.
Následoval úkol. Děti měly pomocí roztíracích kříd na jedné straně čtvrtky znázornit
stav euforie, na druhé stav deprese. Děti v každé skupině pracovaly společně.
Výsledek byl opravdu zajímavý. Děti na stav euforie použily zářivých barev. Deprese
vyšla šedivá, hnědá a černá.
1

Použitá literatura:
Filipova dobrodružství Jaques Breuil – Jean Breuil
Já kouřit nebudu a vím proč (preventivní program o kouření pro předškolní populaci)
PhDr. K. Smolíková, A. Palatinová a kol. ilustrace E. Plicková
Shlédnutím:
DVD – Kostičky – Česká televize – hravá encyklopedie

Jako další bych se chtěla zastavit u tématu šikany v předškolním zařízení. Ač se to
zdá nepravděpodobné, bohužel i my, v mateřské škole, se už setkáváme s prvními
náznaky šikany. Skoro vždy se najde ve třídě jedinec, který se nějakým způsobem
liší od svých vrstevníků. Za své praxe jsem se setkala se dvěma typy těchto
nešťastníků. Prvním typem je dítě, které je dominantní, dokáže se prosadit při
určování směru her, je expertem na vymýšlení hloupých nápadů a pro uspokojování
svých potřeb neváhá použít i fyzické síly. Tento jedinec se může stát vzorem pro
dítě méně zdatné. Takové dítě se pak upne na silného jedince ve třídě, často ho
vyhledává, chce se účastnit jeho her, v podstatě se mu vnucuje, což posléze vede
k odmítavému chování ze strany silnějšího. Po určitém čase může dojít i
k opakovanému fyzickému násilí.
Tyto situace se docela dobře dají odhalit a následně i řešit. Je pravda, že taková
domluva: „tak si prosím tě najdi jiného kamaráda, nehraj si s ním“, se většinou míjí
účinkem. Zmíněné dítě vidí ve svém silnějším kamarádovi svůj vzor, snaží se ho
napodobovat, stůj co stůj mu chce být na blízku. Následuje rozebrání jednotlivých
situací, snaha oddělit děti od sebe a opakování pravidel soužití ve skupině, která si
děti, na základě debat, přehrávání problémových situací apod. sama vytvořila, a
která se zavázala dodržovat 2.
Je dobré promluvit i s rodiči a to velice opatrně a taktně. Bohužel rodiče ne vždy
reagují přiměřeně, a tak jak bychom si představovali. Často jsou překvapeni
sdělenou skutečností, nejsou ochotni přijmout zmíněná fakta a své dítě brání.
Setkali jsme se i s názorem, že toto chování je v pořádku, že se dítě alespoň
neztratí. „Jen ať se prosadí, v dnešní společnosti to je nezbytné“.
Mnohem závažnější a obtížnější je řešení druhého typu šikany. Jedná se o děti
nadprůměrně inteligentní, které stojí vždy někde na okraji skupiny. Zájmy těchto
dětí, způsob myšlení a celkové chování je natolik odlišné, že je ostatní vytěsňují ze
všech společných aktivit. Tyto děti, ač by chtěly, se nedokáží ostatním přizpůsobit.
Vzniklá situace jim vadí, začnou na sebe upozorňovat nevhodným způsobem.
Dostávají se do konfliktů, často se uchylují k žalování, vymýšlejí si. Tady je skutečně
dobrá rada drahá. V tomto případě se snažíme dětem vysvětlit, že každý je zkrátka
jiný, má své přednosti i nedostatky a my bychom, v rámci týmu, měli umět předností
využít a naopak při selhání podat pomocnou ruku. V některých případech se to daří,
bohužel v běžných situacích, které soužití v mateřské škole přinášejí, je výsledek
slabší.
Prevence:
Nevím jak v pozdějším věku, ale malé děti si myslí, že dospělí nemusí dodržovat
žádná pravidla a mohou si dělat, co chtějí. Proto si na začátku školního roku
povídáme o pravidlech soužití ve společnosti. Uvádíme si příklady a snažíme se děti
evokovat ke sdělení vlastního pozorování nebo zkušenosti.
Po tomto úvodu si vždy stanovujeme pravidla soužití ve skupině. Tato pravidla
převádíme na obrázky, obrázky pak mají děti stále na očích a průběžně je podle
potřeby doplňujeme. Děti si stanoví i sankce, které následují při nevhodném
chování.
Velice důležitou součástí prevence šikany je přítomnost zvířátek ve škole.
2

Děti si určily i sankce (úklid hraček, skládání ubrousků, ořezávání pastelek apod.),
které následují při porušování jakéhokoliv ze stanovených pravidel. Tato pravidla
máme zpracována obrázkovou formou a děti je mají stále na očích.
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Máme ve škole rybičky, 2 morčátka, ale největším přínosem pro prevenci šikany
v naší škole je náš školkový pes. Od svých devíti týdnů k nám dochází americký
kokršpaněl, fenka Růžena. Přítomnost pejska ve škole má své opodstatnění. Děti
dobře viděly, že pejsek se musel naučit, tak jako ony, základní hygieně, poslouchat
příkazy, vymezit čas ke hrám i odpočinku apod.
Děti Růženu milují. Růžena nám pomáhá navázat kontakt s nekomunikativními
dětmi a pomáhá nám s jejich adaptací ve škole. Děti se obecně seznamují s tím, jak
přistupovat k živému tvorovi. Brzy pochopily, že zvíře v žádném případě není
hračka. Je to při správném chování kamarád a není možno se mu vnucovat.
Přítomnost pejska také pomohla u dětí odhalit skrytou agresivitu. Touha si vyzkoušet
svou převahu tím, že pejskovi ublížím, nám pomáhá tyto jevy odbourávat. Děti vzaly
přítomnost pejska ve škole jako naprostou samozřejmost. Hrají si s ním, dovádějí a
běda, když někdo Růžence ubližuje, bohužel se to stále ještě stává, vypukne ze
strany dětí bouře nevole. Rovněž je, pro nás, velice zajímavé pozorovat chování
jednotlivých dětí. Některé děti mají přirozený dar a umí s pejskem jednat naprosto
volně a přirozeně, jiné, ač by chtěly, neví jak na to. Přítomnost psa ve třídě si
pochvalují i ti rodiče, kteří doma žádné zvíře nemají. Díky Růženě jsou jejich děti
alespoň částečně v tomto směru uspokojeny. Velmi kladně hodnotily přítomnost psa
ve škole i psycholožky ze SPC Deylova, které k nám na požádání docházejí.
Rovněž morčátka jsou jako prevence šikany přínosem. Každý týden společně
čistíme jejich klec, děti morčátka vyčesávají, všechny děti si je mohou pochovat a
učí se zacházet s tak drobným tvorečkem.
Co dodat na závěr. Ať je to, jak je to, největší prevence šikany a problémového
jednání u dětí je trávit s nimi hodně času, naslouchat jejich touhám, věnovat
pozornost jejich problémům, podílet se na jejich úspěších, mírnit jejich nezdary.
Zkrátka je milovat.
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Prezentace školy a jejích aktivit
Václav Sedláček
Prezentace školy a jejích aktivit je zaměřena na:
Motivaci dětí k celoživotnímu vzdělávání
Smysluplné využívání volného času
Nadstandardní školní a mimoškolní aktivity v dlouhodobé koncepci ZŠ Březnice.
Na začátku každého školního roku jsou rodiče seznámeni s celoročním plánem akcí
školy prostřednictvím BULLETINU, ve kterém jsou dětem také nabídnuty mimoškolní
aktivity. Najdou je také na www.zsbreznice.cz
PLÁN AKCÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2007-2008
3. 9. 2007
Zahájení školního roku
17. 9. – 22. 9.
Soustředění 6. tříd „Člověk a příroda“ Věšín
1. 10.
Zahájení činnosti kroužků
19. 12. – 21. 12. Projekt „Vánoce“
12. 1. – 19. 1.
Lyžařský zájezd 7. tříd – ENGADIN, Železná Ruda na Šumavě
1. 3. – 8. 3.
Lyžařský zájezd 9. tříd – ENGADIN, Železná Ruda na Šumavě
14. 4. – 17. 4.
Projekt „Jaro“
18. 4.
Projekt „Den Země“
3. – 7. 5.
Zájezd Anglie
6. 5. – 11. 5.
Zájezd - Horská Kvilda
23. 5.
Olympijský den na 1. stupni ZŠ
30. 5.
Projekt „Meznárodní den dětí“
31. 5. – 1. 6.
Soustředění vodáckého kroužku na Otavě
1. 6. – 7. 6.
Škola v přírodě 3. tříd - ENGADIN, Železná Ruda na Šumavě
1. 6. – 7. 6.
Škola v přírodě 5. tříd – Herlíkovice, Krkonoše
26. 6.
Kulturní pořad k závěru školního roku „Děti dětem“
7. 7. – 12. 7.
Zájezd vodáckého kroužku Lužnice
1. 8. – 8.8..
Zájezd turistického kroužku Jesesníky
15.8. – 22. 8.
Zájezd vodáckého kroužku - Vltava
26. 7. – 2. 8.
Letní tábor LÉTOVÁNÍ v Brdech
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Název kroužku
1 Dopravní
2 Gymnastika
3 Chovatelský
4 Chovatelský
Informatika 5
Internet
6 Jóga

stručný popis činnosti
kroužku
Dopravní výchova
Základy sportovní
gymnastiky, atletika,
všestrannost
Chov, odchov, údržba
Chov, odchov, údržba

věk.skupin
a
4. – 8. roč.

čas (doba) konání

1. – 2. roč.

Po 12:45 – 13:30

8., 9. roč.
6., 7. roč.
8. – 9. roč.

Čt 14:00 – 15:30
Po 14:00 – 15:30
Út 12:40 – 13:30

Relaxační cvičení

2. roč.

Čt 7:00 – 7:45

Čt 7:00 – 7:45

7 Keramika
8 Keramika
Keramika
9
10 Létování 2008
11 Nácvik řeči
12 Odbíjená
Outdoorový
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Pěvecko dramatický
Sportovní
Sportovní hry
Sportovní hry
Tenis
Tenis
Teraristický
Teraristický
Turistický
Vodácký

24 Výtvarné techniky
25 Výtvarný
26 Výtvarný
Vzdělávací zájezd
27
Anglie
28 Zdravotnický

1. – 5. roč.
1. – 5 roč.
4. – 9. roč.
Letní dětský tábor
1. – 9. roč.
Nácvik výslovnosti, říkanky,
1. – 3. roč.
básničky
7. – 9. roč.
Cykloturistika, pobyt
5. – 9. roč.
v přírodě
Dramatizace pohádek,
2. – 9. roč.
sborový zpěv
Všestranné pohybové
3. roč.
aktivity
Míčové a pohybové hry
2. roč.
Míčové a pohybové hry
1. roč.
Základy tenisu
Základy tenisu
Chov terarijních zvířat
1. – 9. roč.
Chov terarijních zvířat
1. – 9. roč.
Pěší turistika
4. – 9. roč.
Vodácký výcvik, vodní
5. – 9. roč
turistika
4. – 9. roč.
Různé výtvarné techniky 4. – 9. roč.

Základy první pomoci
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Po 13:00 – 14:30
St 12:15 – 13:45
St nebo Pá 13:00 –
15:30
26. 7. – 2. 8. 2008
Út 12:00 – 12:45
St 14:00 – 15:30
Víkendy, prázdniny
St 13:30 -14:30
Út 13:00 – 14:00
Pá 11:50 – 12:35
Čt 11:50 – 12:35
Út
Čt
Út
Pá
Víkendy, prázdniny
Víkendy, prázdniny
Po 13:30 – 15:30
Po 14:00 – 15:30
St 13:00

8., 9. roč.

Květen 2008

1. – 5. roč.

Čt 12:45 – 13:30

Výuka k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
na vyšších odborných školách
Martin Sekerka

Vyšší odborná škola
a
Obchodní akademie Chotěboř

Vzdělávací programy
•

Řízení bezpečnosti práce
denní, dálková a distanční forma studia

•

Řízení a zabezpečování jakosti
denní a dálková forma studia

•

Pojišťovnictví
denní forma studia
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Škola nabízí
Pro absolventy ŘZJ
• Certifikát QM
• Certifikát QM – junior
Pro absolventy ŘBP
• Certifikát AM – BOZP
• Certifikát M – EMS
• Certifikát M – BOZP
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Příprava manažera BOZP – junior na VŠE v Praze
Zuzana Dvořáková
Katedra personalistiky VŠE v Praze akreditovala vedlejší specializaci Bezpečnost
práce pro studenty VŠE v Praze v akademickém roce 2005-2006. Absolventi této
specializace by měli být schopni analyzovat, hodnotit a rozvíjet systémy řízení
bezpečnosti, podílet se na prevenci rizik a řešení problémů vznikajících při
prosazování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Příprava předmětů vedlejší specializace byla provedena v součinnosti s VÚBP,
v.v.i., a reagovala na předpokládanou poptávku podniků po specialistech na danou
problematiku. Vedlejší specializace je obvykle otevírána v zimním semestru a
nabízena studentům v prezenční a distanční formě studia na navazujícím
magisterském stupni.
Stručná charakteristika specializace
Cílem vedlejší specializace Bezpečnost práce na Fakultě podnikohospodářské VŠE
v Praze je připravit absolventy pro výkon pracovních funkcí manažer bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci (BOZP) – junior. Při získání potřebné praxe pro výkon pozic
specialista BOZP, poradce BOZP i auditor systému managementu BOZP v
podnicích, neziskových organizacích a veřejné správě.
Charakteristika vedlejší specializace
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci představuje jednu ze základních podmínek
efektivního řízení organizace a stává se součástí řízení lidských zdrojů. Přispívá
k dosažení dlouhodobé konkurenční schopnosti podniku i efektivnímu poskytování
služeb organizacemi veřejné správy. Změny v oblasti bezpečnosti jsou
v současnosti podmíněny internacionalizací, působením a přímými zahraničními
investicemi transnacionálních společností a integrací České republiky do struktur
Evropské unie, která je iniciátorem mnoha legislativních opatření na podporu
zlepšování životních a pracovních podmínek včetně bezpečné práce. Předměty výše
zmíněné vedlejší specializace jsou zaměřeny na výchovu a vzdělávání budoucích
specialistů na BOZP tak, aby byly v souladu se studijními programy na universitách
či business schools v rozvinutých demokratických společnostech, s ohledem na
směrnice ES a požadavky pracovněprávní legislativy ČR a privátního a veřejného
sektoru.
Význam vedlejší specializace může podtrhnout fakt, že takto ucelenou profesní
přípravu neposkytují jiné veřejnoprávní či soukromé vysoké školy v ČR.
Výuka předmětů vedlejší specializace je z rozhodné části zabezpečována pedagogy
katedry personalistiky Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, volitelné předměty
pak katedry managementu, ekonomiky životního prostředí a práva. Odborníci
z praxe participují na výuce vybraných tématických okruhů, vedení některých
seminářů či tréninků sociálních dovedností.
Vedlejší specializace je vypisována pro prezenční formu studia každý druhý semestr
s kapacitou max. 25 studentů. Podmínkou pro zápis do specializace je studium
hlavní specializace navazujícího magisterského studia oboru Podniková ekonomika
a management nebo navazujícího magisterského studia jakéhokoliv oboru VŠE v
Praze. Pro distanční formu studia může být vypisována každý semestr bez omezení
kapacity.
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Na jaké studijní obory a programy specializace navazuje
Vedlejší specializace Bezpečnost práce je koncipována jako samostatný program
umožňující absolventovi zastávat pracovní funkce manažer BOZP – junior a po
získání odborné praxe pozice manažer BOZP a specialista BOZP. Vedlejší
specializace předpokládá úspěšné absolvování bakalářského stupně studia
ekonomického, právního (sociálně-právního) či technického směru.
Předpokládané uplatnění
Absolvent vedlejší specializace může najít uplatnění v útvarech lidských
zdrojů podniků, institucí veřejné správy či organizací poskytujících
poradenství v oblasti managementu a lidských zdrojů.
Podmínky pro volbu vedlejší specializace
Katedra personalistiky nestanovuje žádné specifické požadavky na uchazeče o
studium vedlejší specializace. Jedinou podmínkou je úspěšné ukončení
bakalářského stupně studia (na jakékoliv vysoké škole) a být studentem VŠE v
Praze.
Požadavky na úspěšné absolvování vedlejší specializace
Student vedlejší specializace musí získat celkem 30 evropských kreditů (EC), z toho
18 kreditů za povinné předměty a 12 kreditů za volitelné předměty. Přehled těchto
předmětů je uveden v následujících tabulkách. Bližší informace o obsahu předmětů
je na http://pes.vse.cz/main.php?action=KAT_INFO&id_katedry=P__.
Přehled povinných předmětů vedlejší specializace
Ident
3PA542
3PA548
3PA550
3MA335

Název předmětu
Pracovní podmínky a pracovní vztahy
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Prevence rizik v BOZP
Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Počet EC
6
6
3
3

Přehled volitelných předmětů vedlejší specializace
Ident
3MA321
5ZP402
2PR541
3PA546
3PA661
3PA662
3PA663
3PA664
3PA665
3PA666
3PA667

Název předmětu
Krizový management – řízení věcných krizí
Veřejná správa životního prostředí
Pracovní a sociální právo v řízení podniku
Metody personální práce
Řízení lidí v multikulturním prostředí (anglicky)
Seminář řízení lidských zdrojů (anglicky)
Seminář řízení lidských zdrojů (německy)
Vedení a ŘLZ v neziskových organizacích (anglicky)
Seminář řízení lidských zdrojů (rusky)
Systém intenzivního rozvoje individuálních schopností
(anglicky)
Strategické vedení a Corporate Social Responsibility
(anglicky)
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Počet EC
6
6
5
6
4
4
4
6
4
4
4

Složení státní závěrečné zkoušky z vedlejší specializace
Studium vedlejší specializace je zakončeno státní zkouškou z vedlejší specializace.
Studenti mohou zpracovat k tématům vedlejší specializace BP diplomové práce
a obhájit je v rámci státní závěrečné zkoušky.
Obhájené diplomové práce zaměřené na problematiku vedlejší specializace jsou
k dispozici v Centru informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze, popř.
u vyučujících vedlejší specializace.
Předměty zahrnuté do státní závěrečné zkoušky z vedlejší specializace BOZP
Ident
Název předmětu
3PA542 Pracovní podmínky a pracovní vztahy
3PA548 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
3PA550 Prevence rizik v BOZP
3MA335 Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Absolvent uvedené specializace může po složení příslušných zkoušek získat
certifikát „Manažer BOZP – junior“ České společnosti pro jakost. Podrobnější
podmínky pro jeho získání jsou uvedeny na http://kp.fph.vse.cz/vs-bezpecnostprace.php.
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Výchova a rozvoj osobnosti mladých jako prevence
rizikového chování
Jaroslav Uzel
Úvod
"Člověk je schopen ovládat své fyziologické a psychologické reakce tím, že
se naučí zaujímat zdravější, myšlenkově hlubší postoje k tomu, co na něho
doléhá, co ho v denním životě tíží. Musí být ochoten přehodnotit a změnit své
priority. Dokonce musí být ochoten přijmout za vlastní úplnou změnu svého
životního stylu. Nebudou-li tyto požadavky adaptace a přežití splněny, nemá
lidstvo naději na lepší budoucnost."
Hans Selye
Dnešní svět má řadu vážných celospolečenských, globálních problémů, konfliktů a
krizí. Stále více lidí to pociťuje, ale i samo osobně prožívá. Mnohé lze řešit osobní
kvalitou a té mohou pomoci všichni. Výchovou, sebevýchovou a rozvojem
osobnosti. Své nebo těch, které můžeme vychovávat. Významným dílem mohou
přispět také učitelé. Osobní kvalita rozhoduje v nejednom případě. Také v prevenci
rizikového chování.
Jedním ze základních kamenů úrazů naší kultury je hluboce zakořeněná představa
všemocné externality – fikce, že všechny problémy přicházejí k člověku jen nebo
zejména zvenku, a tak je nutné je nějakou intervencí zvenku, napravit. „Já na nich
vlastně ani nemám podíl“. (Nejpřesvědčenější o tom je většina recidivistů ve
věznicích.) Celý mechanismus současné lékařské péče i sociálního státu je
nastaven tak, že nikoho nenutí a nepřemlouvá k zamyšlení nad sebou samým ani
k případné autokorekci – sebenápravě, jak říkával J. A. Komenský. Mnoho z nás se
tak cítí být víceméně pasivními obětmi vnějších vlivů: dědičných, společenských,
postavení hvězd v době našeho narození a dalších daností, bez nejmenší šance
vzít osud do vlastních rukou a proaktivně začít psát vlastní scénář svého dalšího
života. Obvykle jsme vychováni jen k reaktivnímu přijetí vnějších podnětů. Obvykle
necítíme svoji svobodu vybrat si uvážlivě svůj postoj a svoji reakci na daný podnět
nebo vnější podmínky. Je třeba se v přiměřené míře věnovat svému já. Svým
vnitřním silám a dimenzím. To, co nás vydatně odvádí od sebereflexe –
sebepoznání, je pasivita a závislost na utrpěných nebo domnělých ztrátách a
křivdách v minulosti, na současných nepříznivých okolnostech společenského nebo
ekonomického charakteru. Čím dříve si to uvědomíme, tím dříve budeme skutečně
dospělými a budeme moci začít aktivně pracovat na své změně. Do té doby jsme
sami sobě nejhoršími nepřáteli. Nejsme příliš vhodní pro výchovu druhých.
Když se snažíme pochopit a vysvětlit příčinu toho, proč někdo má nebo nemá určité
vlastnosti, proč se mu něco daří nebo nedaří, například mít nebo nemít úraz, nabízí
se z hlediska lidských vlastností velká škála možných podmínek a příčin, které
mohly spolupůsobit. Nelze tvrdit, že za vše jsou odpovědní rodiče nebo učitelé.
Výchovných vlivů je celá řada. Profesor Jan Čáp to formuloval následovně:
„Jednotlivé podmínky jsou těsně spjaty navzájem, vzájemně na sebe působí,
v některých případech přímo přecházejí jedna do druhé“. (Čáp J. str. 37) Pro
rychlou informaci uvádíme model podmínek působících na vývoj osobnosti podle
schématu, jak je publikoval renomovaný psycholog a pedagog (Čáp J. str. 39):
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Schéma podmínek působících ve vývoji osobnosti

Sebepoznání a osobnost
Sebepoznání je už po tisíciletí považováno moudrými za základ úspěchu
v osobním, profesním i společenském životě. Dokládá to velké množství
historických
i současných citátů. Připomeňme si jich jen několik z pestré nabídky:
„Gnóthí seautón“. „Poznej sebe sama“.
Na delfském chrámu, Sokrates, Thales
„Neporozumíš-li úplně sám sobě, nikdy se nenaučíš opravdu chápat druhé.“
Novalis
„Jenom když sám sebe znáš, nenapadne tě nafouknout se jako žába, která se
chce vyrovnat volovi.“
Miguel de Cervantes Saavedra
„Přednášení, vydávání předpisů, hromadění znalostí, všechny tyto běžné
univerzitní metody jsou zde k ničemu. Jediné, co vskutku pomáhá, je
sebepoznání a jím způsobená změna duchovního a mravního postoje.“
C. G. Jung
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Základem sebepoznání je poznání vlastní osobnosti. Současný profesor
Masarykovy univerzity Vladimír Smékal se k tématu vyjádřil těmito výstižnými
slovy: „Je paradoxem současnosti, která vyzvedá význam informací a
poznání jako rozhodující síly doby, že přitom orientuje většinu vědeckých
kapacit na rozvoj ekonomie a technologií a zapomíná na zkoumání
psychických, sociálních a duchovních dimenzí člověka. Zejména téma
osobnost zůstává zahaleno v mlhách mnohoznačnosti … Úroveň využívání
psychologie v každodenním životě lidí vyžaduje stále si uvědomovat
neoddělitelnost studia psychických jevů od jejich osobnostního základu a
nezapomínat na nebezpečí „neosobního“ pojímání vlastností osobnosti jen
jako proměnných, které uvádějí do chodu prožívání a jednání člověka. Každý
akt poznání nebo hodnocení, každé zaujetí stanoviska a rozhodnutí, každý
prožitek a chování jsou funkcemi osobnosti a teprve znalost osobnostní
determinace a regulace všech aktivit člověka umožňuje pochopit je …
pěstování psychologické kultury vlastní osobnosti je prvním předpokladem
efektivní práce s lidmi.“ (Smékal Vl. str. 7,8)
Co je to osobnost? České slovo osobnost je odvozeno ze slova osoba, které
koresponduje s latinským PERSONA, z něhož se ve středověké latině vyvinul
termín PERSONALITAS. Slovo „persona“ původně znamenalo masku, kterou si při
hře nasazovali herci antických dramat. Význam slova začal podléhat změnám a
z masky, která dávala člověku určitou tvářnost, se rozšířil na tvářnost člověka
vůbec, na jeho vnější výraz a pak i na jeho povahu. (Tento původní význam je
uchován v ruském LICO = tvář, LIČNOST = osobnost.) Jedno vymezení zní:
„Osobnost je individualizovaný systém (integrace) psychických procesů,
stavů a vlastností, které jednak vznikají socializací (působením výchovy a
prostředí), jednak přetvářením vrozených vnitřních podmínek bytí člověka, a
determinují a řídí předmětné činnosti jedince, jeho sociální styky a duchovní
vztahy.“ (Smékal Vl. str. 27) Pro naše zaměření na prevenci rizikového chování
je zajímavé následující vymezení, podle něhož je osobnost „krystalizací řetězců
schémat (patterns) úspěšných nebo neúspěšných zvládání množství
problémů, které se vyskytly před jedincem během života a které musel řešit.“
(G. Caplan podle Smékal Vl. str. 25)
Organizace osobnosti umožňuje jednotlivým složkám a elementům osobnosti
vytvářet sehraný integrovaný systém. Pro osobnost je podstatné, že nejen reaguje
na podněty, ale především je sto záměrně sledovat cíle, plánovat a předvídat.
“Osobnost je nutno zkoumat a sledovat v rovině tělesné, psychosociální a
duchovní“ konstatuje prof. Smékal. (Smékal Vl. str. 41)
Na formování osobnosti se zejména podílejí:
Dědičnost určuje ty aspekty osobnosti, které jsou dány geneticky. Ovlivňuje
zejména fyzické znaky (např. postavu, podobu, barvu očí, svalový a nervový
systém). Zděděné je určitý potenciál, který rozvinou teprve výchova a prostředí.
Soudí se, že dědičnost je odpovědna za zhruba 60 – 70 % osobnostních vlastností
a výchova za zbývajících 30 – 40 %.
Kultura – jsou odlišné způsoby, jimiž různé společnosti organizují svůj život.
Kultura hraje důležitou úlohu při formování osobnosti. Každá svým způsobem.
Jednotlivci narození do dané kultury jsou vystaveni vlivu společně sdílených
hodnot, tradic a norem přijatelného a vhodného chování. Kultura obecně
sjednocuje chování, ale mohou existovat i extrémní rozdílnosti, které se mohou
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podepsat na osobnostech svých příslušníků. (Vnímatelné jsou rozdíly
v protestantské a katolické etice v rámci křesťanské kultury. V Indii se chování
v jednotlivých kastách radikálně liší, ačkoli z dálky bychom řekli, že jde o jednu
kulturu.)
Rodina – rodiče i sourozenci hrají v životě dítěte a rozvoji jeho osobnosti
dominantní roli. Někdy i prarodiče, sourozenci rodičů a jejich děti. Rodičovský vliv
se uplatňuje především:
• Prostřednictvím jejich chování, jež vytváří situace, které v dětech
vyvolávají určité typy chování.
• Tím, že vytváří vědomě či nevědomě modely chování, vzory, jimiž jsou
děti ovlivněny.
• Tím, že jednání rodičů výběrově odměňuje a postihuje určité druhy chování.
Mimo osobnostních charakteristik svoji roli hrají i další faktory: její velikost,
socioekonomický statut, úroveň vzdělání, světový názor, pořadí, v němž se dítě
narodilo …
Skupinová příslušnost – lidé se v průběhu života podílí na členství ve velkém
množství skupin. V těchto skupinách může jeden a tentýž jedinec hrát několik rolí,
získat nejrůznější zkušenosti a zážitky, které nezůstanou bez vlivu na jeho
osobnost.
Životní zkušenosti – vlivy specifických a jedinečných událostí, jež se člověku
přihodí, dotváří osobnost. Například rozvoj sebeúcty závisí na řadě osobních
zkušeností, mezi něž patří příležitost dosáhnout cílů, vypěstovat si ambice,
nezklamat a překonat očekávání, úspěšně ovlivňovat druhé, zažívat pocit vlastní
hodnoty a ceny.
Situace ovlivňuje konkrétní projevy osobnosti. Různé situace vyžadují různé
reakce a chování, aktivizují různé stránky osobnosti, například přijímací pohovor
do zaměstnání, pohřeb, večírek s přáteli, rodinný výlet a další.
Pokud dobře neznáme sebe, nemůžeme dobře poznat ani druhé. V zájmu
možnosti ovlivňovat druhé musíme nejdříve pracovat na sobě. Čím více se známe,
tím na ostatní působíme sebevědoměji a přesvědčivěji. Tím více se nám daří
sebeovládání – sebeřízení. Můžeme poznat své cíle, zásady, jimiž se chcete řídit a
objevit svůj žebříček hodnot. Můžeme začít svůj život reálně plánovat podle svých
cílů, zásad a hodnot. Naše reakce nemusí být stoprocentně závislé na vnějších
situacích a podnětech. Nemusíme žít podle scénářů, které vám napsal někdo jiný.
Vše začíná větším sebepoznáním.
Výchova dětí a mladých
To, co platí obecně, platí i pro naše děti. Vychováváme je podle toho? Jsou
vyzbrojení pro zodpovědný a zdravý životní styl, anebo spoléháme na to, že je
život naučí? Nebo spoléháme na osud a víme, že co je má potkat je stejně potká.
Hodně lidí si také myslí, že postačí, když se jim dostane kvalifikovaného školení ve
vyhláškách a zákonech. Často zapomínáme na důležitost hodnotové orientace, a
že její utváření je permanentní proces. Tento proces začíná u rodinného stolu, kde
se rodina schází. Je velmi důležité, aby se zde rodina alespoň jednou denně sešla.
Děti by zde měly poznat co je důležité a co není až tak důležité. Zde by měly
poznat, že život není jen zábava, že platí zákon kauzality. Měly by rozumět
příčinám a následkům, které určují výsledný životní běh. Osvojit si hygienické a
preventivní návyky. (V pozdějším věku pro ně bude přirozené pochopit náročnější
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zákonitosti a osvojit si odpovědně náročnější preventivní opatření.) Učí se a
zažívají rizika, prevenci, hranice, kauzalitu a finalitu. Současně pozorují, že rodiče
se namáhají, starají se, předvídají a jsou zodpovědní. Denně se přesvědčují o síle
a pravdivosti slov „každý strůjcem svého štěstí“, „štěstí přeje připraveným“ nebo
„co člověk zaseje to sklidí“. Zažijí, že i když životní kauzalita není stoprocentní
(protože občas zasahují různé nepředvídané okolnosti), je rozumné se jí řídit.
Nezastupitelnou roli v dnešní společnosti má škola a učitelé. Výstižně to popsal
Pavel Říčan, současný profesor psychologie na pražské FF UK. „Pedagog je
především živým příkladem, modelem osobnosti. Děti od něj mají „odkoukat“
zaujetí pro jeho obor a pro vzdělanost vůbec. Působí však i na složité procesy
vytváření životních rolí, tvořivého a samostatného růstu dětské osobnosti“. (Říčan
P. str. 18) To je základ budoucích zdravých nebo nezdravých životních postojů a
proživotních nebo životu nepřátelských hodnotových orientací a potřebných
vlastností. Z nichž nás nejvíce zajímá odpovědnost a spolehlivost. Dítě se musí
naučit správně chovat ne proto, že si to dospělý přeje, ale proto, aby se
vyhnulo nepříjemným následkům nesprávného jednání a chování. Je nutné
aby děti věděly i prožily, že svoboda jde ruku v ruce se zodpovědností. Dnes je ale
až příliš zažitý model: dítě si dělá co chce a zodpovědnost za ně nesou dospělí. Je
to tragický začátek tragických konců.
Rizikovým situacím se nevyhýbají jen nepoučení a nevědomí, ale také
nevychovaní, zejména disharmoničtí jedinci, nezralí, nevyrovnaní. Nebezpečné
situace vyhledávají lidé, kteří v sobě tutlají například komplex méněcennosti a
malé sebehodnocení. Proto potřebují udělat tak riskantní čin, aby si sami sebe
mohli vážit. Chtějí dokázat, že nějakou hodnotu jako lidé skutečně mají. Do
extrémních způsobů jednání se vrhají rádi lidé, kteří neměli vyrovnané,
harmonické a dostatečně psychicky výživné dětství. Když existuje nerovnováha,
psychika hledá cesty, jak ji vyrovnat a kompenzovat aktuálním „hrdinským“ a
„obdivuhodným“ chováním. Chováním, které si jistě vyslouží obdiv a ocenění
vrstevníků, nebo ve vlastních očích (přesněji od vlastního sebehodnocení).
Současné klima společnosti nepřispívá k výchovnému zvládnutí sklonu
k nepřiměřenému riskování, impulsivitě a agresivnosti mládeže. Častěji než je
zdrávo a častěji než dříve se musí přistoupit k represivním opatřením (nejvíce
trestných bodů za řízení auta mají 21 letí, navrhuje se snížení hranice trestní
odpovědnosti mladých, přibývá mladých odsouzených ...). Z výchovných nástrojů
postupně vymizela ideologie a etika. Myšlení zejména mladých Evropanů je
deformováno historií minulého století. Obě světové války a krach dvou velkých
ideologií typických pro minulé století, vzbudily skepsi a averzi ke každé ideologii.
Většina společnosti se pokouší žít bez ideologií. Rodiče zcela záměrně nevedou
děti k žádné ideologii (ani k ateismu, ani k náboženství, ani k demokracii ani
k monarchii). Zdůvodňují to větou: „Až bude velký tak se sám rozhodne“. To je
velice škodlivý postoj. Falešná a zrádná cesta jejíž ovoce již zraje. Klinický
psycholog Jeroným Klimeš to nedávno odůvodnil takto: „Potřeba ideologií je totiž
vývojová potřeba. Nejsilnější je právě v adolescenci a mladší dospělosti, tedy od
patnácti do třiceti let. V tomto věku vrcholí tzv. fluidní inteligence. Děti jsou
schopny pochopit jakýkoli logický systém. Jakmile dosáhnou této schopnosti,
s určitým zpožděním se objevuje zapálení pro nové ideologie.“ (Klimeš str. 10)
Jejich touha po ideologiích vyplývá z faktu, že jsou již schopni ocenit krásu logiky a
velkých myšlenek. Také je ještě nebrzdí životní zklamání, negativní zážitky a
ohledy na rodinu. Proto bývá nastupující generace mladých nositelkou ideálů a
změn.
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Ideologie a etické vize bývaly silnými nástroji výchovy. Byly velmi účinné při
zvládání nepřiměřeného riskování a agresivnosti mladých. Ponecháme-li v tomto
citlivém období dospívání a dozrávání mladé napospas náhodě a budeme i nadále
rezignovat na hodnotovou, ideovou a etickou výchovu, pak nám nevyroste
spolehlivá, neriziková generace.
Osobnost – zdraví – nehoda – úraz
Docent Jiří Štikar z katedry psychologie FF UK výstižně konstatuje: „Od začátku
20. století patří úrazy k hlavním problémům veřejného zdraví. Protože mnohé
úrazy jsou většinou důsledkem modifikovaného lidského chování, je logické, že
psychologové se snaží právě o modifikaci chování.“ (Štikar J. a kol. str. 8)
Nejpropracovanější poznatky o vztahu osobnosti pracovníka a spolehlivosti
pracovní činnosti jsou pro profesi řidiče. Současné poznatky lze shrnout těmito
slovy: „Vzhledem k tomu, že osobnost řidiče je koneckonců nejdůležitějším
činitelem bezpečnosti provozu, je nutno uvést základní poznatky vyplývající
z dosavadních zkušeností. Pro úspěšné řízení motorového vozidla jsou kromě
tělesných a smyslových předpokladů zvláště nezbytné určité předpoklady
osobnostní. Řidičské vlastnosti nelze ovšem zcela vymezit jen určitými izolovanými
složkami, nýbrž celou strukturou osobnosti“. (Štikar J. a kol. str. 77.).
Z výsledků psychologických výzkumů řidičů, kteří delší dobu neměli nehody, se
řidiči nehodovými vyplývají některé klíčové vlastnosti determinující osobnost řidiče
beznehodového i nehodového. Ilustrativní přehled uvádí následující tabulka:
Řidiči bez nehod

Řidiči s nehodami

Vyrovnaní
Vcelku dobře sociálně přizpůsobení
Ukázněnější
Zralejší osobnosti
Přizpůsobivější
Rozvážnější
Přiměřeně rozhodní
Přiměřené sebevědomí
Hodnotnější zájmy
Klidní

Emocionálně nevyrovnaní, impulsivní
Sociálně špatně adaptovaní
Méně ukáznění
Nedozrálé osobnosti
Méně přizpůsobiví
Méně rozvážní
Agresivní
Bezohlední
Výrazně sebestřední
Nezodpovědná bezstarostnost
Nerespektování autority
Neustálý chvat
Přílišné, malé nebo kolísavé sebevědomí
Psychopatie
Neuroticismus

I když nehoda a úraz je zpravidla následkem komplexu příčin a nejen struktury
osobnosti, hraje osobnost nezanedbatelnou roli v prevenci úrazů a nehod. Jak a
jakou osobnost bychom se měli naučit vytvářet? Naši osobnost i osobnost těch,
které vychováváme bychom se měli naučit formulovat jako efektivní osobnost.
Jako osobnost odpovědnou, spolehlivou a odolnou vůči stresu. Můžeme k tomu
využít sedm návyků, které navrhl R.S. Covey.
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Návyk 1: Buďte proaktivní
Být proaktivní znamená víc než být iniciativní. Znamená to přijmout odpovědnost
za vlastní chování (minulé, přítomné i budoucí) a rozhodovat se spíše na základě
principů a hodnot než na základě nálad a okolností. Lidé jsou obvykle reaktivní,
jsou ovládáni pocity, okolnostmi, podmínkami, prostředím. Proaktivní lidé jsou
činiteli změn a jejich volbou je nebýt obětí, ne pouze reagovat na jiné nebo je
obviňovat. Proaktivní lidé se nebojí stresu, berou ho jako výzvu. Dělají to tak, že
rozvíjejí a užívají čtyři jedinečné lidské dary – sebeuvědomění, svědomí,
představivost a nezávislou vůli – a k tvůrčí změně aplikují přístup zevnitř ven.
Rozhodli se být ve svém životě tvůrčí silou, což je nejzákladnější rozhodnutí, jaké
člověk může učinit. Vždy nám zůstává možnost vybrat si vlastní reakci na
daný podnět, i když přijdeme o všechno ostatní. Nenechme si od podmínek a
okolí předepisovat naše reakce, CÍLE, ZÁSADY, HODNOTY. Přijměme
zodpovědnost za svůj život podle svého vědomí a svědomí. (Neponechme
odpovědnost v rukou doby, předchozí výchovy, genetiky, hvězd …).
Návyk 2: Začínejte s myšlenkou na konec
Všechny věci jsou stvořeny dvakrát – poprvé mentálně pomocí naší představivosti,
podruhé fyzicky. Jednotlivci, rodiny, týmy a organizace formují svou budoucnost
tím, že si pro jakýkoli projekt vytvoří mentální vizi. Nežijí ze dne na den bez jasně
myšleného cíle. S principy, hodnotami, vztahy a cíli, na nichž jim nejvíce záleží, se
mentálně ztotožní a angažují se v nich. Prohlášení poslání je pro jednotlivce,
rodinu či organizaci nejvyšší formou myšlenkové tvořivosti. („Stanu se hokejistou
NHL.“, „Naše rodina založí prosperující rodinnou firmu na výrobu…“, „Náš podnik
se stane jedničkou na domácím trhu, našeho odvětví.“) Je to primární rozhodnutí,
protože ovládá všechna ostatní. Vytvářet jistou kulturu, na jejímž základě lidé
sdílejí své objevené poslání, vizi a hodnoty, je podstatou vůdcovství. Je důležité
být si vědom zákona příčiny a následku – kauzality. A také kde nakonec skončí
můj způsob života - finalita. Jsem-li si vědom cíle, potřebuji si stanovit dobrý
časový plán nebo „cestovní mapu“. Plán není prostý soupis úkolů pro dané časové
období, ale časový harmonogram, který odráží věrně mé cíle, zásady a hodnoty.
Důležitému věnuji dostatek času. Méně důležitému málo času. Nedůležité
vynechám. Zapomenout nesmím ani na časovou rezervu.
Návyk 3: Dejte přednost důležitým věcem
Udělat nejdůležitější věci jako první je druhou či fyzickou tvorbou. Je to
organizování a provádění v souvislosti s mentální tvořivostí (s vaším cílem, vizí,
hodnotami a nejdůležitějšími prioritami). Dobrou orientaci v životě nám pomáhá
získat správně sestavené paradigma. Paradigma je způsob, jakým každý člověk
vnímá svět. Není to realita, je to její přehledný, orientační model – myšlenkový
rámec. Je to mapa, ne území. Je to náš objektiv, jímž vše nahlížíme, formováni
výchovou a nahromaděnými zkušenostmi a volbami. Síla správného paradigmatu
spočívá v jeho schopnosti vysvětlit a předvídat.
Méně důležité věci nedělejte jako první. Nejdůležitější věci by neměly přijít na
pořad jako druhé. Jednotlivci i organizace se soustředí na to, na čem nejvíce
záleží, ať už je to naléhavé, či nikoli. Základním předpokladem je, aby hlavní věc
zůstala hlavní věcí. Základní problém je vrýt si priority dostatečně hluboko do
srdce a mysli. Vilfredo Pareto objevil pravidlo 20:80. Tato zásada vyjadřuje, že asi
20 % vybraných, nejdůležitějších příčin vytváří přibližně 80 % následků. Pravidlo
můžeme uplatnit v denní praxi tím, že vždy vybereme 20 % klíčových úkolů, které
jsou nezbytné pro dosažení našeho cíle. Ty splňme jako první. Tak dosáhneme
největších výsledků při vynaložení nejmenšího času. Může se zvýšit naše
sebevědomí rychlým, zřetelným úspěchem i naše přesvědčení, že konečný
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výsledek je jistý. Naše optimističtější vyladění nám pomůže zvládnout případný
stres. (Koch, R. Pravidlo 80/20, Management Press, Praha 1999.).
Návyk 4: Myslete způsobem výhra/výhra
Myšlení způsobem výhra/výhra hledá vzájemný prospěch a je založeno na
vzájemném respektu ve všech interakcích. Je to spíše myšlení v pojmech štědrosti
– stále se zvětšujícího „koláče“, rohu hojnosti, zdraví a zdrojů – než v pojmech
nedostatku a nepříznivé konkurence. Není to myšlení sobecké (výhra/prohra) nebo
nějaké mučednictví (prohra/výhra). Osvojí-li si naše rodina a náš pracovní kolektiv
tento „týmový“ způsob myšlení, pak budou myslet ve vzájemné závislosti –
v pojmech „my“, ne „já“. Myšlení způsobem výhra/výhra dodává odvahu k řešení
konfliktů a pomáhá jednotlivcům hledat vzájemně prospěšná řešení. Je to sdílení
informací, moci, poznání a odměn. Je to základ nestresující sociální atmosféry.
Úspěch jednoho člověka nemusí být dosažen na úkor druhých.
Návyk 5: Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni
Schopnost komunikovat je nejdůležitější životní dovedností. Když nasloucháme
s cílem rozumět druhým, spíše než s myšlenkou na to, jak jim odpovíme,
začínáme budovat správnou komunikaci a vztahy. Když druzí cítí pochopení, cítí
se být potvrzeni a oceněni, zábrany se snižují a příležitost veřejně promluvit a být
pochopen se stává mnohem přirozenější a snadnější. „Abychom svého druha
opravdu chápali, musíme umět naslouchat, ne odpovídat. Musíme umět
naslouchat dlouze a pozorně … A hlavně nesmíme působit dojmem, že víme lépe
než on, co má dělat.“ Paul Tournier. Snaha pochopit přináší vlídnost, snaha o to
být pochopen, přináší odvahu. Efektivnost spočívá v rovnováze obou. Orientovat
se v našich vztazích a komunikaci ulehčuje konto v citové bance. Konto v citové
bance je metafora pro množství důvěry ve vztazích. Jako finanční konto je to
místo, kam ukládáme depozita a odkud si vybíráme. Když se nejdříve snažíme
pochopit, být laskaví, když přijímáme sliby a dodržujeme je a když jsme loajální
k nepřítomným, to vše zvyšuje rovnováhu důvěry. Jestliže jsme nevlídní,
porušujeme sliby a pomlouváme nepřítomné, pak se důvěra ve vztazích snižuje
nebo dokonce bankrotuje. Otevřená a efektivní komunikace je mimořádně
důležitý mechanismu jak prevence, tak snášení stresu. Při dobré komunikaci
více vydržíme.
Návyk 6: Vytvářejte synergii
Synergie je součinnost, spolupůsobení, lepší řešení než byla původně očekávána.
Synergie je vytváření třetí alternativy – nejít ani podle mne, ani podle tebe, ale jít
třetí cestou je lepší, než kdyby se individuálně vyvyšoval jeden z nás. Je to plod
vzájemného respektu – pochopení a dokonce ocenění vzájemných rozdílů při
řešení problému, při prosazování příležitostí. Synergické týmy a rodiny prosperují
na základě individuálních sil, takže celek je větší než suma částí. Takové vztahy a
týmy se vzdávají nepřátelského obranářství (1 + 1 = 0,5). Nespokojí se
s kompromisy (1 + 1 = 1,5) nebo s pouhou kooperací (1 + 1 = 2). Jsou pro tvůrčí
spolupráci (1 + 1 = 3 či více). Celá příroda je synergická. V synergickém
prostředí jde odolávat velkým stresorům, protože si věříme, že je překonáme.
Vlastně se necítíme tak snadno ohrožení, protože víme, že v synergii je síla.
Návyk 7: Ostření pily
Ostřit pilu znamená neustále se obnovovat ve čtyřech základních oblastech života:
v oblasti fyzické, sociálně/emocionální, mentální a spirituální. Udělejte si čas na
pravidelné pročištění, obrození, ozdravení, kultivaci a restrukturalizaci ve
všech těchto sférách. Je to zásada, která posiluje naši schopnost žít podle všech
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ostatních návyků úspěšnosti. Pro rodinu zvyšuje efektivnost prostřednictvím
pravidelných rodinných i osobních aktivit stejně jako upevňuje tradici, která živí
ducha rodinné obnovy. Jsme-li důkladně naostřeni, naše odolnost vůči stresu
je opravdu vysoká. Nepotřebujeme riskovat.
V současné společnosti existuje značná nekonzistentnost sdílených hodnot.
Lze předpokládat, že cílenému utváření pro životní dominantní hodnotové
orientace, která by integrovala myšlení a aktivity lidí, je věnována malá pozornost,
a že nedostatečná shoda a rozporuplnost na této úrovni myšlení má své důsledky
pro životní orientaci a praxi, která nese negativní vlivy na životní pohodu, kvalitu
života, odpovědnost, komunikaci a další důležité fenomény. Ve svém důsledku
tedy na aktuální chování každého jedince. I ve směru bezpečnosti, péče o zdraví a
spolehlivosti.
Osobní i společně sdílené hodnotové orientace nějaké společnosti jsou jedním
z důležitých zdrojů motivace a norem chování a mění se jen velmi pozvolně. Proto
mohou sloužit i jako nástroje korekce zjevných postojů k budoucím cílům a
chování.
Současný všeobecně zřetelný výskyt výrazně protichůdných hodnotových
orientací, obvykle s téměř shodným zastoupením v populaci (tradiční –
postmoderní, levicová – pravicová, duchovní – materiální, kooperativní – soupeřivá
a pod.) potvrzuje nesourodost a nestabilitu hodnotových orientací současné
společnosti (kultury) ČR. Otvírá se tak důležitý segment pro působení osvěty a
výchovy v každém věku.
Často se ve všednodenní praxi zapomíná, že spolu s úsilím o modernizaci
techniky, technologií a organizace výroby s ohledem na šetření zdrojů a energií,
rozvoj vědomostí, sladění právních předpisů a dalšími důležitými cíli je nutno
koncepčně a cíleně kultivovat osobnosti dětí, žáků, studentů, ale i
zaměstnanců a ostatních spoluobčanů. Počítat s jejich vlastnostmi, učit je žít
v nových podmínkách a novém prostředí, učit je vytvářet přiměřené mezilidské
vztahy, rozvíjet svou osobnost a seberealizovat se. Užívat adekvátně výsledků
techniky, získávat vůči ní iniciativu, neztrácet s ní krok. Současně si ale také plně
uvědomovat potenciální rizika a možná ohrožení zdraví, která tento vývoj
zákonitě
provází.
Společně
s vědeckotechnickým
rozvojem
a
společenskoekonomickými změnami musí současně probíhat i kultivace myšlení,
vědění a citového prožívání lidí, jejich hodnotové orientace včetně přijetí pocitu
plné zodpovědnosti v péči o své zdraví a život. Individuálně i kolektivně se
ztotožnit s realitou, že k nejvyšším prioritám v životě člověka, patří jeho dobré
zdraví. Je zapotřebí mít dostatek motivace a vůle k vytváření i přehodnocení svých
zdravotních a životních návyků (např. ve své životosprávě, ve stravovacích
návycích, preventivních prohlídkách, ale i v sociální komunikaci, ve vztazích a
vystupování ke svému okolí, v přístupu k práci, k řešení pracovních problémů,
k vlastnímu životnímu stylu, v nalezení smyslu života a realizaci svého
sebepřesahu). Výzkumníci jsou ve shodě, že jejich zjištění potvrzují: akceptuje-li
jedinec pozitivní životní hodnoty, určitý adekvátní životní řád a proaktivní postoj,
dochází k posilování vlastního sebevědomí, sebeúcty, sebepřijetí, k identifikaci
člověka s etickými hodnotami, k otevření se pozitivnímu vnímání vlastní existence.
To, mimo jiné, kladně ovlivňuje aktivaci sebezáchovných, provitálních
mechanizmů, zvyšuje schopnost předjímat potenciální rizika a nebezpečí při práci i
v celém životě, posilovat vnímavost vůči okolí, hlubším souvislostem, kauzalitě,
finalitě apod. Kultivace lidského činitele je postupný, nikdy nekončící příběh.
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Závěr
Osobní kvalita rozhoduje v nejednom případě. Také v prevenci rizikového chování.
Organizace osobnosti umožňuje jednotlivým složkám a elementům osobnosti
vytvářet sehraný integrovaný systém. Pro osobnost je podstatné, že nejen reaguje
na podněty, ale především je sto záměrně sledovat cíle, plánovat a předvídat.
Integrovaná osobnost se dokáže vyhýbat rizikům a sama rizikem není. I když
nehoda a úraz je zpravidla následkem komplexu příčin a nejen struktury osobnosti,
hraje osobnost nezanedbatelnou roli v prevenci úrazů a nehod. Jak a jakou
osobnost bychom se měli naučit vytvářet? Naši osobnost i osobnost těch, které
vychováváme bychom se měli naučit formulovat jako efektivní osobnost.
Můžeme k tomu využít sedm návyků, které navrhl R.S. Covey. Je nutno
koncepčně a cíleně kultivovat osobnosti dětí, žáků, studentů, ale i
zaměstnanců a ostatních spoluobčanů. Počítat s jejich vlastnostmi, učit je žít
v nových podmínkách a novém prostředí, učit je vytvářet přiměřené mezilidské
vztahy, rozvíjet svou osobnost a seberealizovat se. Užívat adekvátně výsledků
techniky, získávat vůči ní iniciativu, neztrácet s ní krok. Současně si ale také plně
uvědomovat potenciální rizika a možná ohrožení zdraví, která tento vývoj
zákonitě
provází.
Společně
s vědeckotechnickým
rozvojem
a
společenskoekonomickými změnami musí současně probíhat i kultivace myšlení,
vědění a citového prožívání lidí, jejich hodnotové orientace včetně přijetí pocitu
plné zodpovědnosti v péči o své zdraví a život.
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Přílohy
DOTAZNÍK
Dotazníkové šetření

Mládež a informace o bezpečnosti a ochraně zdraví

Cílem tohoto šetření je zjistit, jaká forma a způsob předávání informací
o rizicích, o bezpečnosti a ochraně zdraví (dále BOZ) je pro Vás osobně
nejpřijatelnější, nejzajímavější, která Vám nejlépe vyhovuje.
Své odpovědi označte křížkem (⌧) do příslušného políčka. Případnou opravu lze
provést začerněním políčka a novým označením jiného políčka křížkem. Šetření je
anonymní, prosíme vyplňte jen požadované obecné údaje.
Č.

Otázka

Spíše
ANO

Spíše
NE

Rozhodně
NE

1.

Máte dostatek informací o
správných postupech, bezpečném a
zdraví neohrožujícím chování a
jednání při Vašich pracovních i
jiných dalších činnostech?

Č.
2.

ANO

NE

d
e
f
g

Otázka
Setkali jste se dosud s nějakou formou poučení /informací
o BOZ?
Pokud jste byli poučeni o BOZ, tak prostřednictvím:
- učitelů, zástupců školy při zahájení školního roku
- odborného předmětu ve škole (např. dílny)
- událostí související s nehodou či s úrazem, který se stal ve
Vaší, popřípadě v jiné škole
- informačních brožur/letáků ve škole (např. na nástěnce)
- besed/přednášek ve škole
- rodiny
- informací na internetu

Č.

Otázka

Spíše
NE

Rozhodně
NE

4.

6.

Myslíte si, že Vaše znalosti z oblasti
BOZ jsou dostatečné?
Víte například jaký je správný
způsob sezení, abyste si
nepoškozovali páteř?
Dodržujete to?

Č.
7.

Otázka
Stal se Vám ve škole úraz?

ANO

NE

Č.

Otázka

Spíše
NE

Rozhodně
NE

8.

Máte zájem a chcete se dozvědět
více o problematice BOZ?

3.
a
b
c

5.

Rozhodně
ANO

Rozhodně
ANO

Rozhodně
ANO
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Spíše
ANO

Spíše
ANO

9.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v

Nejlépe by Vám vyhovovaly informace o problematice BOZ předávané formou či
prostřednictvím:
- televize?
- rozhlasu?
- denního tisku?
- odborného časopisu?
- odborné publikace?
- učitele ve škole?
- školního rozhlasu?
- školní nástěnky?
- letáků?
- plakátů?
- komiksů?
- hádanek, křížovek, kvizů?
- internetu (odkazů)?
- el. pošty?
- CD programů/výukových filmů?
- DVD?
- počítačových her?
- různých soutěží?
- besedy?
- rodičů?
- vedoucích kroužků, trenérů apod.?
- ukázek přímo v praxi při dané činnosti
či aktivně prostřednictvím modelových
situací?

Č. Otázka
10. Jsou ve Vašem bezprostředním okolí běžné projevy
agresivity, šikany, fyzického a psychického násilí?
11. Cítíte se jako oběť?
12. Cítíte se jako ten, kdo násilí nebo šikanu uplatňuje?

Pohlaví:

muž

žena

Jste žákem/studentem:

Věk:

14-15

ZŠ + víceletá G

16
OU + SOU

ANO

17

18

SŠ = SOŠ +
4 letá gym

Za Vaše odpovědi děkujeme.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
tel.: 221 015 811
e-mail: vubp@vubp-praha.cz
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www.BOZPinfo.cz

NE

19
VOŠ

Souhrnné výsledky
dotazníkového šetření (2007)
Mládež a informace o bezpečnosti
a ochraně zdraví

Základní údaje
• Celkem: 1645 respondentů, z toho 48% mužů a
51% žen
• Věk: 39% 14-15 let; 22% 16 let; 16% 17 let;
13% 18 let; 7% 19 let; 2% 20let
• Školy: 44% ZŠ+VG; 22% OU+SOU; 33%
SOŠ+4G; 1% VOŠ
Pozn.: dopočet do 100% = údaj neuveden
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OT č. 1 - Máte dostatek informací o správných postupech,
bezpečném a zdraví neohrožujícím chování a jednání při
Vašich pracovních i jiných dalších činnostech?

0,4

11,1

ano
ne
neodp.

88,4

Rozhodně
ANO

Spíše
ANO

Spíše
NE

Rozhodně
NE

Neodpovědělo

582 (35,4 %)

872 (53 %)

147 (8,9 %)

37 (2,2 %)

7 (0,4 %)

OT č. 2 – Setkali jste se dosud s nějakou
formou poučení/informací o BOZ?

12,4

0,6

ANO
NE
Neodp.

87

ANO

NE

Neodpovědělo

1 431 (87 %)

204 (12,4 %)

10 (0,6 %)
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OT č. 3 – Pokud jste byli poučeni o BOZ, tak
prostřednictvím:
Pokud jste byli poučeni o BOZ, tak
prostřednictvím:

ANO

NE

Neodp.

- učitelů, zástupců školy při
zahájení školního roku

1 353 (82,2 %)

159 (9,7 %)

133 (8,1 %)

- odborného předmětu ve škole
(např. dílny)

1 156 (70,3 %)

317 (19,3 %)

172 (10,5 %)

- událostí související s nehodou či
s úrazem, který se stal ve Vaší,
popřípadě v jiné škole

666 (40,5 %)

718 (43,6 %)

261 (15,9 %)

- informačních brožur/letáků ve
škole (např. na nástěnce)

599 (36,4 %)

779 (47,4 %)

267 (16,2 %)

- besed/přednášek ve škole

781 (47,5 %)

635 (38,6 %)

229 (13,9 %)

1 017 (61,8 %)

398 (24,2 %)

230 (14 %)

496 (30,2 %)

877 (53,3 %)

272 (16,5 %)

- rodiny
- informací na internetu

OT č. 4 – Myslíte si, že Vaše znalosti z oblasti
BOZ jsou dostatečné?
0,5
24,9
ano
ne
neodp.

74,6

Rozhodně
ANO

Spíše
ANO

Spíše
NE

Rozhodně
NE

Neodpovědělo

252 (15,3 %)

975 (59,3 %)

329 (20 %)

80 (4,9 %)

9 (0,5 %)
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OT č. 5 – Víte, například jaký je správný způsob
sezení, abyste si nepoškozovali páteř?

0,3
22,4
ano
ne
neodp.

77,2

Rozhodně
ANO

Spíše
ANO

Spíše
NE

Rozhodně
NE

Neodpovědělo

629 (38,2 %)

642 (39 %)

226 (13,7 %)

143 (8,7 %)

5 (0,3 %)

OT č. 6 – Dodržujete to?

1,1

18,9
ano
ne
neodp.

80

Rozhodně
ANO

Spíše
ANO

Spíše
NE

Rozhodně
NE

Neodpovědělo

59 (3,6 %)

251 (15,3 %)

880 (53,5 %)

436 (26,5 %)

19 (1,1 %)
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OT č. 7 – Víte, jak správně zvedat břemena
(těžké předměty)?

1,1

ano

36,2

ne
neodp.
62,7

Rozhodně
ANO

Spíše
ANO

Spíše
NE

Rozhodně
NE

Neodpovědělo

412 (25, 1 %)

619 (37,6 %)

410 (26,7 %)

157 (9,5 %)

17 (1,1 %)

OT č. 8 – Stal se Vám ve škole úraz?

0,7

46,3
53,1

ANO
NE
Neodp.

ANO

NE

Neodpovědělo

761 (46,3 %)

873 (53,1 %)

11 (0,7 %)
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8. Stal se Vám ve škole úraz?

Zdroj poučení

ANO

3c - poučení prostřednictvím - událostí
související s nehodou či s úrazem,
který se stal ve Vaší, popřípadě v jiné
škole?

ANO

NE

8,2%

44,8%

36,7%

NE

39,6%

47,4%

-7,9%

bez odpovědi

15,6%

15,9%

-0,3%

ANO

Násilí
11. Vyskytly se v tomto školním roce ve
Vašem bezprostředním okolí projevy
agresivity, šikany, fyzického nebo
psychického násilí?

NE
bez odpovědi

55,5%

34,4%

21,1%

43,8%

65,4%

-21,6%

0,8%

0,2%

0,6%

OT č. 9 – Máte zájem a chcete se dozvědět více
o problematice BOZ?
3,4

ANO
NE
Neodp.

41,6
55

Rozhodně
ANO

Spíše
ANO

Spíše
NE

Rozhodně
NE

Neodpovědělo

315 (19,1 %)

591 (35,9 %)

509 (30,9 %)

176 (10,7 %)

54 (3,4 %)

98

OT č. 10 – Nejlépe by Vám vyhovovaly informace
o problematice BOZ předávané formou či
prostřednictvím:
Pořadí

ROZHODNĚ ANO

1.

49,50

9.

PRAXE, MODEL. SITUACE
UČITELÉ
TELEVIZE
INTERNET
DVD
BESEDY
CD, VÝUK.FILMY
RODIČE
POČÍTAČOVÉ HRY

10.

SOUTĚŽE

19,50

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

% odpovědí

36,60
32,50
28,90
28,30
27,70
26,70
26,30
23,30

Akceptovatelné formy předávání informací o BOZ v %
odpovědí (rozhodně ano ) za celý šetřený soubor
60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

pr
ax
e,
m

od
el

.s
itu

ac
uč e
ite
te lé
le
vi
i n ze
te
rn
et
D
V
C be D
D, s
vý e d
uk y
.fi
lm
ro y
di
č
po e
č.
ve so hry
do u
uc těž
í,t e
re
né
e- ři
m
od ko ail
b. mi
p u ks
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ik
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a
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y, n k
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ol žo
n
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b. ozh
pu l a
bl
ik s
ac
e
le
de t ák
nn y
ít
pl isk
ak
á
ro ty
zh
la
s

0,00%
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Akceptovatelné formy předávání informací o BOZ v %
odpovědí (rozhodně ano+ spíše ano ) za celý soubor
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
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od
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če
C
D, D
vý VD
uk
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0,00%

OT č. 11 – Vyskytly se v tomto školním roce ve vašem
bezprostředním okolí projevy agresivity, šikany,
fyzického nebo psychického násilí?
0,6

44,1
55,3

ANO
NE
Neodp.

ANO

NE

Neodpovědělo

726 (44,1 %)

910 (55,3 %)

9 (0,6 %)
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OT č. 12 – Cítíte se jako oběť?

0,9

9,6

ANO
NE
Neodp.

89,5

ANO

NE

Neodpovědělo

158 (9,6 %)

1473 (89,5 %)

14 (0,9 %)

OT č. 13 – Cítíte se jako ten, kdo násilí nebo
šikanu uplatňuje?
0,9 7,2

ANO
NE
Neodp.

91,9

ANO

NE

Neodpovědělo

119 (7,2 %)

1512 (91,9%)

14 (0,9 %)
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Kvalitativní šetření
„Učitelé a management škol v prosazování, osvětě a propagaci BOZP“
DOTAZNÍK

Kvalitativní šetření „Učitelé a management škol v prosazování, osvětě
a propagaci BOZP“
Zkušenosti a reálné možnosti při prosazování, osvětě a propagaci
bezpečnosti a ochrany zdraví na škole
Tématický
Obsah a otázky
Pozn.
blok
Úvod

VÚBP, v.v.i., v rámci projektu Mediální a osvětové nástroje kultivace
lidských zdrojů, zkoumá metody a nástroje utváření pozitivních postojů
mládeže, učitelů a managementu škol k bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci (v oblasti školství míněno jako bezpečnost a ochrana zdraví mládeže
„BOZ“). Výzkumný záměr probíhá za podpory Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR.
Tento úkol spočívá ve dvou rovinách – kvantitativní (dotazníkové šetření
na vzorku školní mládeže ve věku 14 - 19 let) a kvalitativní (hloubkové
rozhovory s učiteli a managementem škol). Dotazníkové šetření bude
probíhat na vybraných školách v písemné formě v rozsahu jednoho listu
A4 i v elektronické podobě (online formulář na webové stránce
www.BOZPinfo.cz) .
Získané výsledky obou šetření budou základem pro vytvoření návrhu
metodických
materiálů
týkajících
se
opatření,
postupů
a vhodného užití osvětových a propagačních nástrojů pro oblast
bezpečnost a ochrana zdraví zaměřených na kultivaci postojů mládeže.
Nosným cílem je podpora povědomí o rizicích, podpora prevence rizik
jako nedílné součásti vzdělávání dětí a mládeže, (využití těchto znalostí v
budoucím povolání i jako součást celoživotního vzdělávání).
Půjde o sdělení názoru a zkušenosti. Žádná odpověď nebude posuzována
jako správná ani špatná. Pro výzkumný tým je cenný každý názor a
individuální zkušenost respondenta.

Téma

Bezpečnost a ochrana zdraví (při práci) dětí a mládeže
• efektivní
způsob
přenosu
informací
(metody
a prostředky) o BOZ na mládež
• zkušenosti a reálné možnosti při prosazování, osvětě
a propagaci BOZ na škole
Doprovodnou tematikou šetření je šikana a muskuloskeletální poruchy.
Šetření je anonymní (vyplněny budou pouze obecné identifikační údaje).
Záznam všech myšlenek, názorů je velmi důležitý pro tento druh šetření a
pro další výzkumnou činnost neocenitelným zdrojem pro hlubší poznání
reality.
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Vzor
dotazníku
(ukázka)

BOZP

Otázka č.1

•

•
Rizika
Informace

Co všechno si vybavíte, když se řekne bezpečnost
a ochrana zdraví při práci?
Co ještě?

Otázka č.2

•

Jaká jsou podle vás nebezpečí a rizika, které nejvíce ve
škole
ohrožují
zdraví
a
bezpečnost
dětí
a mládeže?

Otázka č.3

•

Vědí děti (mládež) jak se mají správně chovat, jak
postupovat, aby neohrožovaly okolí, sebe ani druhé?

Otázka č.4

•
•

Jsou
děti
(mládež)
o
rizicích,
nebezpečích
i způsobech ochrany před nimi dostatečně informované?
Prostřednictvím koho a jak?

Otázka č. 5

•
•
Škola
a BOZ

Kdo dle vašeho názoru může nejvíce působit na zvýšení
bezpečnosti
práce
a
ochrany
zdraví
dětí
a mládeže?
Co je pro výchovu mládeže k BOZ důležité
a neopomenutelné?

Otázka č. 6

•
•

Na co se ve vaší škole zaměřujete z hlediska bezpečnosti a
ochrany zdraví dětí a mládeže?
Proč právě na tyto oblasti?

Otázka č. 7

•
•
•

Co vám působí největší problémy při úsilí o zvýšení
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a mládeže?
V čem jsou největší potíže?
Proč právě toto?

Otázka č. 8

•
•

Co všechno by se muselo změnit, aby se tyto problémy
zmenšily nebo odstranily?
Proč právě toto?

Otázka č. 9

•

•
•

Máte dostatek informačních, osvětových, výukových
materiálů (metodik, pomůcek apod.) o BOZ?
Co byste uvítali jako největší pomoc v této oblasti?
Co všechno by vám usnadnilo zlepšovat stav
v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví ?

K této otázce se vyplňuje karta s několika náměty. Prosím Karta č. 1
označte křížkem váš názor, případně doplňte další náměty.
Prostředky
osvěty

Otázka č. 10
• Je zvýšení informovanosti, osvěty a propagace BOZ,

problémem? Proč ano/proč ne? Pokud ano: Co byste
navrhovali změnit?
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Otázka č. 11

•

Šikana, agrese,
násilí

Muskuloskeletální
problematika

Otázka č. 12
• Jaký je váš názor na šikanu, výskyt fyzického nebo
psychického násilí na škole?
• Existuje, podle vás, účinná prevence těchto jevů?
• Co navrhujete?
Otázka č. 13
Špatné návyky při dlouhodobém sezení, nošení či přenášení těžkých
předmětů (břemen), při jednostranných,opakovaných pohybech
apod. mají za důsledek nejrozšířenější zdravotní problémy v ČR i v
Evropě – muskuloskeletální poruchy (kosterní a svalové problémy bolesti zad, horních a dolních končetin).
•

Shrnutí

Jaké
formy
komunikace,
nejvhodnější
metody Karta č. 2
a prostředky informování (nosiče a kanály pro přenos
informací) jsou pro dnešní mládež nejvhodnější (nejvíce
akceptované) a které by napomohly k zvýšení povědomí
mládeže o BOZ, k formování správných a žádoucích
postojů, chování a návyků v této oblasti?

Věnuje se škola této problematice a její prevenci? Jakým
způsobem?

Zabývali jsme se zejména rizikem, bezpečností a ochranou zdraví
dětí a mládeže, zabezpečení informovanosti v této oblasti, problémy
i možnostmi řešení, šikanou i její prevencí.
•

Která z oblastí je pro vás jako učitele prioritou? Proč právě
tato?

•

Která z oblastí vám působí nejvíc problémů a starostí? Proč
právě tato oblast?

Statistické údaje
Pohlaví:

muž

ZŠ + víceletá
gymnázia

Závěr

žena

Věk:

OU + SOU

Délka praxe
ve školství:
SŠ = SOŠ + 4
letá gym.

VOŠ

učitel
manager
region

Velmi
děkujeme
za
věnovaný
čas,
ochotu
a
účast
v šetření. Vážíme si všech odpovědí, neboť tím získáváme velmi cenné informace
pro potřeby výzkumu i pro možné budoucí řešení problematiky. Výsledky šetření
budou zahrnuty do zprávy o řešení výzkumného projektu. Vybrané okruhy budou
publikovány zejména na webových stránkách ústavu a v příslušných rubrikách
www.BOZPinfo. cz
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Karta č. 1
Karta č. 1 - náměty

Co všechno by vám usnadnilo zlepšovat
stav v oblasti bezpečnosti práce a
ochrany zdraví, co byste uvítali jako
největší pomoc v této oblasti?

Rozhodně
ANO

Spíše
ANO

Spíše
NE

Rozhodně
NE

Rozhodně
ANO

Spíše
ANO

Spíše
NE

Rozhodně
NE

Náměty
Informační a propagační materiály
Metodiky
Odborné publikace
Kurzy a školení pro učitele
Informační a poradenský servis
(např. formou rubriky na webových
stránkách – otázky a odpovědi, příklady
„dobré praxe“, osvědčené postupy, stalo se
apod.)
Výukové programy pro žáky (CD, DVD,
video)
Legislativní změny
Jiné náměty – uveďte jaké:

Karta č. 2

Karta č. 2 – formy předávání
Nejlépe by podle vašeho názoru dětem
(mládeži) vyhovovaly informace o
problematice BOZ předávané formou či
prostřednictvím:
- televize
- rozhlasu
- denního tisku
- odborného časopisu
- odborné publikace
- učitele ve škole
- školního rozhlasu
- školní nástěnky
- letáků
- plakátů
- komiksů
- hádanek, křížovek, kvizů
- internetu (odkazů)
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- elektronické pošty (e-mail)
- CD programů/výukových filmů
- DVD
- počítačových her
- různých soutěží
- besedy
- rodičů
- vedoucích kroužků, trenérů apod.
- ukázek přímo v praxi při dané činnosti či
aktivně prostřednictvím modelových
situací?

Záznamový list

OTÁZKA Č.
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Otázky a odpovědi z kvalitativního šetření 2007 - „Učitelé
a management škol v prosazování, osvětě a propagaci BOZP“
Ing. Lenka Svobodová
Předkládaný materiál je zpracován v souladu s projektem přípravy, realizace
a vyhodnocení výsledků kvalitativního šetření zaměřeného na vzorek vybrané cílové
skupiny – učitelé a management škol. Vychází z pořízených audio nahrávek a jejich
doslovných přepisů (pokud respondenti dali souhlas s nahrávání řízeného
rozhovoru). V případě, že souhlas nebyl udělen, vychází se z poznámek, které při
rozhovoru pořídili tazatelé. Pro informaci a ukázání širokého názorového spektra,
zkušeností z praxe je ke každé otázce uvedena konkrétní autentická část odpovědi
(bez jazykových a stylistických úprav). Pro zachování anonymity jsou odpovědi
označeny číslem a specifikovány pouze druhem školy a postavením respondenta
v ní.
Otázka č. 1 - Co všechno si vybavíte, když se řekne bezpečnost
a ochrana zdraví při práci?
Odpověď 1 (pedagog základní školy)
Samozřejmě záleží na tom, v jaké oblasti (vyučovaném předmětu, učebně apod.) se
pohybujeme. Největší důraz na bezpečnost se dle mého názoru musí klást při
vyučovacích hodinách jako jsou pracovní činnosti, kdy děti pracují v dílnách a na
školním pozemku s nástroji a nářadím. Zde je potřeba děti dostatečně poučit
o bezpečné práci s nástroji, případně je vést k tomu, aby pracovaly s ochrannými
rukavicemi (dílny-práce s pilníkem). Dalším vyučovacím předmětem je tělesná
výchova. Zde je nejdůležitější při cvičení na nářadí toto řádně zabezpečit a vždy mít
podloženo žíněnkami a vždy cvičit pod dozorem, zajistit bezpečný dopad dětí
z nářadí. Samozřejmě neprovádět cviky, které děti nesmí! Shrnutí: ochranné
pomůcky při pracovních činnostech, poučení o tom, jak mají žáci pracovat, správná
práce s tělocvičným nářadím, dozor nad žáky při pohybu na chodbách a ve třídách
o přestávkách, dávat pozor na mokrou podlahu (okamžitě utírat, správná obuv bačkory) apod.
Odpověď 2 (pedagog základní školy)
Školení o bezpečnosti, uvědomělé chování, ochranné pomůcky.
Odpověď 3 (pedagog střední odborné školy)
Osvětlení, osobní ochranné pomůcky, instruktáž o práci; zaškolení.
Odpověď 4 (pedagog základní školy)
Používání ochranných pomůcek; předcházet úrazům; dostatečná informovanost
pracovníků; informovanost v případě úrazů - nejbližší zdravotní zařízení; jak
postupovat v případě úrazu.
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Odpověď 5 (vedení SOU 1)
Bezpečnost – veškerá opatření prevence pracovních úrazů (učni, zaměstnanci). Ve
věku 14 až 18 let se váže např. na práci na strojích, dodržování principů
(teoretických a řešení praktických vzniknuvších problémů). V oblasti požární ochrany
se
jedná
o užití benzínů a chemikálií (např. u nátěrových hmot u truhlářů). Dále se
bezpečnost váže na hodnocení rizik na jednotlivých pracovištích. BOZP a PO je na
škole zajišťována také smluvním dodavatelem. Rizika, informace.
Odpověď 6 (vedení SOU 2)
Tady tou otázkou si vybavím vlastně všechny okolnosti týkající se od vstupu žáka
do dílny na pracoviště. Od začátku práce kterou vykonávají, přes různé náčiní,
nástroje a všechny přípravky, které potřebují k práci. Aby byly vyhovující až do
ukončení směny. Dále převlečení se do civilu a odchod do civilního sektoru. Každý
ročník vždy začíná s tím, že má jeden až dva dny vymezeny na seznámení se
s teorii bezpečnosti práce. Potom záleží na konkrétním oboru, konkrétně
vykonávané práce a na mistrovi, aby upozornil a upřesnil bezpečnost, kterou bude
potřeba dodržovat. Samozřejmě říkám ještě jednou, že žáci musí projít bezpečností
jeden až dva dny na počátku roku. A když žák chybí, musí si to dodatečně splnit pro další výuku musí mít podepsanou bezpečnostní kartu (včetně požární ochrany a
první pomoci).
Odpověď 7 (vedení střední zdravotnické školy)
První slovo co mě napadne je problém, který vznikne při úrazu. Protože už jsem řešil
nejen úrazy, ale i řadu dalších obdobných problémů. Byrokracie, která je s tím
spojena a vůbec následky které mohou nastat při jakémkoli úraze nebo porušení
BOZP. A další co bych si představil je vlastně prevence, kterou je zapotřebí
provádět, aby se ty úrazy nestaly. Jsme zdravotnická škola a techniku musíme
provádět obzvlášť důkladně, protože žáci pracují v reálném prostředí nemocnic, kde
toto riziko je zvýšené. Žáci se pohybují v infikovaném prostředí, to znamená může to
působit celkově na jejich imunitu, mohou to být další infekční choroby, které se tam
vyskytují, a zvýšená pravděpodobnost úrazu, protože pracují s různými
specializovanými přístroji a nástroji. Žáci jsou ve fázi učení, takže riziko je doopravdy
zvýšené. Protože to není žádný učňovský provoz, který je nějak pod kontrolou. Je to
opravdu reálné pracoviště. Žáci musí zabezpečovat a splňovat všechny podmínky
tak jako každý řádný pracovník.
Odpověď 8 (vedení střední zemědělské školy)
Úrazy, prevence.
Otázka č. 2 - Jaká jsou podle vás nebezpečí a rizika, které nejvíce ve škole
ohrožují zdraví a bezpečnost dětí a mládeže?
Odpověď 1
Pohyb o přestávkách (chodby, třídy), zabezpečení dozoru nad žáky, šatny- nutnost
dávat pozor na prsty u jejich dveří, kryty zářivek jak v šatnách tak ve třídách (zajistit
jejich zabezpečení proti spadnutí).
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Odpověď 2
Kázeň, šikana, nedostatek financí.
Odpověď 3
Nedostatečný
dozor
pedagogických
pracovníků,
nenormalizované školní vybavení (nábytek).

nedostatečná

osvěta,

Odpověď 4
Neopatrnost při pohybu dětí ve společných prostorách (chodníky, jídelny…),
neopatrnost při manipulaci s některými zařízeními a pomůckami při odborných
předmětech, laboratořích. Úrazy v zniklé při hodinách TV.
Odpověď 5
Škola je spojena s Domovem mládeže (internátem) v týdenním provozu, přibližně od
nedělního večera do pátečního odpoledne, kdy týdenní výuka končí.Ve škole jsou
největší rizika během odborného výcviku. V prvním ročníku je to práce s ručním
nářadím a nedodržování bezpečnostních zásad, ve vyšších letech tj. druhém a
třetím ročníku se do výše uvedeného zapojují rovněž i stroje (motorová pila) a např.
odborný výcvik s autem a traktorem. Ve všech případech se přihlíží ke dodržování
striktních bezpečnostních předpisů (použití krytů apod.), spouštěcí systémy ve
strojích. Další rizika, která se vážou na pobyt ve škole jsou rizika během tělesné
výchovy. V případě Domova mládeže se jedna jednak o sportovní činnost (kopaná,
tenis, střelnice, příklad úrazu: nakopnutí kolena), jednak o zájmovou činnost ve
střeleckém, rybářském a mysliveckém kroužku.
Odpověď 6
Většinou to bývá způsobené tím, že žáci nevěnují bezpečnosti pozornost a nebo jen
tak zapomenou. Veselejší, živější a hravější mohou tou hravostí ohrozit ostatní
spolužáky. Je to spíš taková pubertální nekoncentrovanost. Dále, když si při
broušení nedá ochranné brýle na oči a chce rychle dodělat nějaký materiál výrobek, takže si nekontroluje směr dopadu úlomků a může ohrozit spolužáka.
Takže je to většinou nepozorností.
Odpověď 7
Pokud se týká přímo školy, tak je to nedodržování bezpečnostních předpisů,
nařízení ve škole a co se týká praxe v nemocnicích, tak je to vlastně totéž.
Odpověď 8
Jak už jsem řekl, je to nedodržování podmínek nebo předpisů BOZP. Platí to jak ve
škole, tak i na jednotlivých provozech, kam žáci chodí na praxi. Zemědělská škola je
zaměřena na obory agrotechnika a ošetřovatelství. Žáci chodí na praxi a pracují tam
se stroji. V zemědělství je nebezpečí úrazu trošku jiné než v nemocnici. Může dojít
k mechanickému poškození zdraví například k úrazu při práci na zemědělském
stroji.
V nemocnici nebo na praxi v té nemocnici existují spíše rizika, která mohou mít za
následek jiné poškození zdraví. Můžeme to charakterizovat jako nemoc z povolání.
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Onemocnění nemusí vzniknout hned. Rizika ve formě biologických činitelů se
mohou
projevit dejme tomu třeba u infekční žloutenky typu A za čtrnáct dní či jednadvacet
dní. A u typu B třeba i za pět měsíců. Když to zde může spíš charakterizovat jako
nebezpečí, které má za následek spíš pracovní úraz než tu nemoc z povolání.
Studenti pracují se zvířaty a vyskytuje se nebezpečí při práci se zvířaty. Musí znát
charakteristiku chování jednotlivých druhů zvířat a podle toho k nim přistupovat.
Otázka č. 3 - Vědí děti (mládež) jak se mají správně chovat, jak postupovat, aby
neohrožovaly okolí, sebe ani druhé?
Odpověď 1
Děti jsou na začátku školního roku seznámeny s pravidly bezpečného chování, aby
neohrožovaly své zdraví a zdraví spolužáků. Další pravidla (pokyny) jsou uvedeny
ve školním řádu (Řádu školy). Děti jsou ale poučovány i během vyučovacích hodin
během celého školního roku.
Odpověď 2
Jsou poučeni, vědí, často se ale tak nechovají.
Odpověď 3
Ano,instruktáž je prováděna průběžně.
Odpověď 4
Ve většině případech vědí. Ne vždy pokyny respektují. V hodinách TV někdy jednají
impulzivně „v zápalu boje“ A tím ohrožují zdraví ostatních.
Odpověď 5
Děti a mládež to vědí. Tyto informace jsou poskytovány prostřednictvím jednak
školního řádu, jednak řádu Domova mládeže, který je připomínán či obměňován na
začátku školního roku. O odborného výcviku jsou bezpečnostní předpisy
připomínány vždy před zahájením tématu a při změně pracoviště během odborné
praxe. Mládež je vybavena zápisníky, v nichž si musí poznamenat, co bylo řečeno.
V teoretické části výuky (technologie apod.) se poukazuje na příslušné vyhlášky a
nařízení vlády (jednotlivé pasáže). U závěrečných zkoušek je bezpečnost práce
zakomponována do otázek a také záznam o BOZP je i v praktické zkoušce.
Odpověď 6
Od toho je vyučující, aby upozornil na tuto problematiku. Na začátku praxe jsou
všichni upozorněni na jednotlivé dopady vykonávané činnosti. Pokud se stane, že
náhodou někdo vybočí a ohrozí sebe nebo ostatní, mistr může zastavit práce
a upozornit všechny ostatní, aby nedělali stejnou chybu jako dotyčný žák. Mistr
v podstatě působí jako dozor, protože je má na starosti a zodpovídá za ně při jejich
praxi.
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Odpověď 7
Samozřejmě, protože jsou poučeni nejen proškolením BOZP, ale v rámci předmětů
ošetřovatelství probírají i tyto věci znovu a podrobněji. To znamená, že jsou
s tématikou seznamováni průběžně během roku, aby bezpečnou technologii speciálně v nemocnici dodržovali zvlášť obezřetně, protože tam je riziko doopravdy
vysoké.
Odpověď 8
Stejně tak jako na zdravotnických oborech, tak i na zemědělských oborech děláme
pravidelně každý rok na začátku školního roku obecného školení bezpečnosti,
požární ochrany. BESIP je u zemědělců trošku podobnější, protože oni jezdí už
i s mechanizací. Potom v jednotlivých předmětech, zejména v předmětu
mechanizace jsou na problémy ochrany zdraví zvlášť upozorňováni.
Otázka č. 4 - Jsou děti (mládež) o rizicích, nebezpečích i způsobech ochrany
před nimi dostatečně informované? Prostřednictvím koho a jak?
Odpověď 1
Děti jsou informované v průběhu celého školního roku. I když vyjíždí mimo školu
(školy v přírodě, exkurze, výlety), jsou informované prostřednictvím třídních učitelů
formou besedy, malé přednášky. Během školního roku jsou prováděny cvičné
poplachy (pro případ evakuace při požáru apod..) Zvláštní poučení děti dostanou při
úvodních hodinách pracovních činností a tělesné výchovy (pěstitelské práce, dílny).
Odpověď 2
Školní řád, třídnické hodiny, třídní učitel, učitelé (průběžně) při nebezpečném
chování, sešit sdělení (informace rodičům).
Odpověď 3
Ano. Pedagogové a další pracovníci školy v třídnických hodinách.
Odpověď 4
Bez odpovědi.
Odpověď 5
Ano, určitě jsou. Škola využívá Rožnovský vzdělávací servis (např. hodnocení rizik,
těžba, kurzy pro truhláře). Prostředníky přenosu jsou učitelé, mistři odborného
výcviku a vychovatelé.
Odpověď 6
Komplexně jsou seznámeni hned na začátku roku. Dále pak toto seznamování
provádějí jednotliví mistři odborného výcviku každý ve svém ročníku. Při práci se
však stávají úrazy. Posledně jsme měli případ s vlečkou. Jak kluci tlačili vlečku na
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dvůr a jednomu to přejelo přes nohu. Anebo v kovárně se kluk s větším materiálem
otočil a spálil kotník druhému klukovi. Jenomže toho se člověk úplně nevyvaruje,
když vlastně ta práce taková je. Jakmile se stane nějaký úraz, tak dlouhou dobu se
nic podobného nestane.
Odpověď 7
Generální školení BOZP, jak jsem o tom hovořil, se provádí každým rokem před
nástupem do praxe. Studenti absolvuji praxi téměř na všech oddělení. Každé
oddělení (chirurgie, interna a další) má svá specifická rizika, na která jsou studenti
při zahájení praxe upozorňovány. Která rizika jsou na daném oddělení zvýšená a
která prostě můžou nastat. Samozřejmě žáci dostávají před nástupem na praxi od
školy ochranné prostředky (pláště, obuv) Rukavice by měla podle zákoníku práce
poskytovat nemocnice. Žáci však spotřebují víc, protože nejsou tak šikovní. Po
dohodě s nemocnicí kupujeme a dodáváme rukavice čtvrtletně na oddělení, kde se
nejvíc používají.
Odpověď 8
V rámci výuky jsou studenti seznámeni s možnostmi akutní otravy při provádění
chemizace v zemědělství. Toto probírají v rámci chemie. Samozřejmě jak jsem říkal,
v rámci chemie i rostlinné výroby jsou žáci upozorněni, protože tyto látky jsou
většinou používané ve vysoké koncentraci. A při ředění se může stát poranění.
Následky jsou potom popáleniny kůže. Děti proto znají, jakým způsobem se bránit
i jak si ošetřit eventuelní poranění.
Otázka č. 5 - Kdo dle vašeho názoru může nejvíce působit na zvýšení
bezpečnosti práce a ochrany zdraví dětí a mládeže? Co je pro výchovu
mládeže k BOZ důležité a neopomenutelné?
Odpověď 1
Myslím si, že nejvíce by měli na děti působit právě učitelé a samozřejmě rodiče,
popřípadě při mimoškolních aktivitách vedoucí kurzů a trenéři.Je důležité s dětmi
neustále o bezpečnosti mluvit, připomínat jim pravidla správného chování. Svoji roli
hraje také vybavení školy, které je dané kolektivní smlouvou.
Odpověď 2
Učitel, rodiče, společnost, osvěta.
Odpověď 3
Rodiče, škola. Seznámení dětí s negativními příklady z praxe.
Odpověď 4
Na bezpečnost práce a ochranu zdraví působí jednak rodiče- vedení dětí, vlastní
příklad. Pedagogové – tím že konají dozory. Děti mezi sebou – výrazné osoby ve
třídě mohou usměrnit ostatní. Důležité pro výchovu mládeže je informovanost,
konkrétní případy,jít příkladem, dále je důležité odměňovat správné chování, trestat
špatné,zdraví ohrožující.
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Odpověď 5
Velmi důležitá se jeví spolupráce školy s rodinou, dále názornost (například
s motorovou pilou). Velmi nápomocné je např. DVD o kácení stromů, v nichž jsou
zobrazeny jednotlivé sekvence („dobře“, „špatně“) s figurínou. Tato názornost je
i prakticky důležitá při výuce. Dále pak se jedná o soustavná opakování
a přezkušování studentů. Škola získala výukové programy v rámci LdV (činnosti
v lesnictví a kurzy pro učitele), technologické a pracovní postupy, ovšem netýká se
to truhlářů a opravářů, kde je vysoká četnost úrazů na počet pracovníků. V minulosti
(tzn. v současné době už ne) škola měla přístup k jednotlivým přehledům těžkých
a smrtelných úrazů v lesnictví (příčiny a popis) prostřednictvím odborných časopisů,
dále pak využívá tiskové zprávy (např. Truhlářské listy), v nichž se popisuje např.
úraz amputace ruky. Žáci totiž nečtou noviny. Dále pak škola využívala rozbory
ČÚBP (99 % úrazů vyplývá z neopatrnosti a porušení předpisů). K tomu ještě
dochází předvádění mladších studentů vůči starším studentům s praxí, což také
bývá příčinou úrazů. Je nutné si uvědomit, že škola jako taková dává pouze základy
BOZP, pak k tomu dochází zručnost. Časté úrazy se stávají během odstraňování
stromů a odvětvování stromů (např. pořezání nohou), dále pak v opravářství
a v truhlářství (stroje).
Odpověď 6
Nejvíce může působit mistr. Může zastavit práci a zavolat si všechny žáky a názorně
ukázat chyby. Vhodná by byla názorná prezentace například první pomoci
personálem přímo z renomované nemocnice. To samé platí u hasičů. Názorné
ukázky a přednášky by pomohly. Kluci by si to dokázali aspoň živěji představit.
Já si myslím, že opakovat se jim to musí pořád, protože v rámci každého dne
minimálně 15 minut. Znám ty kluky už dost dlouho a vím že ten jeden dva dni vůbec
nemusí být v takovém stavu, v duševním rozpoložení, aby dokázali pochopit a
převzít si tu věc, která mu je vtlučená do hlavy. Já si myslím, že se při celodenní
přednášce o BOZP nudí a vůbec do toho dalšího života si to nějak neberou. Ono je
to potřeba opakovat a rozkouskovat na etapy, aby se jim to opakovalo pořád. Je to
dlouhý na dospělého člověka, natož pro toho kluka, když dva dny poslouchá něco
o bezpečnosti.
Odpověď 7
To je zajímavá otázka. Já si myslím, že vlastní zkušenost. Pokud se žáci dostanou
do nějaké problematické situace, kde si uvědomí nebezpečí úrazu. To na ně působí
nejvíc.Pokud má vlastní zkušenost, pokud se to stane kamarádovi, tak nejvíc si to
pamatují. Potom si na to dávají pozor, protože školení a předvádění má samozřejmě
také účinek. Ale jakmile to vidí, tak potom hovoří úplně jinak.
Vychovávat k BOZP se má už od mládí. Jsou rodiny které si hlídají své děti a třeba
co se týká spálení na kamnech, tak jsou k tomu dva radikální přístupy. Jednak
totálně zabránit anebo pod dozorem připustit, ať se spálí, aby věděli, že se na to
nesahá.To je vlastní zkušenost proti teorii. Když někdo bude mít pouze teorii
a nezkusí si to, tak se mu to může někdy stát. Rodiče, pokud o tom mají nějaké
podvědomí, tak je lepší, když si promluví. Vhodné je působení ze všech stran. Dítě
má k tomu potom jiný přístup, než když to má jenom ze školy. Je to mnohem lepší
a ve zdravotnictví máme takový dobrý příklad, protože spoustu našich žáků má
rodiče, maminku, tetičku, babičku, ve zdravotnictví a podle toho si tu profesi u nás
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vybírají. A oni o tom doma mluví a samozřejmě i o těch nepříjemných záležitostech,
když se tam něco stane, takže to mají prodiskutováno a děti o těch zákrocích ví.
Odpověď 8
Práce v zemědělství má trošku jiný charakter, než ve zdravotnictví. Práce ve
zdravotnictví je mnohem víc rizikovější a náročnější na přesnost. Kdežto práce
v zemědělství už je trošku hrubší a tam se doopravdy může stát, že úmyslně či
neúmyslně se porušují některá pravidla BOZP. Například že třeba zasahují do
běžícího stroje, a tak dál protože prostě přerušení práce by znamenalo časovou
ztrátu, efektivnost a tak dál. Uvedu příklad. Jezdíme na soukromou farmu do
Německa a do Rakouska, kde je náročná živočišná výroba, způsob hospodaření
farmářů. Syn jednoho majitele v podstatě přišel o nohu při práci se strojem. A
vlastně to působí na žáky, když jim otec vysvětluje jak synovi zachránil život, protože
ho šel kontrolovat a zjistil, že měl nohu ve stroji. Syn má amputovanou nohu a
používá protézu. Dál sice pracuje na farmě, ale už to není člověk, který by mohl
fyzicky pracovat s takovým nasazení jako by byl úplně zdravý. Syn zemědělským
učňům ukazuje nohu a protézu, vysvětluje, jak k tomu došlo. Myslím si, že to je
dobrý případ proto, aby si toto nebezpečí uvědomili.Je to pro ně odstrašující příklad.
Zemědělství svádí víc k tomu podvádění, protože udělat drobnou úpravu na stoji při
jeho běhu je jednoduší, než porušit nějaké pravidlo v nemocnici, kde se to přísně
hlídá a jakékoliv porušení může mít za následek zdravotní problémy pacientů.
Kdežto v zemědělství, když se něco nedodrží, nemusí se nic stát. Potom se to
jednou nepovede a následek je tragický.
Základ vidím v prevenci, v osvětě a šíření znalostí. A samozřejmě i ve zvyšování
technické bezpečnosti zemědělských strojů. Tím, že jsou tam různé pojistky tak, aby
se stojem nebylo možno manipulovat, když běží nebo když je v chodu a podobně.
Tak že jednak je to ta prevence, a jinak je to i to technické zlepšení, přímo těch
pracovních podmínek , výrobních prostředků bych řek.
Otázka č. 6 - Na co se ve vaší škole zaměřujete z hlediska bezpečnosti
a ochrany zdraví dětí a mládeže? Proč právě na tyto oblasti?
Odpověď 1
Opět cvičné poplachy pro případnou evakuaci. Děti mají možnost si pronajmout
skříňky na učebnice, aby nemusely nosit těžké tašky (ovšem pouze za poplatek).
Možnost nákupu mléčných výrobků (automaty). V 1. a 2.třídách (zatím) mají děti
zásuvky na pomůcky PČ,VV a TV (aby neměly např. nůžky v penálech).
Odpověď 2
Předcházení šikany, psycholog na škole, výchovná poradkyně, nástěnka
s poučením, školní parlament, školní schránka (problémy, šikana žáků), hry,
přednášky, zdravotní výchova.
Odpověď 3
Studenti jsou v rámci odborných předmětů pravidelně seznamováni se zásadami
bezpečnosti práce a spojenými riziky. V rámci studia se studenti seznamují s prací
se zemědělskými stroji a hospodářskými zvířaty.
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Odpověď 4
Zaměřujeme se na ochranu zdraví zejména při sportovní činnosti, sport. Ve všech
oblastech, kde dochází k úrazu nejčastěji. Studenti jsou každý rok informováni
o bezpečnostních chování, o nebezpečí jsou stále informováni. Dále v předmětech,
kde se pracuje s chemikáliemi.
Odpověď 5
Ve věci všeobecné bezpečnosti je to vstupní školení BOZP a požární ochrany na
začátku školního roku. Škola je na samotě, což znemožňuje široké pronikání drog,
alkoholu apod. Informace o BOZP jsou ve školních řádech, které jsou pravidelně
obměňovány. Dále pak se věnují poskytování první pomoci (na základě výukových
programů), také jako škola pro zaměstnance, kluby. U bezpečnosti při pracích
v konkrétních oborech bezpečnostní principy jsou dány v osnovách jednotlivých
předmětů (BOZP a PO, např. těžba dříví, srovnávání frézky). U odborného výcviku
je BOZP přednášena vždy před zahájením přezkoušení. Novou věcí je soustavné
proškolování, opakování předpisů a dbaní na jejich dodržování. Důležité jsou také
OOPP, které kupuje škola (truhláři, mechanizátoři lesní výroby apod.) v cenách:
oděv 3 000 Kč, boty 1 500 Kč, přilba 1500 Kč. V katalozích jsou dále i např. návleky
na holenní část nohy na suché zipy, ty nejsou však v ČR využívány. Existuje kromě
toho Kodex bezpečného chování v lesech. Aby byla úrazovost zamezena, je důležité
vést výcviky, dále pak v Domově mládeže existuje seznam, co mohou učni mít
s sebou na pokoji (pro výjimky je nutný souhlas ředitele). Dále pak vyvstává otázka
bezpečné cesty do školy a použití vlastních dopravních prostředků žáků (např. kola).
Porušení principů BOZP končí trojkou z chování.
Odpověď 6
Všechno se to vyloženě bere komplexně, protože ono všechno je důležité při
ochraně zdraví. Nejde něco specificky dát do popředí a to ostatní potlačit. Takže
spíš jak jsem již vzpomenul, při jednotlivé konkrétní práci v daném dni se vybere
jenom to, co je potřeba a upřednostní se to před tím ostatním. Můžeme se domnívat,
že si to lépe budou pamatovat, když se konkrétním způsobem vysvětlí určitá, přímo
vykonávaná oblast jejich práce.
Odpověď 7
Tak samozřejmě je to prevence, protože jinak nic jiného dělat nemůžeme. Když už
se stane nějaký úraz, tak následuje likvidace nebo odškodnění. A samozřejmě se
řeší opatření, aby se takový úraz už nestal. Pro nás je to zejména prevence a
spolupráce s rizikovými pracovišti . Zejména s nemocnicí intenzivně spolupracujeme
v oblasti BOZP, protože nemocnice velice rychle musí reagovat na problematiku
BOZP Problematiku s nemocnicí velice často diskutujeme a velice často
odstraňujeme některé drobné nedostatky nebo nově vzniklé situace, řekl bych
pružně a rychle. Přesto se problémy v nemocnici stávají. Protože těch faktorů, které
ovlivňují úrazy je tolik a ne všechno se dá teoreticky dopředu říct.
Odpověď 8
Rámcově obsažena v předchozí odpovědi č. 7.
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Otázka č. 7 - Co vám působí největší problémy při úsilí o zvýšení bezpečnosti
a ochrany zdraví dětí a mládeže? V čem jsou největší potíže? Proč právě toto?
Odpověď 1
Spolupráce s rodiči, ale i ne vždy včas odstranění závady (zářivky, volná
umyvadla..) Dodržování pravidel dětmi. Správné přezutí (většinou nevhodné).
Odpověď 2
Zvyšující se agresivita dětí; nekázeň; děti si ubližují navzájem.
Odpověď 3
Nezájem studentů a laxní přístup k plnění povinností,neodpovědnost k vlastnímu
zdraví, neuvědomění si rizika. Nedostatek životních a pracovních zkušeností.
Odpověď 4
Děti si zpravidla neuvědomují některá nebezpečí, a právě ty, které si neuvědomují,
způsobují největší problémy (například si dítě neuvědomí, proč nemůže sedět na
vnitřním parapetu okna atd..) Dále problém je nebezpečí při impulzivním jednání
a sportovní činnosti. Je těžké na studenty působit. Potíže jsou v tom, že souvisí
s osobností člověka, která se formuje mnohem dřív a je pak těžké na ni působit.
Odpověď 5
Největší potíže jsou s dodržováním bezpečnostních předpisů ze strany žáka (otázka
věku a přeceňování možností, např. traktor a dříví). V současné době se snižuje
počet rodičů, kteří mají zájem o výuku (zejména v rozvedených/neúplných rodinách).
Čím dál více se u dětí zvyšují specifické poruchy učení, právě proto je opakování
důležité. Přitom při nástupu do lesnické školy nesmějí mít žáci žádné fyzické
poruchy či vady; bohužel to tak není a spolupráce s lékařem chybí.
Odpověď 6
Nemohu mluvit za své kolegy. Ze svého oboru mohu říct, že když nastoupí v půl
šesté ráno do provozu na praxi – ta je od 6 do 13 hodin (někteří dojíždějí), jsou tak
unaveni, že mám co dělat, abych je probral k životu. Dělám to formou nějakých
dotazů, abych věděl, že mě vůbec vnímají. Většinou nejsou v tom stádiu, aby začali
pracovat tak brzo ráno. Já i ostatní kolegové zaznamenáváme určitou
nesoustředěnost, nekoncentrovanost, roztěkání. Učitel, lektor nebo mistr většinou
nemají tušení v kolik hodin opravdu žáci chodí spát. Takže to máme docela složité je
v provozech potom uhlídat. Není to nic příjemného, zejména když manipulují
z nějakým zařízením. Výrobní praxe je formovaná tak, aby jim co nejvíce přiblížila
budoucí každodenní pracovní život.
Odpověď 7
Chtěl bych říct, že u nás klademe důraz na prevenci a na to, aby žáci byli profesně
zdatní. Nejen profesně v nemocnici, ale i v osobním životě dokázali třeba
poskytnout první pomoc při úrazech mimo školu. Chodíme do základních škol a
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učíme žáky základní školy poskytovat laickou první pomoc. Máme nesčetně
příkladů, kdy žáci vypomohli při epileptickém záchvatu, a zachránili tomu člověku
v podstatě život. Žáci ze základní školy zachránili svého učitele, když dostal infarkt,
protože tušili oč se jedná a jakým způsobem mu mají pomoct. Pořádáme akce pro
veřejnost a pro základní školu, kdy simulujeme různé úrazy a předvádíme a učíme
konkrétní úkony žáky na základní školy. Kdy si to každý vykouší. Obvázat hlavu,
obvázat ruku apod. je důležité, aby věděli i dokázali si sáhnout na poraněné místo.
Cílem je, aby každý věděl co má dělat, jak to má dělat.
Odpověď 8
Vyjádření shodné jako u odpovědi č. 7.
Otázka č. 8 - Co všechno by se muselo změnit, aby se tyto problémy zmenšily
nebo odstranily? Proč právě toto?
Odpověď 1
Zlepšení spolupráce s rodiči (aby také působili na děti a připomínali jim jak se
chovat, aby neohrožovaly sebe a ostatní; bohužel většinou i výchovu nechávají na
škole..)
Odpověď 2
Rodinná výchova (důraz kladen často na materiální stránku); větší zájem
společnosti o školství; finanční ohodnocení učitelů (kvalitnější pedagogové), větší
prestiž učitelského povolání.
Odpověď 3
Intenzivní osvěta v rodině i ve škole, rodina a škola mají na vývoj dospívajících
největší vliv.
Odpověď 4
Problémy souvisí s výchovou, utváření osobnosti, obojí je podstatné v dětském
věku, čím je dítě starší, tím hůře se na něj působí. Další problém je množství učení
zejména na střední škole, zde není prostor na působení na žáka v jiných oblastech.
Odpověď 5
Důležité je, aby tyto obory navštěvovali žáci s vyšší intelektuální úrovní, další je
otázka financí (počet žáků se nesmí překročit, a to i bez ohledu na kvalitu), dále
kvalita vědomostí, systém školství (zúžení lesnických škol z 12 do 3), předvádění
žáků.
Odpověď 6
Nevím, ono je to různé. Například na táborech je možné udělat to hravou formou,
formou soutěží. No a nebo formou testu. A já nevím, mě teď takhle narychlo nic
nenapadá. Přikláním se spíš k hravé, nenucené formě, protože tak se u mládeže
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v pubertálním věku dokáže víc. Na vedení školy je, aby se alespoň zeptalo u
zdravotníků (personálu na poliklinice nebo v nemocnici), jestli by nebyli ochotni
udělat nějakou přednášku k problematice bezpečnosti a ochraně zdraví. A nebo
udělat nějakou exkurzi. Oslovit policii, aby jim ukázali nějaké to zranění, ke kterému
museli přijít a vyšetřovat ho. Žáci by viděli, co se všechno může stát a kam může
jejich nedbalost vlastně až dojít.
Myslel jsem, že kaskadéři ve spolupráci se zdravotníky by naaranžovali
a předvedli nějaký ten úraz, který se může na tom kterém pracovišti udát. Žáci by to
viděli názorně jako ve filmu Tam jde o to, že ani inspektor bezpečnosti ani kaskadér
nedělají zadarmo. A je pravda co jste říkala před chvílí, že to závisí na školství, jestli
bude mít peníze, aby se něco takového udělalo. Spíš se to dá udělat celé
celorepublikově. Dát to na VHS diskety nebo DVD, aby se to promítalo na
školách.Určitě to vyjde levněji, než by si škola pozvala kaskadéra, to si finančně
nedovedu ani představit finančně.
Odpověď 7
Samozřejmě v první řadě - čím víc peněz se investuje do problému - tak časem se
investované peníze někde určitě projeví. To platí všeobecně. to je všude to probíhá
a ve všech oblastech . Peníze hrají určitě důležitou roli, ale také obecné povědomí
lidí o BOZP. Důležité je, aby si lidé uvědomili, že jde o jejich zdraví nebo o zdraví
spoluobčanů a že to stojí zase peníze. To znamená když to nestojí přímo mě, stojí
to například pojišťovny, které si hradíme. Na prvním místě jde o naše zdraví. Pokud
se někomu něco stane, a je tam nějaká ztráta na zdraví, ta se dá těžko finančně
vyčíslit. Povědomí v naší republice je na velice špatné úrovni. Vidím to třeba na
přístupu žáků k sportování. Mládež by si měla být vědoma, že je sama zodpovědná
za své tělo a své zdraví. Mladý člověk většinou zatím nepociťuje zdravotní
problémy. Právě v osvětě bych viděl veliký přínos, kladl bych důraz na to, aby věděli,
že tělo stárne, opotřebovává se a pokud se o něj nebudou dobře starat, tak budou
mít problémy.
Odpověď 8
Taková ta určitá nedbalost nebo zlehčování situace nebo zamyšlení, že se nic
nestane. Zase se klade důraz na prevenci, osvětu a šíření znalostí – to je základ.
A samozřejmě i u těch zemědělských strojů, kdy je třeba zvyšovat jejich bezpečnost
(různé pojistky tak, aby se stojem nebylo možno manipulovat, když běží nebo když
je v chodu a podobně). Takže jednak je to prevence, a jinak je to i technické
zlepšení, zkvalitňování pracovních podmínek, výrobních prostředků apod.
Otázka č. 9 - Máte dostatek informačních, osvětových, výukových materiálů
(metodik, pomůcek apod.) o BOZ? Co byste uvítali jako největší pomoc v této
oblasti? Co všechno by vám usnadnilo zlepšovat stav v oblasti bezpečnosti
práce a ochrany zdraví?
Odpověď 1
Myslím, že materiálu bychom měli mít k dispozici více. (Jednou až dvakrát ročně
proběhne školení pedagogických pracovníků – požární ochrana; na školu pravidelně
dochází pracovnice, která prohlíží správné zabezpečení hasicích přístrojů atd.)
Pomocnou ruku by nám mohli podat pracovníci ústavu BP, kteří by poskytli různé
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besedy a dodali pro děti materiál – např. letáky, DVD atd., případně informace na
internetu.
Odpověď 2
Metodiky, odborné publikace, školení a kurzy pro učitele, informační servis (webové
stránky), výukové programy (video).
Odpověď 3
Ne, nemáme. Chybí informační a propagační materiály; instruktážní video v oblasti
zemědělství, práce se stroji a zemědělskými zvířaty.
Odpověď 4
Studenti vstřebávají velké množství učiva myslím si, že vnímají bezpečnost práce
jako okrajové informace. Vidím jako řešení názornou výuku spíše než brožury.
Eventuelně nějaké „aktivní“ výukové materiály, kde by studenti sami vymýšleli,
tvořili, doplňovali.
Odpověď 5
Materiálů je dost, je otázka je rozumně a kvalitně využívat. Ministerstvo školství
poskytuje pomůcky a výukové programy pro učitele. Co se týká žáků, byly by
vhodné výukové programy formou počítačových her, avšak bez názvu BOZP.
Všeobecně ve škole je otázka pojištění zaměstnanců (vybavení), bohužel nejde je
daňově
uznat
a od toho se odvozující výše pojistky. Další pomocí by byla vybavenost nářadím,
stroji, zařízeními; škola nemá na nové investiční prostředky (protipříkladem je např.
Německo) a spolupráce výrobců, prodejců a škol, což by vedlo k vybavení školy
těmi nejmodernějšími přístroji, avšak za nižší pořizovací cenu. Pokusy s některými
výrobci byly prozatím málo úspěšné.
Odpověď 6
Různé brožury a výtisky od školství ministerstva školství. Jako většinou, nic jiného
není. Ještě jsem zapomněl, že město dělá osvětu formou tištěných letáků na umělé
hmotě (bezpečnost práce u strojní vrtačky apod.). Umisťujeme to u strojů a zařízení
na viditelných místech.
Odpověď 7
Co se týká zdravotnických oborů máme celkem dostatek informačních
a propagačních materiálů, neboť poměrně intenzivně spolupracujeme s všeobecnou
zdravotní pojišťovnou. Myslím si však, že ve všech oborech toto nefunguje. Letáky
a informace o BOZP by měly přicházet na školy specializovaně na různé obory.
Když budeme působit ze všech stran na žáky; každý den na očí budou mít
informace na nástěnkách, může se to posunout někam jinam. Budou-li to mít
neustále na očích, nějakým způsobem se jim to zafixuje do paměti a pak budou
podle toho jednat.
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Odpověď 8
V rámci zemědělských škol to už není na takové úrovni jako na zdravotnické škole.
Protože tady není žádná VZP, která by to kontrolovala nebo přímo by to sledovala.
Samozřejmě k jednotlivým oborům chodí různé manuály, jakým správným
způsobem pracovat. Systematická, jednotná práce tady chybí. Je to více méně
individuální záležitost. Záleží to na každém vyučujícím, jakým způsobem k tomu
přistupuje
a jakým způsobem to dodržuje (při technické výuce tak i na praxi). Tak žádné
konkrétní specifické postupy ochrany zdraví pro studenty zemědělské školy, třeba
centrálně z ministerstva školství nebo ministerstva zemědělství nevyšly.
Otázka č. 10 - Je zvýšení informovanosti, osvěty a propagace BOZ,
problémem? Proč ano/proč ne? Pokud ano: Co byste navrhovali změnit?
Odpověď 1
Sdělovací prostředky- měly by být omezeny pořady s tématikou násilí, agresivity.
Stejně tak počítačové hry jsou pro děti špatným vzorem.
Odpověď 2
Spíše ne.
Odpověď 3
Ano, je to problém. Neexistuje dostatečná koordinace a spolupráce mezi subjekty
zastřešujícími problematiku BOZP a školou. Proaktivní přístup k řešení problémů jak
ze strany zastřešujících subjektů tak i škol.
Odpověď 4
Zvýšení osvěty je problém, jednak v tom, že studenti si často nebezpečí
neuvědomují. Dalším problémem je nadměrné množství učiva ( konkrétně na
gymnáziích ), kdy není moc prostoru na osvětu. Nejsem si jistá, jestli je toto téma
obsahem předmětu jako občanská výchova, základy společenské vědy. Pokud ne,
mohlo by to být součástí těchto předmětů.
Odpověď 5
Ano. Chybí nástěnka pro ostatní, s názornými ukázkami a předvedením žákům.
Školní řády musejí být obměňovány a aktualizovány a mělo by se přihlížet ke
konkrétním úrazům. U drobného úrazu by byl vhodný rozbor jeho příčin („tohle
udělal špatně“) a věnovat tomu více času. Dobrou věcí je kraj jako zřizovatel školy.
Odpověď 6
Do značné míry je to otázka finančních prostředků. Všechno jenom na těch papírech
to nestačí. Mělo by to být živější (předváděčky), než když si to jenom čtou černé na
bílém. Aby to ty děcka chytlo za srdce i za mozek. Tou zábavnou formou je to určitě
lepší.
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Odpověď 7
Zvýšení propagace, je to pro mládež, řekl bych ne příliš populární záležitost.
Nepopulární, pokud by se mělo jít dál stejným způsobem. Použít pro žáky
přijatelnější metodu, efekt by byl větší. Když někdo sedí na škole dejme tomu 8
hodin a když se přednáší tato tématika, můžeme počítat že ta soustředěnost, únava
bude po celou dobu a že si z toho člověk neodnese tolik, jako když si to prohlédne
třeba v nějaké zábavnější formě. To samozřejmě záleží na lektorovi, který je
schopen zaujmout a podstatné věci zdůraznit. Z psychologie známe, jak dlouho
člověk dokáže vnímat nějakou přednášku nebo podstupuje test, že potřebuje nějaké
odlehčení apod.
Odpověď 8
V rámci zemědělských škol už to není na takové úrovni jako ve zdravotnických
školách.
Otázka č. 11 - Jaké formy komunikace, nejvhodnější metody a prostředky
informování (nosiče a kanály pro přenos informací) jsou pro dnešní mládež
nejvhodnější (nejvíce akceptované) a které by napomohly k zvýšení povědomí
mládeže o BOZ, k formování správných a žádoucích postojů, chování a
návyků v této oblasti?
Odpověď 1
DVD, internet.
Odpověď 2
Počítačové hry, internet, učitelé ve škole, odborné publikace.
Odpověď 3
Ano,je to problém. Neexistuje dostatečná koordinace a spolupráce mezi subjekty
zastřešujícími problematiku BOZP a školou. Proaktivní přístup k řešení problémů jak
ze strany zastřešujících subjektů, tak i samotných škol.
Odpověď 4
Ve školách se v menší či větší formě vyskytují, je těžké tomu předcházet, souvisí to
s osobností člověka, ne každý je adaptabilní v jakémkoliv kolektivu.Šikana je vlastně
namířená proti „slabším“ jedincům, s komplexy, které jsou často i těmi, kteří šikanu
způsobují. Jediný způsob jak jí předcházet je výchova v dobrém rodinném zázemí .
Pak následné přísné trestání.
Odpověď 5
Výhradně televize a internet. Jinou formou komunikace je beseda, odborné školení
apod., např. s příslušníky policie (zkušenými osobami, které to dovedou vést –
charisma), dále pak kvizy a hádanky.
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Odpověď 6
Je to různé, protože máme širokou škálu dle finančních možností. Někdo má
počítač, někdo má celou počítačovou sestavu s televizí spojenou se vším možným.
Tak že ono je to dost těžký. Málo kdo opravdu poslouchá rádio. Asi by bylo lepší
nabídnout více forem. Nesoustředit se pouze na jeden způsob informací. Když
budeme opravdu chtít, aby se bezpečnost práce a ochrana zdraví dostala povědomí
žáků, tak opravdu to potřeba v hodně širokým měřítku ji publikovat.
Odpověď 7
Určitě zábavná forma. BOZP je tématicky taková suchá. Řešit to tak, aby to bylo pro
děti přitažlivé, populárnější. Určitě obrazovou formou nebo třeba pomocí kreslení
nějakých seriálků. Problémem jsou úrazy – ty jsou odpudivé, špatné na pohled
a těžko se nějak prezentují. To se ovšem netýká zdravotnické školy, tam by to
neměl být takový problém. To se spíš bavíme obecně Žáci zdravotnické školy
přichází s touhle problematikou na praxi denně do styku. V podstatě od začátku
studia jsou v psychologii na to připravováni.
Odpověď 8
Já bych dal důraz na společné působení, to znamená jak ve škole, tak v rodině
i v masmediích.
Otázka č. 12 - Jaký je váš názor na šikanu, výskyt fyzického nebo psychického
násilí na škole? Existuje, podle vás, účinná prevence těchto jevů? Co
navrhujete?
Odpověď 1
Velmi často jsou děti pod vlivem sdělovacích prostředků- výskyt pořadů s násilím,
agresivitou apod. To v nich (v každém z nich) zanechává stopy násilí, které potom
někteří jedinci „zkouší“ na ostatních. Určité náznaky šikany se vyskytují hlavně na 2.
stupni. Děti jsou ovlivněny i internetem, který mohou používat bez kontroly a kde se
vyskytují nevhodné stránky. Velký vliv má společnost, která upřednostňuje peníze,
moc a násilí před klasickými hodnotami mezilidských vztahů, úcty k druhému,
k životu. Děti jsou takové, jaká je společnost.
Odpověď 2
Šikana se na školách vyskytuje a je potřeba s ní bojovat, rodinná výchova, vztah
učitel-žák, výchovné poradenství, řešení sebemenšího náznaku šikany, denní tisk,
školní nástěnky, besedy.
Odpověď 3
Šikaně by se mělo ve školách co nejvíce zabránit. Prevence účinná neexistuje.
Exemplární tresty.
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Odpověď 4
Ve školách se v menší či větší formě vyskytují, je těžké tomu předcházet, souvisí to
s osobností člověka, ne každý je adaptabilní v jakémkoliv kolektivu. Šikana je
vlastně namířená proti „slabším“ jedincům, s komplexy, které jsou často i těmi, kteří
šikanu způsobují. Jediný způsob jak jí předcházet je výchova v dobrém rodinném
zázemí. Pak následné přísné trestání.
Odpověď 5
Šikana na škole existuje mezi staršími (2. a 3.) a prvními ročníky, jako styl života a je
soustavně potírána (např. cigarety, jídlo), je hlídána učitelským sborem. Každý
přicházející ročník je horší, labilnější, vycítí slovní poznámky, šikanu. Škola šikanu
řeší okamžitě a rychle, je to tvrdý kázeňský prohřešek vedoucí k vyloučení ze školy.
Jistá prevence sice existuje, není ale účinná. Je tam důležitá úloha rodiny, na
základních školách nemohou být žáci vyloučení, k tomu všemu se přičítají
i nevhodné pořady v televizi.
Odpověď 6
Já si myslím, že je vyloženě neúnosná na školách. Na druhou stranu, já jsem se
s šikanou v životě ve své praxi nepotkal. Když mám čtvrťáky na dílně, tak musí
uklízet stejně jako když mám prvňáky. Takže na dílnách to nehrozí vůbec. Já si
myslím, že by ve veřejné instituci jako je škola by si to neměl dovolit nikdo z nich.
Odpověď 7
S náznakem šikany jsem se tady samozřejmě setkal, protože v takovém kolektivu ,
velké školy se vždycky něco vyskytne. Ovšem zdravotnická škola má svá specifika.
Nejedná se o klasickou fyzickou šikanu. S tou jsem se na zdravotnické škole
nesetkal. Šikana je trošku posunutá někam jinam – je spíše zaměřena na získání
nějakých privilegií, které si některé žákyně chtějí pro sebe získat, například v rámci
obsazování oddělení třeba. A podobně a taková ta tvrdá šikana prostě fyzická s tím
jsem se na zdravotnické škole nesetkal. Řešil jsem nějaké drobnější případy, a to
pohovorem s konkrétními žákyněmi a s učitelkou. Většinou se obrací právě tímto
způsobem, že přijdou individuálně si stěžovat a nechtějí, aby se to nějakým
způsobem dostalo na veřejnost. Nebo prostřednictvím schránky důvěry najdeme
nějaký vzkaz, který musíme prošetřit. To jsou důvěrné informace, tak se to musí
řešit velice obezřetně a citlivě. Existuje metodický pokyn přímo proti šikaně. Máme
vyčleněného pedagoga, který se tomu věnuje a má na starosti i stránku důvěry.
Samozřejmě také pořádáme některé akce, aby kolektivy třídy dokázaly spolu
spolupracovat. Protože pokud spolu dokáží komunikovat, pokud dokáží řešit, uměle
navozené nějaké krizové situace, tak potom je šikana do jisté míry eliminovaná.
Odpověď 8
Je pravda, že chování žáků v oboru je rozličné, je to dáno zřejmě i studijním
oborem. Na této zemědělské škole jsem teprve tři roky a mohu konstatovat, že
chování je rozličné, ale s nějakým náznakem šikany jsem se nesetkal. Řešíme spíše
výchovné problémy ale stížnosti je to prostě smíšený kolektiv který se chová trošku
jinak než ty obory zdravotnické, ale zatím jsem nic podobného neřešil. Víc než 15 let
spolupracujeme s pedagogickou psychologickou poradnou. Například v prvním
ročníku, než zahájí žáci studium, pozveme rodiče, kde právě je i pracovnice
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z psychologické poradny . Žáci i rodiče mají kontakt na tuto pracovnici. Dáváme jim
možnost nebo informaci o tom, aby věděli jakým způsobem a kam se obrátit nejen
při šikaně, ale i při veškerých problémech, které mohou nastat v rámci dospívání.
Řeší se různé problémy, v rodině, vztahové. Takže pokud to nejsou schopni vyřešit
úspěšně doma, mohou se obrátit na pedagogickou psychologickou poradnou, kde
jim poradí odborníci.
Otázka č. 13 - Špatné návyky při dlouhodobém sezení, nošení či přenášení
těžkých předmětů (břemen), při jednostranných, opakovaných pohybech
apod. mají za důsledek nejrozšířenější zdravotní problémy v ČR i v Evropě –
muskuloskeletální poruchy (kosterní a svalové problémy - bolesti zad, horních
a dolních končetin). Věnuje se škola této problematice a její prevenci? Jakým
způsobem?
Odpověď 1
Co se týče dlouhodobého sezení- na 1 stupni (hlavně v 1.- 3. třídách) jsou do
vyučovacích hodin zařazovány. Chvilky, kdy mají děti možnost se uvolnit
a protáhnout. Učitelé neustále opravují žáky při psaní- jak správně sedět atd. Na
2 stupni je toto složitější. Jak jsem již uvedla, mají děti možnost si za poplatek(!)
pronajmout skříňky na učebnice a další školní pomůcky. Je pravda, že mnohé děti
upřednostňují sezení u počítače a televize před pohybem na čerstvém vzduchu.
Odpověď 2
Prevence by mohla být větší; dvojí učebnice či jiný typ učebnic.
Odpověď 3
Nevěnuje. Školní nábytek neodpovídá ergonomickým požadavkům.
Odpověď 4
Podle mého názoru tomu to problému věnuje školství nedostatečně. Je to obecný
problém, nejen ve škole, kdy člověk často dokud netrpí problémy jiní předchází.
Navrhovala bych určité typy cvičení, nejen v rámci TV, ale i v průběhu jiných
předmětů.
Odpověď 5
Ano, u žáků je vyžadováno potvrzení zdravotní způsobilosti a současně je součástí
teoretické výuky (u lesáků existovala nauka o práci – ergonomie). Současně se to
řeší např. hodinami v technologii 33 hodin ročně, přičemž se také přihlíží ke správné
životosprávě. Všeobecně do toho školství se promítají v osnovách také práce
zakázané mladistvým. Důležité je zvyšování pozornosti a dodržování předpisů. Této
problematice se věnuje také zájmová a sportovní činnost žáků (posilovna, bazén,
venkovní hřiště, kroužky, apod.)
Odpověď 6
Dáváme pozor na to. Dnešní umělecká kovařina je zaměřena na malé solitéry, než
na obrovské brány. A kdyby se taková práce náhodou někdy objevila, tak se s tím
vypořádá z ročníku 12 kluků, kteří si na vzájem pomůžou. Nikdy se nestane to, že by
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jeden se tam doslova lidově řečeno montoval s těžkou prací a ostatní se mu smáli
a dívali se na něho. Myslím si, že tam nějaký přetížení nebude. A jsem tam také od
toho, abych na to dal pozor. A špatné sezení tam nehrozí už vůbec. Protože díky
své činnosti jsou spíš většinou na nohách, než že by seděli.
Odpověď 7
To můžu říct zrovna ze svého oboru. Učím výpočetní techniku, včetně ergonomie
pracovního místa, jako je například umístění monitoru, svit monitorů, klávesnice,
úhly loktů, výška sedadla, postavení nohou atd. Na začátku výuky tohoto předmětu
s tímto všechny žáky seznamujeme. Problémem je, že ve vyšších ročnících se tato
látka neprobírá. Myslím si, že by si to zasloužilo mnohem větší osvětu, protože i já
osobně mám s tím problémy. Dále ve zdravotnictví je z tohoto pohledu problém
manipulace s těžkými pacienty. Studenti jsou seznámeni, že pacienta nemají otáčet
sami, ale že mají být alespoň dva nebo tři. Tyto informace obdrží v rámci
preventivního úvodního kurzu a BOZP v nemocnici.
Odpověď 8
Studenti jsou upozorněni na správné postupy jak v mechanizaci, kdy mají pracovat
s některými stroji, tak i v živočišné výrobě, kde pracují nebo mohou pracovat
s různým ustájením zvířat Jsou upozorněni, že toto nemohou dělat manuálně nebo
do jaké hmotnosti mohou manipulovat s předměty - v rámci BOZP a vždy
v rámci výuky konkrétních předmětů (třeba i tělocviku).
Souhrnná otázka č. 14 - Zabývali jsme se zejména rizikem, bezpečností a
ochranou zdraví dětí a mládeže, zabezpečením informovanosti v této oblasti,
problémy i možnostmi řešení, šikanou i její prevencí. Která z oblastí je pro vás
jako učitele prioritou? Proč právě tato? Která z oblastí vám působí nejvíc
problémů a starostí? Proč právě tato oblast?
Odpověď 1
Prioritou je samozřejmě co nejlépe zajistit to, aby nedošlo k úrazu a neustále dětem
opakovat, jak se mají k sobě chovat (už od prvních let jejich školní docházky je vést
ke kamarádství a zamezit šikaně) Nejvíc problémů a starostí mi působí právě to, aby
se dětem něco nestalo, neubližovaly si. K tomu jsou ale někdy bohužel i vedeny
z domova (když ti někdo ublíží, vrať mu to..), takže opět někdy problém ve
spolupráci s rodiči.
Odpověď 2
Nejvíce problémů a starostí mi působí nárůst agresivity dětí, nezájem o výuku ze
strany dětí i některých rodičů, výskyt šikany na školách. Často převládá já místo my.
Odpověď 3
Prohloubit informovanost o rizicích při pracovních činnostech na odborné škole.
Provést opakovaně prověrku ergonomie školního nábytku.
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Odpověď 4
Prioritou je pro mne předcházení šikaně a násilí a muskuloskeletální problematika.
Nejvíce problémů působí předcházení šikaně a bezpečnost dětí a mládeže, a to
z důvodu nezáživnosti (výuky) pro studenty témata, obtížnosti působení na studenty.
Odpověď 5
Důležitá je prevence. U každého pracovního cvičení, různé typy cviků pro práci
s motorovou pilou v lese. Prevence je součástí a prvkem odborného výcviku,
přičemž nemůže unavit v podmínkách plného výkonu žáka.
Odpověď 6
Určitě oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a používání ochranných
prostředků, protože zdraví je jen jedno. Člověk když sem přijde mladý, tak
předpokládá, že ho něco naučíme a že zdravý to bude vykonávat po celý život.
A ne, aby sem přišel a získal nějakou újmu na zdraví.
Odpověď 7
Shodně s následující odpovědí č. 8.
Odpověď 8
Pro nás je nejdůležitější prevence BOZP a veškerých negativních jevů, protože
pokud se dobře provádí prevence a dokáží se tak odhalit některé negativní náznaky,
tak se tím dá udělat spousta věcí.Jakmile už dojde k úrazu, tak už se jen řeší
následky. Takže pro nás je nejdůležitější u obou oborů, prevence a zamezení rizik
tak, aby k úrazům a poškození zdraví vůbec nedocházelo. Řešení a odstraňování
veškerých rizik je náročné na finance. Pokud bychom měli dostatek financí, tak není
problém tyto věci řešit a odstranit. Rozpočet je omezený a s tímto není počítáno,
přitom to musíme řešit. Takže prostě finanční prostředky nějakým způsobem
bereme z jiných částí. Například v rámci jídelny a kuchyně jsme museli instalovat
bezdotykové baterie a podobně. Nařízení, která vstupovala a stále vstupují přijetím
naši republiky do EU stojí mnoho prostředků.Takže řešíme neustále věci tak,
abychom splňovali tyto podmínky
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Výstup z workshopu konzultačního sboru
projektu VÚBP, v.v.i.
„Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů“
(14. 2. 2008)
Náměty a nápady na účinnou osvětu v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví
dětí a mládeže (práce účastníků u flipchartu). Použití metody brainstormingu.
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Téma č. 1 – Co udělat, aby byl školní řád zajímavý,
zapamatovatelný, akceptovaný, dodržovaný, … aby odpovídal
mentalitě dětí (forma, způsob prezentace apod.)?

Podíl žáků na tvorbě pravidel chování (chodby, WC, jídelna, …)
Žetony/ZJ (1. stupeň)
Zpětná vazba – sebehodnocení
Forma
Školní řád v podobě piktogramů (hlavní body k BOZ)
Nástěnka v každé třídě s barevně vyznačenými body BOZ
1. a 2. stupeň – kartičky s obrázky a hesly po třídách a chodbách;
3. stupeň – studenti přepíší školní řád pomocí piktogramů
Dramatická výchova – např. scénky s dodržováním některých
ustanovení x s porušením
Žákovská knížka – formou obrázků je vyjádřeno, jak on sám má
dodržovat základní pravidla
Akce – vytvořte váš vlastní školní řád
Školní řád – pravidla soužití

-

Nikdo nemá právo vstoupit do mého prostoru, pokud mu
to nedovolím

-

Každý má právo na svůj názor

-

Pomoc druhému apod.

Starám se o společné věci, abych je neničil (chráním životní
prostředí, život)
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Téma č. 2 – Jak a čím, kde oslovit rodiče, jak je získat
pro spolupráci se školou v oblasti BOZ, jak a čím je vtáhnout
do procesu zvyšování bezpečnosti, ochrany zdraví i celkové kvality
života?

Aktivity musí odpovídat věku žáků (jiné pro ZŠ, jiné pro Gym.;
15 – 20 let)
ČJ – zpracovat jako domácí úkol – detektivní příběh nebezpečná práce
mých rodičů
Vyjít z konkrétních problémů, které se ve škole řeší a chtít spolupráci
při prevenci
Stručný výtah školního řádu všem rodičům (povinnosti a práva)
Porušení BOZ řešit neprodleně s rodiči za přítomnosti žáka
Ukázka z pracoviště rodičů k BOZ pro třídu, kam chodí jejich děti
Přes žáky „převýchova“ rodičů (hraní rolí – rodiče x dítě x domácnost)
Role rodičů při psaní úkolů – stále zdůrazňovat správné sezení,
opravovat a napravovat
Účast rodičů při praktických ukázkách BOZ (např. HZS, PČR)
Rodiče jako vzor komunikace
Spolužáci
Dítě

Učitel

Rodiče
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Téma č. 3 – Jaké konkrétní soutěže by mohly být v BOZ pořádány?

Projektové dny v přírodě; sběr odpadů x dodržování hygieny; hluk
(bobřík mlčení); v přírodě vnímání, pocitová stránka; překonávání
přírodních překážek (význam sportu); postižený člověk
(hra „na slepce“); úraz v lese – jak pomoci (přenášení raněných)
Téma musí odpovídat věku osob, akceptovatelné jsou testy,
příp. poučení žáků
Fotografická (digitální) k tématu; počítačové zpracování grafiky
(věk do tercií); moderní fenomén
Třídní projekty s prvky kritického myšlení
Celoškolní projektové dny
Začlenění do běžné výuky (kvizy, testy, ...)
Školní soutěž o nejvýstižnější piktogramy z BOZ do školního řádu
Soutěž, kdo přinese z domova potraviny s nejdelší prošlou lhůtou
spotřeby
BESIP, noční hry
Rozvoj vnímání rizik (škola v přírodě apod.)
Soutěže v oblasti životního prostředí - sběr papíru, víčka z PET lahví,
baterie, textil (charita, recyklace)
Co potřebuješ, abys byl zdravý? Př. ústní hygiena, správné stravování,
pohyb/relaxace apod.
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