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Anotace 

 

PUPÍKOVÁ, Jana. Výchova žáků základních škol v oblasti ochrany člověka za mimořádných 

událostí. [Diplomová práce]. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2012. 66 s. 

 

Diplomová práce je zaměřena na způsob výuky a vztah žáků a učitelů k metodám 

a organizačním formám výuky předmětu Ochrana člověka za mimořádných událostí 

na druhém stupni základních škol. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti 

problematiky ochrany člověka při událostech, které ohrožují lidské zdraví, životy a majetek. 

Dále je zde nastíněn historický vývoj a současný stav vzdělávání v oblasti řešené 

problematiky a aktuální projekty preventivně výchovné činnosti. V analytické části 

je zpracována analýza metod a organizačních forem výuky s ohledem na možné využití 

interaktivních tabulí při výuce předmětu Ochrana člověka za mimořádných událostí, analýza 

potřeb dalšího směřování výuky a analýza technických prostředků potřebných pro interaktivní 

výuku na základních školách. Stěžejní částí diplomové práce je zpracování návrhového řešení 

vhodného rozložení učiva předmětu Ochrana člověka za mimořádných událostí pro základní 

školy a vytvoření elektronických výukových materiálů pro interaktivní výuku v návaznosti 

na toto rozložení. 

 

Klíčová slova: mimořádná událost, ochrana obyvatelstva, preventivně – výchovná činnost, 

branná výchova, rámcový vzdělávací program, interaktivní výuka, elektronické výukové 

materiály 
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Annotation 

 

PUPÍKOVÁ, Jana. Education of Pupils of Elementary Schools in the Area of Human 

Protection in Case of Extraordinary Events. [Diploma Thesis]. Ostrava: VŠB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2012, 66 p. 

 

Diploma Thesis deals with the way of teaching as well as pupils and teachers attitude to 

methods and organizational forms of the school subject Human protection in case of 

extraordinary events at the upper school of elementary school. In the Theoretic Part the key 

concepts of human protection in case of events, that can put in danger their health, life or 

property is defined. The development, contemporary situation in this field and update 

prevention education projects are also presented in this part. The Analytical Part is focused on 

analysing methods and organizational forms and their possible use on an interactive 

whiteboard in teaching, and then followed by analysis of quality improvement trends and 

interactive teaching equipment. The Main Part of the Thesis is processing of a proposed  

solution to proper curriculum arrangement of  the Human protection in case of extraordinary 

events at Elementary schools and creation  of digital teaching materials for interactive lessons 

in accordance with the proposed arrangement. 

 

Key words: extraordinary event (emergency), human protection, prevention education 

activities, civil defence education, general education programme (syllabus), interactive 

teaching, digital learning objects 
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Úvod 

Mimořádné události a jejich účinky se v dnešní době stávají stále aktuálnějším tématem. Jsou 

to především živelní pohromy, technogenní a environmentální havárie a další události, které 

mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel, hospodářských zvířat a způsobit velké materiální 

škody.  

Samozřejmě je nejlepší těmto nepříznivým vlivům předcházet a snižovat tak riziko jejich 

vzniku. Společnost se snaží pomocí organizačních opatření, legislativní podpory a sil 

a prostředků integrovaného záchranného systému zmírnit dopady těchto událostí. Samotní 

občané však mohou značnou mírou pomoci. Zejména tím, že budou obeznámeni s příčinami 

vzniku mimořádných událostí, jejich následky a dokáží v těchto situacích racionálně reagovat, 

a tím také pomoci nejen sobě, ale i lidem ve svém okolí. 

Reakce na vzniklou situaci bude adekvátní jen v případě, že znalosti a vědomosti v této 

problematice budou zažité a utříbené (nikoliv jen povrchní) a jedinec je následně dokáže 

použít. Nejlépe osvojené vědomosti a dovednosti jsou ty, jež člověk získá v rámci 

vzdělávacího procesu. Proto je důležité se s výukou této problematiky seznámit pokud možno 

již na základní škole. 

Cílem této diplomové práce je zmapování současného způsobu výchovy a vzdělávání žáků 

základních škol v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí, analýzy zaměřující 

se na organizační formy a metody výuky v předmětné oblasti a technické prostředky vhodné 

pro interaktivní výuku. Výsledky vyplývající z těchto analýz budou použity při zpracování 

vhodného rozvržení učiva pro výuku předmětu Ochrany člověka za mimořádných událostí 

na druhém stupni základních škol, a při vytváření elektronických výukových materiálů, které 

budou výstupem této práce. 
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1 Rešerše literatury 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená 

usnesením vlády ČR ze dne 25. února 2008 č. 165. Praha: Ministerstvo vnitra – generální 

ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2008. 52 s. ISBN 978 80 86640 91 4. 

Koncepce nastiňuje úkoly veřejné správy, podnikové sféry a občanů v oblasti ochrany 

obyvatelstva. Zaměřuje se na připravenost pracovníků veřejné správy, právnických 

a fyzických osob včetně školní mládeže na vznik mimořádných událostí, živelních pohrom 

a krizových situací. V této souvislosti je naplánováno Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem dopravy ČR vytvoření 

Programu vzdělávání a výchovy obyvatelstva k jeho bezpečnosti a ochraně při mimořádných 

událostech a krizových situacích. 

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav 

pedagogický v Praze, 2007. 126 s. ISBN 80 87000 02 1. 

Vymezuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v systému kurikulárních 

dokumentů v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání v ČR a zákonem 

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

Stanovuje principy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jeho 

tendence ve vzdělávání a zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu. 

 

KUBEŠ, Zdeněk. (Možné) pomůcky, příručky a učebnice využitelné v oblasti ochrany 

obyvatelstva, krizového řízení a krizového a havarijního plánování – Jihomoravský 

kraj. In Sborník přednášek z konference OCHRANA OBYVATEL [CD ROM]. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005, s. 62 69. 

Příspěvek obsahuje výčet a rozbor pomůcek vydaných Ministerstvem vnitra – generálním 

ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, pomůcek a metodik vydaných Hasičským 

záchranným sborem kraje a jinými subjekty, využitelných při výuce témat ochrany člověka 

za mimořádných událostí na školách, při přípravě a činnosti orgánů obcí, složek 

integrovaného záchranného systému i široké veřejnosti. 
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POKORNÝ, Jiří, FOLWARCZNY, Libor. Koncepce preventivně výchovné činnosti: 

Vzdělávání žáků základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

Ostrava: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, 2005. 27 s. 

Koncepce zahrnuje analýzu školských zařízení v Moravskoslezském kraji. Popisuje 

historii a současný stav zajištění programu Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva a následně jeho realizaci. 

 

MARÁDOVÁ, Eva. Ochrana člověka za mimořádných událostí. Praha: Vzdělávací 

institut ochrany dětí, 2007. 40 s. ISBN 978 80 86991 24 5. 

Publikace vychází ze zásad interdisciplinárního přístupu v ochraně dětí. Publikace obsahuje 

teoretický úvod do problematiky ochrany obyvatel za mimořádných událostí, shrnující 

přehled a charakteristiku mimořádných událostí přírodního i antropogenního původu. 

Poskytuje souhrn jednání v konkrétních situacích, které mohou ohrozit zdraví a životy 

obyvatel. 

 

KOSEK, Radoslav. Program výchovy a vzdělávání obyvatelstva v oblasti ochrany 

obyvatelstva. [Bakalářská práce]. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2011. 72 s. 

V této práci je zmapován současný stav výchovy a vzdělávání obyvatelstva v oblasti ochrany 

obyvatelstva. Jsou zde popsány současné formy výchovy a vzdělávání, jež se používají 

při vzdělávání obyvatelstva v řešené oblasti a následná komparace těchto forem výchovy. 

 

ŠTREJBAROVÁ, Monika. Ochrana člověka v mimořádných situacích. [Diplomová 

práce]. Brno: Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta, 2010. 100 s. 

Diplomová práce shrnuje informace a poznatky o ochraně člověka za mimořádných událostí. 

Jsou zde shromážděny dostupné literatury a vytvořeny podklady a pomůcky pro učitele 

pro výuku předmětu Ochrany člověka na druhém stupni ZŠ. Návrh výuky pro základní školy 

je vypracován projektovou formou. 
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2  Teoretické vymezení řešené problematiky 

Cílem této kapitoly je vymezení pojmů, jako např. ochrana obyvatelstva, mimořádná událost, 

krizová situace, evakuace obyvatelstva a jeho ukrytí ad., právní legislativy řešené 

problematiky a zmapování způsobu výuky ochrany obyvatelstva od počátku až po současnost. 

Výše uvedené pojmy mohli naši občané v posledních letech často slýchat v souvislosti 

s ničivými následky nejen přírodních katastrof, proto se téma ochrany člověka 

za mimořádných událostí a jejího právního vymezení netýká jen složek integrovaného 

záchranného systému, ale všech občanů ČR. 

Vzdělávání v této oblasti a poskytování aktuálních informací a rad, jak se chovat při vzniku 

různých mimořádných událostí, má být realizováno u všech věkových kategoriích a je 

započato již v raném školním věku. 

2.1 Terminologický rámec 

Mimořádná událost 

Mimořádnou událostí je myšleno škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí 

a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [1]  

Živelní pohroma 

Živelná pohroma je mimořádnou událostí, která vznikla v důsledku škodlivého působení 

přírodních sil a jevů. [2] 

Havárie  

Havárií se rozumí mimořádná událost, která vznikla v souvislosti s provozem technických 

a technologických zařízení a budov, zpracováním, výrobou, skladováním nebo přepravou 

nebezpečných látek nebo nakládáním s nebezpečnými odpady. [2] 

Krizová situace 

Krizovou situací nazýváme mimořádnou situaci, při níž hrozící nebezpečí nelze odvrátit, nebo 

způsobené následky odstranit běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného 

záchranného systému. [2] 
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Ochrana obyvatelstva 

Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany1, především varování, 

vyrozumění, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření 

vedoucí k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku. [2] 

Varování 

Varováním se rozumí souhrn technických a organizačních opatření, která zabezpečují včasné 

upozornění obyvatelstva na hrozící nebo již nastalou mimořádnou událost a krizovou situaci 

pomocí vyhlášení varovného signálu. [3] 

Evakuace 

Evakuace je souhrn organizačních a technických opatření, která zabezpečují přemístění osob, 

zvířat a věcných prostředků v daném pořadí priority z míst ohrožených mimořádnou událostí 

do míst, ve kterých je zajištěno pro osoby náhradní ubytování a stravování, pro zvířata 

ustájení a pro věcné prostředky uskladnění. [4] 

Ukrytí 

Pro ukrytí obyvatelstva je využito úkrytů a jiných vhodných prostorů k ochraně obyvatelstva 

před účinky světelného a tepelného záření, kontaminace radioaktivním prachem, pronikavé 

radiace, chemickými nebo biologickými látkami a proti tlakovým účinkům zbraní 

hromadného ničení. [5] 

Nouzové přežití 

Nouzovým přežitím je myšlen dočasný způsob přežití obyvatelstva, které je postiženo 

následky mimořádných událostí nebo krizových situací. Opatření nouzového přežití zahrnuje 

zejména nouzové ubytování, zásobování potravinami, pitnou vodou a energiemi 

a organizování humanitární pomoci. [6] 

Výchova (edukace) 

Výchovou se rozumí cílevědomá a plánovitá činnost směřující k všestrannému rozvoji 

člověka s cílem rozvíjet jeho osobnost, jeho vztah ke společnosti a usměrňovat jeho 

aktivitu. [7] 

                                                 
1 Čl. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených 

konfliktů (Protokol I), přijatého v Ženevě dne 8. června 1977. 
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Vzdělávání 

Vzdělávání chápeme jako cílevědomý výchovný proces osvojování vědomostí, dovedností, 

postojů, názorů a přesvědčení člověka, a to ve školách, různými formami 

sebevzdělání a na základě praktické činnosti. [8] 

2.2 Právní úprava 

Současný právní systém České republiky obsahuje důležité právní normy, které stanovují 

ministerstvům a ostatním ústředním správním úřadům, orgánům krajů, obcí a určeným 

právnickým a fyzickým osobám úkoly a povinnosti v oblasti požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva, kdy je preventivně výchovná činnost jednou z jejich důležitých součástí.  

Problematika výchovy a vzdělávání obyvatelstva, zejména pak žáků, v oblasti ochrany 

obyvatelstva je právně upravena v následujících legislativních dokumentech: 

Zákon o integrovaném záchranném systému [1] 

Dle ustanovení § 7 odst. 2 písm. g) je povinností Ministerstva vnitra ČR organizovat 

instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a pro přípravu složek integrovaného 

záchranného systému zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu zřizovat 

vzdělávací zařízení. Na základě ustanovení § 7 odst. 4, na pokyn Ministerstva vnitra ČR, plní 

tuto činnost Generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky. 

Ustanovením § 10 odst. 5 písm. b), Hasičský záchranný sbor organizuje instruktáže a školení 

v oblasti ochrany obyvatelstva a v přípravě složek integrovaného záchranného systému 

zaměřené na jejich vzájemnou součinnost. K tomuto účelu zřizuje vzdělávací zařízení. 

Ustanovení § 15 odst. 4 ukládá obecnímu úřadu povinnost seznamovat právnické a fyzické 

osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními 

pracemi a ochranou obyvatelstva, a za tímto účelem organizuje jejich školení. Dle ustanovení 

§ 25 odst. 1 mají fyzické osoby, pobývající na území České republiky, právo na informace 

o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva a na poskytnutí instruktáže a školení ke své 

činnosti při mimořádných událostech.  

Zákon o krizovém řízení [9] 

Dle ustanovení § 10 odst. 1 písm. b), za účelem koordinace výkonu státní správy v oblasti 

krizového řízení, Ministerstvo vnitra ČR organizuje instruktáže a školení a podílí se 

na přípravě k získání zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců orgánů krizového řízení. 

Ustanovením § 15 odst. 4 písm. a) jsou Hasičské záchranné sbory krajů povinny seznámit 
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obce a právnické nebo fyzické osoby, na jejich žádost, s charakterem možného ohrožení, 

připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení. Obecní úřady jsou 

na základě § 21a odst. 2, za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací, 

povinny seznamovat právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, 

připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.  

Zákon o požární ochraně [10] 

Dle ustanovení § 24 odst. 1 písm. l) stanoví Ministerstvo vnitra ČR (dále jen ministerstvo), 

na úseku požární ochrany, zaměření preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti 

a následně se podílí na jejím zabezpečování. Na základě ustanovení § 26 odst. 1, na pokyn 

ministerstva, plní tuto činnost Generální ředitelství hasičského záchranného sboru. Na základě 

§ 26 odst. 2 písm. o) je povinností Hasičského záchranného sboru kraje zabezpečit 

preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku požární ochrany podle 

zaměření, které ministerstvo stanoví. Na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. n) 

je povinností obce a  obecního úřadu organizovat preventivně výchovnou činnost. 

Ustanovením § 75 odst. 1 písm. d) jsou Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace 

a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany povinny podílet se na činnosti 

směřující k předcházení požárům, především na preventivně výchovné činnosti mezi občany 

a mládeží.  

Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva [4] 

Ustanovení § 4 a § 5 stanovuje obsah a způsob informování právnických a fyzických 

osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení. 

Tuto úlohu zabezpečuje obecní úřad a zaměstnavatel.  

Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání [11] 

Dle ustanovení § 3 odst. 2, jsou pro každý obor vzdělání v základním a středním 

vzdělávání a pro předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání vydávány rámcové 

vzdělávací programy. Výdej těchto programů je v kompetenci Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR.  
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Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí 

do vzdělávacích programů a Dodatek k učebním dokumentům pro základní školy, 

střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy  Ochrana člověka za mimořádných 

událostí [12] 

Ustanovením Čl. 4 se ke dni 28. února 2003 ruší Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany 

člověka za mimořádných situací do vzdělávacích programů, ze dne 4. května 1999 a následně, 

dle Čl. 2, se platné učební dokumenty doplňují dodatkem k učebním dokumentům ”Ochrana 

člověka za mimořádných událostí”. Do učebních dokumentů pro základní školy, střední školy 

a vyšší odborné školy a do učebních dokumentů pro speciální školy se, dle dodatku k učebním 

dokumentům pro základní školy, střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy, 

zařazuje tematika Ochrana člověka za mimořádných událostí v rozsahu nejméně šesti 

vyučovacích hodin ročně v každém ročníku. Tato tematika se zařazuje podle rozhodnutí 

ředitele samostatně nebo v rámci příslušných předmětů podle platných učebních dokumentů 

v souladu s ustanovením zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol 

a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů.  

Koncepce vzdělávaní v oblasti krizového řízení [13] 

Tato koncepce pokrývá problematiku krizového řízení, ochrany obyvatelstva, obrany státu, 

požární ochrany ad. Koncepce si klade za cíl systémové řešení přípravy osob v předmětné 

oblasti, stanovení cílových skupin, stanovení způsobů a zásad pro zpracování rámcových 

vzdělávacích programů pro dané cílové skupiny. Dále také vytvoření podmínek k získávání 

a prohlubování kvalifikace pro činnost profesionálních pracovníků a osob dotčených oblastí 

krizového řízení a v neposlední řadě i realizaci koordinace a výkonu státní správy v oblasti 

činností spojených se vzděláváním v krizovém řízení.  

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 [14] 

Tento dokument  klade důraz na zkvalitnění připravenosti obyvatelstva pro zvládání 

mimořádných událostí, zejména pracovníků veřejné správy, právnických a fyzických osob 

a školní mládeže. Koncepce zahrnuje základní organizační a technická opatření k ochraně 

obyvatelstva jako jsou oblasti: varování, evakuace, ukrytí, informování obyvatelstva, 

humanitární pomoc ad. Koncepce rovněž navrhuje hlubší i širší zapojení nevládních 

občanských organizací do zajišťování bezpečnosti v podmínkách normálních a krizových 

situací. V této souvislosti je naplánováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 

Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem dopravy ČR vytvoření Programu vzdělávání 
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a výchovy obyvatelstva k jeho bezpečnosti a ochraně při mimořádných událostech 

a krizových situacích.  

2.3 Stav řešené problematiky  

Jedním ze způsobů předávání informací obyvatelstvu v případě nebezpečí je výuka Ochrany 

člověka za mimořádných událostí, která prošla řadou změn. Tato problematika se týká nejen 

základní povinné školní docházky, ale také středních škol. Současné preventivně výchovné 

činnosti předcházela branná výchova. Její praktická část se promítá i v moderní výuce 

problematické oblasti a je proto vhodné popsat vývoj výuky ochrany člověka od počátku 

až do současnosti. 

2.3.1 Historický vývoj 

Dne 1. února 1934 byly ministerstvem školství a národní osvěty vydány pokyny pro výuku 

v oblasti branné výchovy na středních školách, učitelských ústavech a národních školách. 

Tělesná výchova, mravní hodnoty a nacionalismus se staly základem branné výchovy [15]. 

Po roce 1938 byly všechny směrnice o branné výchově ministerstvem školství a národní 

osvěty odvolány. Během druhé světové války docházelo k uzavírání vysokých škol a zákon 

o branné výchově byl zrušen.  

Po skončení druhé světové války byla výuka branné výchovy opět obnovena a znovu byla 

zavedena osnova tělesné a branné výchovy na školách všech stupňů. Od roku 1946 byl 

na ústavech pro vzdělávání učitelů tělesné výchovy zaveden samostatný vyučovací předmět 

branná výchova. Tento krok měl za cíl vzdělávat učitele tělesné výchovy jako hlavní 

organizátory branné výchovy na školách [17]. Od roku 1953 nebyla výuka branné výchovy již 

povinná a byla nahrazena zájmovými kroužky, které navazovaly na osnovy učebních 

předmětů na školách [15]. Učitelé tělesné výchovy se však mimo předmětu tělesné výchovy 

na školách věnovali také předvojenské výchově. 

V 80. letech, po ustanovení zákona o branné výchově ze dne 27. června 1973 [16], bylo 

zajištění obrany státu úkolem celé společnosti, ozbrojených sil, státních, hospodářských 

a společenských orgánů a organizací. V souladu s tímto zákonem začalo ministerstvo školství 

zabezpečovat přípravu pedagogických pracovníků pro výuku branné výchovy na školách.  

V roce 1991 byl ustanovením zákona o zrušení zákona o branné výchově [17] zrušen zákon 

č. 73/1973 Sb., o branné výchově a ve školním roce 1991/1992 byla ukončena výuka branné 

výchovy na školách všech stupňů. Tímto přestala být věnována pozornost vzdělávání 
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v přípravě k ochraně obyvatelstva a odpovědnost za sebeochranu byla přenesena ze státu 

na samotné občany. O to více stoupla potřeba připravit občany na zvládání mimořádných 

událostí. Vzdělávání v této oblasti mělo být započato již na školách.  

Dne 1. září 1999 byl vydán Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných situací do vzdělávacích programů 

(dále jen Pokyn MŠMT) [19]. K tomuto pokynu byly Ministerstvem vnitra – generálním 

ředitelstvím HZS ČR vydány metodické příručky pro učitele základních a středních škol, 

které určovaly náplň vzdělávání v oblasti ochrany člověka za mimořádných situací.  Roku 

2003 byl na základě usnesení Vlády ČR stávající Pokyn MŠMT aktualizován a doplněn 

dodatkem k učebním dokumentům ”Ochrana člověka za mimořádných událostí”. 

Ustanovením zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nové principy 

pro vzdělávání žáků v rozmezí od 3 do 19 let. Vzdělávání obyvatelstva v oblasti ochrany 

člověka za mimořádných událostí se tak stala součástí rámcových vzdělávacích programů pro 

základní školy, střední školy a gymnázia.  

2.3.2 Současný stav vzdělávání dětí a mládeže 

Od školního roku 2010/2011 probíhá výuka v rámci řešené problematiky podle rámcových 

vzdělávacích programů, které jsou součástí kurikulární reformy, jejímž zadavatelem se stalo 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  Některé prvky v rámcových vzdělávacích 

programech jsou cílem vzdělávací politiky ČR a vycházejí například z mezinárodních 

zkušeností a priorit státu.  

Existence rámcových vzdělávacích programů umožnila v celém školském systému důležité 

změny týkající se podmínek, forem i obsahu vzdělávání, ale i vyučovacích metod a způsobů 

hodnocení výuky, které mají vést k efektivnějšímu vzdělávání dětí a žáků a tím také k růstu 

vzdělanosti národa. Dříve obsahovaly učební osnovy pouhý soupis učiva, nutného k probrání. 

Nebyl ujednán žádný standardizovaný systém, který by určoval minimální úroveň dovedností 

společnou pro všechny žáky. Zavedení rámcových vzdělávacích programů umožnilo určení 

úrovní znalostí a dovedností, které by měli všichni žáci zvládnout.  
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Rámcový vzdělávací program, v jednotlivých oblastech vzdělávání, dále vymezuje 

cílové zaměření vzdělávací oblasti2 a očekávané výstupy3, v oblasti základního vzdělávání 

ve třech etapách vzdělávání: 1. – 3. ročník, 4. – 5. ročník a 6. – 9. ročník.  

Cíle základního vzdělávání na úrovni žáka základní školy jsou vymezeny prostřednictvím 

klíčových kompetencí (kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence 

pracovní). ”Klíčové kompetence definují vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje 

a hodnoty, které má mít žák na konci základního vzdělávání.” [20]  

K dosažení výchovně vzdělávacích cílů je potřeba užít výukových metod, které patří mezi 

základní didaktické kategorie. Výukovou metodou je myšlen postup, kterým si žáci osvojují 

učivo a kterým se dosahuje výchovně vzdělávacích cílů. [21]  

U různých autorů se setkáváme s různými způsoby klasifikace metod výuky podle různých 

kritérií. Nejčastěji zmiňovanou a citovanou klasifikací je komplexní klasifikace metod výuky 

od Maňáka a Švece [22], která je členěna do 3 základních skupin, z nichž jsou zmíněny 

vybrané metody. 

A. Klasické výukové metody 

Následující metody řadíme do skupiny klasických výukových metod, které jsou součástí 

tzv. tradičního vyučování, a jsou nejčastějším způsobem výuky na základních a středních 

školách. 

Metody slovní jsou založeny na verbální komunikaci mezi žákem a učitelem a mohou se dále 

dělit na metody monologické (vyprávění, popis, přednáška), metody dialogické (rozhovor, 

dialog, diskuse), metody písemných prací (písemná cvičení, kompozice) a metody práce 

s učebnicí, knihou a textovým materiálem [11]. Monologické metody jsou rychlou metodu 

seznamování s látkou, jsou osobnější než metody písemné, neexistuje však při nich zpětná 

vazba, takže učitel neví, zda žák porozuměl obsahu sdělení. U dialogických metod existuje 

oboustranná aktivita učitele a studenta a neustále se rozvíjí na základě zpětné vazby.  

Metody názorně demonstrační souvisí s metodami praktickými a především slovními, 

bez kterých je jejich realizace téměř nemožná. Zabezpečují žákům získávání pravdivých 

                                                 
2 Cílové zaměření vzdělávací oblasti je podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání součástí 
vzdělávacích oblastí propojujících vzdělávací obsah s klíčovými kompetencemi. 
3 Očekávané výstupy jsou dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání stěžejní částí 
vzdělávacího obsahu jednotlivých vzdělávacích oborů, jsou stanoveny orientačně. 



 

16 

poznatků, které se opírají o přímé poznávání skutečnosti. Do těchto metod lze zařadit 

pozorování, předvádění, práce s obrazy a instruktáž, která zprostředkovává žákům vizuální, 

auditivní, audiovizuální a hmatové podněty k jejich praktické činnosti (např. promítání slajdů, 

animace, video) [22]. Výhodou těchto metod je utváření a rozvíjení zručnosti žáka. 

Metody dovednostně praktické  jsou zaměřeny na vlastní aktivitu a činnost žáků, umožňují 

nácvik pohybových a pracovních dovedností (laboratorní činnost, pracovní činnosti v dílnách, 

grafické a výtvarné činnosti). Základem poznání je praxe a práce učících se. [23] Existence 

metod, které využívají práci jako součást vzdělávání, naznačuje modernizaci vyučování.  

B. Aktivizující výukové metody  

Tyto výukové metody vyžadují zvýšenou aktivitu každého žáka v procesu vyučování a učení. 

Jde o jakýsi oživující proces vyučování, který má podstatný vliv na průběh učení 

a zapamatování. 

Metody diskusní se opírají na skupinovém či hromadném posouzení daného problému, 

při kterém se využívá řízená aktivita všech zúčastněných žáků. Předpokladem jsou vlastní 

zkušenosti z řešené oblasti teorie nebo praxe. [7] 

Metody situační učí žáky řešit konkrétní reálné situace ze života, a zároveň respektují 

požadavky školního vzdělávacího plánu. Hledají se postupy vedoucí k vyřešení nějaké 

konkrétní situace, problémového případu, který je žákům předložen k vyřešení. [22] 

Nevýhoda těchto metod spočívá v tom, že obsah často překračuje akademický rámec školy.  

Metody inscenační zajišťují sociální učení žáků na modelových situacích, či simulacích 

konkrétní události při řešení určitého problému. Žáci se zapojují do výukové aktivity a vžívají 

se do své role, fixují si osvojené učivo a učí se schopnosti empatie prostřednictvím vlastního 

jednání a prožívání. [22] Aktuálními tématy mohou být šikana, xenofobie, rasismus, 

či postavení žen ve společnosti.  

Didaktické hry jsou jedny z mála forem činností, které děti baví. V podstatě je to dobrovolně 

volená aktivita, jejímž sekundárním produktem je učení. Jsou vhodné především k naplňování 

kompetencí k řešení problémů i ostatních skupin klíčových kompetencí. [24] 

C. Komplexní výukové metody 

Principem frontální výuky je společná práce žáků ve třídě, které učitel řídí a usměrňuje jejich 

aktivitu. Výuka tak směřuje k tomu, aby si žáci osvojili maximální rozsah poznatků. [25] 

Komunikace ve třídě je však pouze jednosměrná, a to od učitele k žákům prostřednictvím 
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tzv. řízeného rozhovoru. Ke zkvalitnění výuky je zapotřebí doplnit výklad názornou 

demonstrací.  

Skupinová a kooperativní výuka je založena na dramatizovaném předvádění určité situace, 

která je zdrojem poučení. Vedle rozumové argumentace zde nastupuje i citová stránka. [7] 

Podstatou partnerské výuky je spolupráce žáků při učení ve dvojicích. Tato metoda tedy 

představuje časově omezenou pracovní spolupráci dvou žáku, usměrňovanou učitelem, podle 

jehož instrukcí žáci plní úkoly v souladu s celkovým vyučovacím postupem třídy.[25] Tento 

způsob učení poskytuje žákům příležitost vzájemné pomoci při řešení úkolů.  

Základem individuální a individualizované výuky, samostatné práce žáků je zvládnutí 

techniky uvědomělého analyticko syntetického čtení, na kterém si žák postupně rozvíjí 

sebevzdělávání. [7] 

Brainstorming je problémovou vyučovací metodou, při níž žáci spontánně sdělují, 

co si o daném problému myslí, aniž by nad jejich přednesenými návrhy byla vznesena 

kritika. [7] Principem a předností brainstormingu je vytvoření velkého množství návrhů řešení 

daného problému v relativně krátké době. Může mít podobu faktů, domněnek, zkušeností, 

předpokladů.  

Podstatou otevřeného učení je změna organizace výukových činností, která 

je  charakteristická důrazem na plánování činností, prací s předepsanými pokyny, intenzivním 

využíváním didaktických her, stanovením času pro volnou práci žáků a dalšími aktivizujícími 

prvky s cílem zmírnit narůstající nesoulad mezi výchovně vzdělávací institucí 

a společenským životem [26].  

Učení v životních situacích je pramenem moderní pedagogiky, při které jde o snahu nahradit 

školní výuku zážitky ze skutečného života a posílit tak žákovu aktivitu, zkušenosti, zájmy 

a potřeby [25]. Jedná se o výlety, organizování různých soutěží, divadelní představení, 

návštěvy muzeí či výstav.  

Televizní výuka je jedním z modernějších způsobů obohacení výuky. Učivo je účelně 

seřazeno do výukových struktur a forem. Žák se při televizní výuce většinou chová pasivně, 

jeho aktivizace je potřeba dosáhnout vyvoláním vnitřního zaujetí. [25] 

Výuka podporovaná počítačem se stává prioritou v běžných vyučovacích předmětech a je 

nejvyhledávanějším způsobem k dosažení stanovených výchovně vzdělávacích cílů. 

Počítačová gramotnost je totiž jedním ze základních požadavků moderní společnosti. Tento 



 

18 

způsob vede k výuce, v jejímž středu je student a učitel zaujímá roli koordinátora. Moderní 

technologie, nejvíce reprezentované zejména počítači, multimediálními systémy a Internetem, 

zaujímají při výuce stále důležitější místo. Z možností podpory výuky počítačem uvádím 

následující:  

 Multimediální programy jsou podle Průchy[20] novými technologiemi ve vyučování 

tvořící moderní prostředky didaktické techniky, didaktické programy a jimi 

inspirované nové formy vyučování zahrnující sítě (počítačové sítě, videokonference), 

multimédia spojující různé formy ukládání dat (video, hypertext) na datových nosičích 

a mobilní prostředky. Do multimediálních programů můžeme zahrnout předměty 

a pomůcky materiální hodnoty, které realizují vyučování a zároveň dosahují 

výchovně  vzdělávacích cílů za pomoci auditivní, vizuální a audiovizuální techniky. 

Do této oblasti můžeme zařadit i interaktivní výuku za podpory interaktivních tabulí. 

Zařazením interaktivních cvičení získává výuka dynamický charakter. Žáci a učitelé 

mohou pracovat i s různými programy, u kterých je možnost připojení k Internetu. 

 Simulační programy, modelování slouží k počítačové simulaci. Jde 

o experimentování s počítačovým modelem, kdy se neznámý parametr vypočte 

napodobováním reálného prostředí (systému), jehož výsledkem je odhad. 

 Výukovým programem je myšlen software, který je určen k výukovým účelům a je 

schopen plnit didaktické funkce. Do výukových programů lze zařadit elektronické 

učebnice a encyklopedie a simulační programy. 

S výukovými metodami úzce souvisí organizační formy výuky, které patří k vnějším 

činitelům vzdělávání. Výukové metody a organizační formy výuky se navzájem překrývají 

a doplňují a jejich spojení vytváří předpoklady pro úspěšnou realizaci a průběh výuky. 

Průcha [20] rozčleňuje organizační formy výuky do 3 kategorií: 

1) podle vztahu k osobnosti žáka – tato kategorie se dále dělí na výuku individuální 

(tedy výuku jednoho žáka jedním učitelem), výuku individualizovanou (která je 

zaměřena na svobodný rozvoj tvořivých možností dítěte s ohledem na jeho potřeby 

a zájmy), výuku skupinovou (ve které jsou žáci rozděleni do menších útvarů a jejich 

vzájemná pomoc a odpovědnost přispívá k rozvoji sociálních vztahů) a výuku 

hromadnou (frontální, která se vyznačuje jednotnou prací žáků ve velké skupině, kde 

učitel usměrňuje jejich aktivitu), 
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2) podle charakteru výukového prostředí – např. zda je výuka realizovaná ve třídě, 

v odborných učebnách a laboratořích, v dílně, na školním pozemku a v přírodě, 

v muzeu, či v podobě vycházky nebo exkurze, 

3) podle délky trvání, kterou můžeme rozdělit na základní výukovou jednotku 

(obvyklého trvání 45 minut), zkrácenou či rozdělenou výukovou jednotku 

(např. při uplatňování otevřeného vyučování nebo flexibilního rozvrhu hodin) 

a dvouhodinovou výukovou jednotku (realizovanou v podobě vysokoškolských 

přednášek, seminářů, cvičení, apod.). 

2.3.3 Aktuální projekty preventivně výchovné činnosti 

Podmínkou kvalitní výuky problematiky ochrany člověka za mimořádných situací je nejen 

dostatečná informovanost pedagogů, ale také dostatečné materiální zázemí. Dostupné 

materiály je možné zařadit do čtyř skupin. 

První skupinou jsou metodicko teoretické příručky pro učitele, pomocí kterých se vyučující 

seznamuje s danou problematikou a podle nich následně připravuje výuku. Metodické 

příručky jsou žádané především proto, že jsou zpracovány odborníky z řad pedagogů i hasičů. 

Navržené metodické postupy tak mají vyšší kvalitu a přínos, než kdyby se o přípravu výuky 

snažili sami učitelé. Druhou skupinou jsou materiály určené především k výuce, např. různé 

učebnice. Do třetí skupiny můžeme zařadit různé příručky, které sice nejsou určeny 

pro výuku, ale obsahují potřebné informace. Žáci tak mají možnost samostudia nad rámec 

školní výuky. Čtvrtou skupinou jsou přídavné materiály, především filmy, v poslední době 

také nově se rozvíjející internetové portály. 

Pro základní školy existuje čtrnáct učebních materiálů od dvou nakladatelství. Jedná 

se o metodické příručky a učebnice vydané nakladatelstvím ALBRA a učebnice vydané 

nakladatelstvím Fortuna. Obě tato nakladatelství mají schvalovací doložku Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Co se týče čistě metodických příruček od těchto 

nakladatelství, existuje jen jedna základní, zaměřená pouze na první stupeň základní školy, 

vydaná pod názvem Ochrana člověka za mimořádných událostí  Osobní bezpečí. Základní 

školy, stejně jako školy střední, mají vlastní příručku o požární ochraně, která je v této 

kapitole popsána.  

Instruktážní filmy nejsou nijak striktně označeny, lze je tedy použít na všech úrovních 

školství. Přesto je evidentní, že informace v nich obsažené budou žáky různého věku vnímány 

odlišně.  
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Neopomenutelnou možností přiblížení této problematiky žákům je prostřednictvím Internetu. 

Internetové portály zaměřené na výchovu a vzdělávání žáků v oblasti ochrany člověka jsou 

primárně určené pro základní školy. Z nejznámějších je možné uvést např. Hasík 

(http://www.hasik.cz) nebo Záchranný kruh (http://www.zachranny kruh.cz). 

Stěžejní publikací výchovy žáků v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva je program 

Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, který vznikl v roce 1996 

v Bruntále za spolupráce České asociace hasičských důstojníků. Vůbec první publikace v ČR 

na tohle téma vyšla v roce 1998 pod názvem Výchova dětí v oblasti požární ochrany 

a popisuje celý systém výuky. Ke konci roku 1999 vyšla druhá publikace pod názvem 

Metodika výuky aktivistů pro výchovu dětí v oblasti požární ochrany, příručka 

pro instruktory. Publikace je zaměřena spíše teoreticky. Zabývá se požární ochranou, 

ochranou obyvatelstva a základními informacemi o psychologii. Metodická část obsahuje 

návody k výuce na základních školách. Koncem roku 2000 byla vydána třetí publikace pod 

názvem Výchova dětí v oblasti požární ochrany, terénní příručka pro instruktory. Tato 

publikace usnadňuje práci instruktorům při výuce na základních školách, obsahuje osnovu 

výuky a stěžejní body jednotlivých témat, které mohou pomoci při výkladu. Po vydání této 

publikace se stal program Výchova dětí v oblasti požární ochrany kompletním a byl 

zpracován i do koncepcí preventivně výchovné činnosti hasičských záchranných sborů krajů 

pod názvem Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.  

Příručka Výchova dětí v oblasti požární ochrany byla vydána jako jednorázová publikace 

určená pro učitele základních a speciálních škol. Příručka je členěna na část teoretickou 

a metodickou. Teoretická část obsahuje informace o požární ochraně, základní popis činnosti 

jednotek požární ochrany při mimořádné události a témata první pomoci a zdravovědy. 

V části metodické jsou pak uvedeny názorné příklady jednotlivých témat včetně ověření 

znalostí žáků. Výše uvedenou příručku doplňují videokazety se stejným názvem s filmy 

”Výchova dětí v oblasti požární ochrany I" a ”Výchova dětí v oblasti požární ochrany II", 

které obdržely základní školy prostřednictvím hasičských záchranných sborů krajů.  

K začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů 

byla zpracována příručka Ochrana člověka za mimořádných událostí [27], která je základní 

a výchozí příručkou vydanou v souladu s Pokynem MŠMT ze dne 4. března 2003, vydaná 

Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru České republiky. Příručka obsahuje 

tematiku ochrany obyvatelstva, rozdělenou na čtyři základní části – ochrana obyvatelstva, 

živelní pohromy, havárie s únikem nebezpečných látek a radiační havárie jaderných 
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energetických zařízení. Příručka je doplněna o náměty pro praktická cvičení. Příručka je spíše 

teoretická, než metodologická. Z hlediska aplikace do výuky obsahuje pouze testy na ověření 

znalostí a funguje tak jen jako informační podklad.  

Další informativně založenou příručkou v předmětné oblasti je Příručka pro obyvatele Pro 

případ ohrožení [28]. Příručka byla v roce 2002 distribuována na každou základní školu po 

jednom výtisku prostřednictvím hasičských záchranných sborů krajů, obsahuje obecné zásady 

chování při mimořádných událostech a krizových situacích. V témž roce byla na každou 

základní školu prostřednictvím hasičských záchranných sborů krajů distribuována 

videokazeta se čtyřmi filmy  Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí, Povodně 

a ochrana člověka, Havárie s únikem nebezpečných látek a Než přijede záchranka. 

Videofilm s názvem Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí shrnuje tuto tematiku 

a formou otázek a odpovědí ověřuje její zvládnutí žáky.  

V roce 2008 vydal Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč učební pomůcku s názvem 

”Štěstí přeje připraveným”4. Tento materiál obsahuje sérii dvaceti krátkých videoklipů 

rozdělených na 2 DVD a slouží jako návod, jak se zachovat při nebezpečných situacích, 

které mohou běžně nastat.  

V neposlední řadě je třeba zmínit i publikaci Co dělat… aneb kapesní průvodce krizovými 

situacemi doma i v zahraničí [29]. Tato ilustrovaná publikace seznamuje čtenáře s možnými 

ohroženími nejen v důsledku mimořádných událostí, ale také v běžném životě. Dává rady, 

jak ochránit sebe i blízké v případě ohrožení a jak si zajistit osobní bezpečnost. Cílem je 

rovněž, aby pojmy jako ”ochrana obyvatel” a ”civilní ochrana” dostaly modernější obsah.  

2.3.4 Instituce podílející se na vzdělávání obyvatelstva v oblasti ochrany 
obyvatelstva 

Hlavní činností Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR v této oblasti je 

stanovení zaměření preventivně výchovné činnosti v rámci Hasičského záchranného sboru 

ČŘ, tvorba koncepčních materiálů k výuce ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR a dalšími ministerstvy a metodická pomoc hasičským záchranným sborům 

krajů, institucím a neziskovým organizacím, které se zabývají výukou, ale i mimoškolními 

aktivitami dětí a studentů. Nezle také opomenout spolupráci s dalšími organizacemi 

spadajícími pod resort školství, jako je Česká školní inspekce ČR (která posiluje inspekční 

                                                 
4  Seriál krátkých videoklipů "Štěstí přeje připraveným" je také dostupný na internetových stránkách Institutu 

ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč (http://www.ioolb.cz/video_stesti.php). 
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činnost v této oblasti), Výzkumný ústav pedagogický v Praze (který připravuje metodické 

materiály pro učitele, provádí revize rámcových vzdělávacích programů a podílí se na tvorbě 

digitálního portfolia pro učitele "Ochrana člověka za mimořádných událostí, první pomoc 

a dopravní výchova") a Ústav pro informace ve vzdělávání (rychlá šetření v dané oblasti). 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR se také podílí na distribuci příruček 

a metodik pro obyvatelstvo, učitele základních, speciálních a středních škol a pro podnikající 

fyzické osoby5, organizuje školení a instruktáže v oblasti ochrany obyvatelstva. Vydává 

odborný časopis 112. Jedná se o měsíčník, ve kterém jsou publikovány články z oblasti 

požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. Ve spolupráci 

s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, občanskými sdruženími a dopravními 

podniky vydává propagační materiály pro občany, jakými jsou brožury, příručky či letáky, 

které jsou k dispozici na internetových stránkách Hasičského záchranného sboru České 

republiky.  

Hasičské záchranné sbory krajů zajišťují preventivně výchovnou, propagační a ediční 

činnost na úseku požární ochrany. Organizují školení a instruktáže k charakteru možného 

ohrožení obyvatel a k připraveným záchranným a likvidačním pracím a provádí poradenskou 

a konzultační činnost. Zajišťují odborně metodickou pomoc základním a středním školám 

při začleňování tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích 

programů škol. Zaměřují se na výchovné programy pro děti, mládež i dospělé obyvatelstvo. 

Mezi tyto programy můžeme zařadit projekt Vaše cesty k bezpečí [30], který vznikl v roce 

2008 ve spolupráci Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Krajského 

ředitelství policie Jihomoravského kraje a Diecézní charity Brno. Projekt zahrnuje 3 okruhy 

témat, a to ochranu obyvatelstva, požární prevenci a bezpečnost občana. Tento materiál je 

dostupný v elektronické podobě na internetových stránkách Hasičského záchranného sboru 

Jihomoravského kraje.  

Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč (dále jen Institut) v oblasti vzdělávací 

a výcvikové činnosti zpracovává učební metodické pomůcky, podklady pro vzdělávání, 

propagaci a přípravu obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci, organizuje 

a zabezpečuje odborné workshopy, semináře a konference. Dále organizuje a provádí kurzy 

pro pracovníky orgánů státní správy a pro příslušníky a zaměstnance Hasičského záchranného 

                                                 
5Seznam a popis pomůcek a příruček určených pro základní a střední školy je dostupný 

na http://www.hzscr.cz/clanek/pomucky pro zakladni a stredni skoly.aspx. 
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sboru České republiky (dále jen HZS ČR). Periodicky vydává Dokumentační a informační 

zpravodaje. Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra  generálním ředitelstvím HZS ČR vytvořil 

Institut sérii krátkých videoklipů ”Štěstí přeje připraveným” [31].  

Dalšími subjekty podílející se na vzdělávání obyvatelstva v dané oblasti jsou:  

Občanské sdružení Citadela Bruntál je dobrovolným, nezávislým, nepolitickým sdružením, 

které je zaměřeno na preventivně výchovnou činnost v oblasti požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva, problematiky environmentálního vzdělávání a ochrany životního prostředí, 

problematiky zdravého životního stylu, prevence společensky nežádoucích jevů a prevence 

návykového chování. Sdružení realizuje programy zaměřené na výše uvedené cíle pro děti, 

mládež, pedagogické pracovníky i další odbornou a laickou veřejnost. K provádění 

vzdělávacích programů mu byla udělena akreditace Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR. Citadela Bruntál je od roku 2001 hlavním nositelem programu 

Hasík.cz. [32]  

Občanské sdružení Asociace ”Záchranný kruh” [33] je internetovým bezpečnostním 

portálem, který je určen pro všechny věkové kategorie. Cílem sdružení je podpořit činnost 

záchranářských subjektů zejména v oblasti informovanosti, komunikace, prevence a přípravy 

nejen na běžná rizika, ale také na rizika vyvolaná v důsledku mimořádných událostí 

a krizových situací. Portál je zaměřen na informace, rady, návody, metodiky výuky, hry 

a testové formy. Zahrnuje i další projekty jako je projekt Chraň svůj svět, chraň svůj život, 

který je zaměřen na tvorbu vzdělávacích materiálů ve školách v oblasti ochrany obyvatelstva, 

životního prostředí a majetku, dále také projekt Interaktivní multimediální příručka první 

pomoci. Dalším projektem, jenž je ve spolupráci projektu Záchranný kruh, je Centrum zdraví 

a bezpečí, jehož cílem je vybudování centra pro přípravu dětí a mládeže v oblasti požární 

ochrany a ochrany obyvatelstva a pro výcvik záchranářů. Do projektu Záchranný kruh je 

začleněno mnoho dalších projektů, jako je například dříve zmiňovaný projekt Štěstí přeje 

připraveným.  

Aplikovaný výzkum k získání nových poznatků a dovedností v oblasti ochrany obyvatelstva, 

krizového řízení a kritické infrastruktury je důležitou oblastí aktivit Organizace Centrum 

pro bezpečný stát [34]. Výzkumný projekt, zahájený roku 2008, je zaměřen na analýzu 

hrozeb vzniku krizových situací a připravenost obyvatelstva v oblastech bezpečnosti 

obyvatelstva při vzniku požáru, bezpečnosti řidičů v zimním období a budoucnosti jaderné 
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energetiky v případě rizika energetické krize. Tato organizace také vydala již zmiňovanou 

publikaci Co dělat… aneb kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí.  

Občanské sdružení Rescueinfo [35] je neziskovou organizací založenou roku 2005 

v Pardubicích. Hlavním úkolem sdružení v době jeho vzniku bylo zajišťování radiového 

spojení při mimořádných událostech na území obce Pardubice. Z důvodů špatné 

informovanosti obyvatel při mimořádných událostech vznikl roku 2007 projekt Rady v nouzi 

[36], který občanům poskytuje důležité informace, rady a materiály zaměřené na ochranu 

obyvatelstva. V současné době je hlavní činností sdružení vzdělávací a preventivní činnost 

v oblasti ochrany obyvatel.  

Organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vznikla v roce 1991 s cílem 

spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku 

před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách. [37] Členové této organizace 

jsou zařazování do jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotek sborů dobrovolných 

hasičů podniků, které jsou nedílnou součástí Integrovaného záchranného systému České 

republiky. V rámci vzdělávání organizuje toto sdružení letní školy a tábory jak pro mládež, 

tak pro budoucí instruktory. Organizace v neposlední řadě realizuje odborné kurzy 

pro záchranáře.  

Národní institut pro další vzdělávání je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR. Projekty organizace mají podobu přednášek, kurzů a seminářů 

a jsou zaměřeny na další vzdělávání a podporu pedagogických pracovníků škol a školských 

zařízení a zvyšování kvality vzdělávání. Nabízené vzdělávací programy a projekty plní kromě 

funkce odborně metodické i funkci informační. [38]  

2.4 Dílčí závěr 

Jak je konstatováno ve vyhodnocení  Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 

s výhledem do roku 2020 [14], většina občanů není dostatečně informována a připravena 

správně reagovat na mimořádné události a poskytnout pomoc nejen sobě, ale také svým 

bližním. Občané nejsou dostatečně seznámeni se svými právy a povinnostmi při vzniku 

mimořádných událostí a krizových situací. Základním prvkem systému ochrany obyvatelstva 

by tedy měli být informovaní a sebevzdělaní občané, kteří dokáží reagovat na vzniklá 

nebezpečí a přijímaná opatření a poskytnou pomoc nejen sobě, ale i ostatním. Aby reakce 

na vzniklá nebezpeční vycházely z osvojených vědomostí a dovedností, je žádoucí, aby bylo 

první seznámení s probíranou problematikou započato co nejdříve, tedy nejlépe u žáků 
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povinné školní docházky. Proto se Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, 

ve spolupráci s dotčenými ministerstvy (především Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR), snaží vytvářet podmínky pro vzdělávání v oblasti ochrany člověka 

za mimořádných událostí na všech stupních škol. 

Důležitým kritériem pro osvojení si poznatků jsou způsob a metody, jakými bude dětem 

problematika ochrany člověka za mimořádných událostí zpracována a přiblížena, s ohledem 

na jejich schopnosti. Klasifikací metod výuky je nespočet a jsou děleny dle různých aspektů. 

Každý vyučovací předmět si navíc žádá svou specifickou cestu směřující k organizaci činnosti 

žáků a osvojení si obsahu vzdělávání. Volba metod výuky proto není nijak snadná. Učitel by 

měl metodu volit už při plánování a přípravě výuky, kde by měla být nejprve provedena 

a zhodnocena analýza vyučované látky, její výchovné a vzdělávací cíle.  

Žáci by také neměli být pasivními činiteli, ale aktivními subjekty podílejícími se na dosažení 

cílů pomocí vlastního úsilí. Proto je v současném vzdělávání kladen důraz na metody, 

které podmiňují aktivitu žáků. Učitelé by navíc měli žákům sdělovat obsahy výuky v takové 

podobě, aby žáky směřovaly k získání klíčových kompetencí a zároveň k dosažení 

očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oblastí v souladu s rámcovými vzdělávacími 

programy. 
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3 Metody a nástroje zpracování práce 

Při zpracování diplomové práce byly užity následující metody rozdělené na obecné metody 

a specifické metody a nástroje. 

3.1 Obecné metody 

Deskripce 

Metoda deskripce neboli popis byla použita při nastínění historického vývoje a současného 

stavu vzdělávání v oblasti řešené problematiky, aktuálních projektů preventivně výchovné 

činnosti a právní legislativy, stanovující úkoly a povinnosti v oblasti požární ochrany 

a ochrany obyvatelstva. 

Analýza 

Analýzou se rozumí myšlenkové rozdělení celku na jednotlivé části, kdy jsou podstatné věci 

odděleny od věcí nepodstatných [39]. Tato metoda byla použita při zkoumání systému výuky 

Ochrany člověka za mimořádných událostí, dalších potřeb směřování výuky, jednotlivých 

metod a forem výuky používaných při výuce na základních školách a jejich provázanosti. 

Syntéza 

Syntézou se rozumí myšlenkové spojení jednotlivých částí v jeden celek. Vzájemné 

souvislosti mezi jednotlivými částmi pak dodávají jednotě konkrétnost [39]. Tato metoda byla 

použita při vytváření návrhu programu výuky v oblasti ochrany člověka za mimořádných 

událostí. 

Indukce 

Indukci lze obecně popsat jako postup od méně obecného k obecnějšímu, od smyslového 

k racionálnímu, při němž jsou na základě zkoumaných faktů vyvozeny obecné úsudky 

a závěry [40]. Indukce se následně ověřuje dedukcí. Tato metoda byla v práci použita 

při zpracování dílčích závěrů jednotlivých kapitol. 

Dedukce 

Dedukce je opačným postupem než indukce. Jedná se o určitý typ úsudku a metodu 

zkoumání, kdy z přijatých výroků dochází k novému tvrzení, závěru či důsledku. Metoda 

dedukce byla použita při výběru technických prostředků vhodných pro interaktivní výuku. 
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Kompilace 

Kompilace je systematickým shrnutím poznatků, informací a názorů různých autorů 

o zkoumaném tématu. Tato metoda byla použita při vytváření elektronických výukových 

materiálů, především v jejich teoretických částech. 

3.2 Specifické metody a nástroje 

Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření je jednou z forem výzkumu veřejného mínění, sloužícího ke sběru 

informací. Toto setření je realizováno souborem otázek, jež jsou připraveny na určitém 

formuláři. V této práci bylo dotazníkové šetření využito pro získání aktuálních informací 

o názorech a postojích k vybraným formám a metodám výuky. 

Softwarový program SMART Notebook™ 

Softwarový program SMART Notebook™ je součástí SMART Board™ Software 

(výukového softwaru vhodného pro práci s interaktivními tabulemi) a umožňuje vytvářet 

elektronické výukové materiály pro interaktivní výuku v procesech zprostředkovaných 

učitelem i procesu samoučení k dosažení stanovených vzdělávacích a výchovných cílů.  

Při spuštění programu SMART Notebook™ se automaticky otevře výukový soubor 

obsahující Nabídku, Panel nástrojů, Karty (Řazení stránek, Galerie, Přílohy a Vlastnosti) 

a Oblast stránky, viz obrázek 1. Otevření výukového materiálu se provede v Nabídce 

v záložce Soubor – Otevřít…, jímž se zpřístupní okno pro hledání cesty k jednotlivým 

uloženým materiálům. Po nahrání výukového materiálu se jeho první stránka zobrazí 

v Oblasti stránky, ostatní stránky se zobrazí jako náhledy v panelu Karet. 

Spuštění výukového materiálu lze realizovat třemi způsoby. Prvním z nich je spuštění pomocí 

Nabídky v záložce Zobrazit – Na celou obrazovku, druhý způsob je pomocí klávesové zkratky 

Alt + Enter, třetí způsob je pomocí ikony v Panelech nástrojů (zobrazena jako monitor 

s modrým displejem a bílými šipkami v rozích – viz obrázek 1, dvanáctá ikona zleva). 

Manipulace s výukovými materiály je možná buď pomocí myši počítače, nebo dotyku 

s interaktivní tabulí (popř. interaktivním dotykovým displejem). Dotyk s interaktivní 

obrazovkou (prstem, pokud je používána interaktivní tabule, nebo speciálním perem, pokud je 

používán interaktivní dotykový displej) počítač interpretuje jako kliknutí levým tlačítkem, 

jako by byla použita myš počítače. 
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Obrázek 1: Výukový soubor programu SMART Notebook™ 

Elektronické výukové materiály vytvořené v této diplomové práci slouží k výuce Ochrany 

člověka za mimořádných událostí pro druhý stupeň základních škol a jsou prezentovány 

pomocí audiovizuální a výpočetní techniky.   
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4 Analýza řešené problematiky 

Systém výuky Ochrany člověka za mimořádných událostí stojí na pěti základních pilířích – 

legislativním základu, odborné přípravě učitelů, podpůrných pomůckách a učebnicích, 

na spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému a v neposlední řadě 

na důsledné kontrole.  

Základní legislativou v řešené oblasti jsou především Pokyn MŠMT (platný od roku 2003), 

rámcové vzdělávací programy a Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem 

do roku 2020. Do budoucna je také snaha o začlenění výuky Ochrany člověka 

za mimořádných událostí do zákona o požární ochraně [10] a zákona o integrovaném 

záchranném systému [1].  

Zajištění odborné přípravy budoucích učitelů je realizováno usnesením č. 734 ze dne 

5. října 2011, kdy byl Vládou ČR schválen materiál „Začlenění tematik Ochrana člověka 

za mimořádných událostí, péče o zdraví a dopravní výchova” do studijních programů 

pedagogických fakult. Tyto tematiky jsou implementovány do vzdělávání formou povinného 

nebo povinně volitelného předmětu.  

Co se týče učebnic a pomůcek, úkolem Hasičského záchranného sboru ČR je maximální 

propagace těchto materiálů ve školách. V současné době je školám nabízeno dostatečné 

množství učebního materiálu, který je podrobněji popsán v předchozí kapitole. V případě 

potřeby tvorby dalších materiálů by byla nutná spolupráce s odborníky na didaktiku, 

s metodiky apod.  

Spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému je pro školy velmi přínosná, 

jelikož tyto složky svými projekty podporují činnost výuky v oblasti bezpečnosti a ochrany 

člověka za mimořádných událostí, spolupracují při realizaci praktických činností a provádí 

besedy a přednášky k této problematice. Zaměstnanci složek integrovaného záchranného 

systému by však neměli nahrazovat roli učitele.  

Kontrola výuky na školách je zajišťována prostřednictvím Ústavu pro informace 

ve vzdělávání, který provádí rychlá šetření v oblasti výuky Ochrany člověka za mimořádných 

událostí a jehož výsledky lze uplatnit pro další směřování výuky a spolupráce se školami, 

a České školní inspekce, jejíž činnost je zaměřena na bezpečnost školy a způsoby zapracování 

tematik ochrany člověka za mimořádných událostí do školních vzdělávacích programů. 
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4.1 Analýza potřeb dalšího směřování výchovy 

Dne 5. října 2011 schválila Vláda ČR, usnesením č. 734, materiál „Začlenění tematik Ochrana 

člověka za mimořádných událostí, péče o zdraví a dopravní výchova” do studijních programů 

pedagogických fakult pro podporu vzdělávání budoucích učitelů, jehož zpracovatelem bylo 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, ve spolupráci s Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem dopravy ČR. 

Tento materiál byl v souladu s původním Harmonogramem realizace opatření ochrany 

obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 a měl sjednotit problematiky dopravní 

výchovy, ochrany zdraví a ochrany za mimořádných událostí do jednoho celku. Cílem tohoto 

sjednocení bylo, aby všichni učitelé získali minimum toho, jak se zachovat při mimořádných 

situacích a také jak těmto situacím předcházet. Další spolupráce se však, zejména dle přání 

Ministerstva dopravy ČR, rozdělila.  

Problematiku dopravní výchovy nyní řeší samo Ministerstvo dopravy ČR. Spolupráce 

Ministerstva zdravotnictví ČR s Hasičským záchranným sborem ČR pokračuje dále. V rámci 

této spolupráce byla připravena metodická doporučení pro učitele k výuce problematik 

ochrany člověka za mimořádných událostí a první pomoci, která v současné době procházejí 

připomínkovým a schvalovacím řízením. Tento metodický materiál by měl sloužit 

jak pro vzdělávání budoucích učitelů na vysokých školách, tak učitelům, kteří se zaobírají 

oborem Výchova ke zdraví. Na všech těchto aktivitách participuje Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR, bez kterého by tyto materiály neměly pro učitele odpovídající 

váhu. V nejbližší době se také chystá zveřejnění tohoto metodického doporučení 

na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a na portfoliu 

metodického portálu rámcových vzdělávacích programů. 

Dalším krokem je spolupráce Hasičského záchranného sboru ČR s Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR, kdy je kladen důraz na úpravu Pokynu MŠMT k začlenění 

tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí tak, aby odpovídal stávajícím rámcovým 

vzdělávacím programům. Také je zde snaha začlenit tuto tematiku do připravované novely 

zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a zákona č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně. [41]  

Prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání se připravují kurzy dalšího 

vzdělávání, které by měly učitelům poskytnout více možností sebevzdělání a prohloubení 

vědomostí a dovedností v řešené problematice.   
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4.2 Analýza organizačních forem a metod výuky na základních 

školách  

Tato analýza si klade za úkol zjistit, které z organizačních forem a metod jsou pro výuku 

v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí nejvhodnější. Zaměřuji se nejen na žáky 

druhého stupně základních škol a jejich vztah k vybraným organizačním formám a metodám 

výuky, ale také na učitele, jejichž názory a postoje vycházejí z dlouholetých zkušeností 

ve výchovně – vzdělávacím procesu. 

4.2.1 Cílová skupina žáci 

Názory a postoje žáků k metodám a organizačním formám výuky a rovněž k výuce 

podporované interaktivními cvičeními jsem získala na základě dotazníkového šetření, které 

probíhalo na základních školách na území Moravskoslezského kraje. Oslovila jsem celkem 

pět základních škol. Jmenovanými školami byly Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, 

Základní škola Bruntál, Jesenická 10, Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, Základní 

škola Opava, Otická 18 a Základní škola Ostrava Zábřeh, Jugoslávská 23. Dotazníkového 

šetření se zúčastnilo celkem 256 žáků druhého stupně základních škol. Respondenty se tak 

stali žáci ve věkové hranici od 12 do 15 let.  

Dotazníkové šetření probíhalo v kalendářním období únor – březen 2012. Celkem bylo 

připraveno 300 tištěných nestandardizovaných dotazníků, které obsahovaly 12 otázek. 

Ve většině otázek žáci označovali nabídnutou alternativu odpovědi, jedna otázka byla 

hodnocena škálovou stupnicí a u jedné otázky žáci volně doplňovali odpovědi. Toto šetření 

probíhalo ve třídách za přítomnosti vyučujících. Dotazník byl anonymní. Diskrétnost byla a je 

zaručena. Úspěšnost návratnosti dotazníku byla 100%, a to zejména proto, že jsem se osobně 

setkala se všemi respondenty i učiteli. 

Hypotéza 

Na základě pozorování a dosavadních poznatků se domnívám, že zavedení nových výukových 

forem a metod bude většině žáků vyhovovat více, než používání metod klasických. 

Interaktivní cvičení mají motivující charakter, umožňují snadnou sebekontrolu, jsou flexibilní 

a zábavné. Předpokládám, že výuka podporovaná počítačem je v běžných vyučovacích 

hodinách nejvyhledávanějším způsobem k dosažení výchovně – vzdělávacích cílů.  
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Odhaduji také, že žáci budou při pracovní činnosti preferovat spíše rozdělení do skupin, 

kde si mohou vzájemně pomáhat, než frontální výuku, při které učitel řídí a usměrňuje jejich 

aktivitu. 

 

Otázka č. 1: Jakou formou výuky se ti ve škole pracuje nejlépe? 

Na tuto otázku odpověděly téměř dvě pětiny (37,5%) respondentů, že preferují práci 

ve skupinách. Téměř třetina (30,9%) dotázaných upřednostňuje práci ve dvojicích, která jim 

poskytuje příležitost vzájemné pomoci při řešení úkolů. Možnost samostatnosti během výuky 

by se zamlouvalo 14,1% žáků. Naproti tomu 17,6% žáků vyhovuje tradiční výuka za pomoci 

učitele (viz tabulka 1). 

Tabulka 1: Preference práce při výuce 

Základní škola Ostrava Rýmařov Bruntál Krnov Opava celkem % 

Počet respondentů 52 42 47 58 57 256 100 

1. 

otázka 

samostatná práce 4 19 0 9 4 36 14,1 

práce ve dvojicích 15 3 15 15 31 79 30,9 

práce ve skupinách 22 9 24 26 15 96 37,5 

hromadně za pomoci učitele 11 11 8 8 7 45 17,6 

 

Otázka č. 2: U každé z následujících metod ohodnoť stupnicí 1–5 (1 = nejvíce mi 

vyhovuje, 2 = spíše mi vyhovuje, 3 = mám k ní neutrální vztah, 4 = spíše mi nevyhovuje, 

5 = nevyhovuje mi vůbec), nakolik ti daná metoda vyhovuje. 

U vybraných metod výuky měli žáci ohodnotit stupnicí 1 5, nakolik jim daná metoda výuky 

vyhovuje. Podle hodnocení metod výuky pokládají žáci za nejvíce vyhovující výuku 

podporovanou počítačem, která získala průměrné hodnocení 1,98. Tím se také potvrdila má 

hypotéza. Je patrné, že dnešní mladá generace preferuje především moderní technologie. 

Průměrné hodnocení 2,05 získaly výukové hry, které žáky baví. Oproti tomu odmítají žáci 

práci s učebnicemi a textovým materiálem, její průměrná hodnota dosáhla čísla 2,96 

(viz tabulka 2). 
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Tabulka 2: Hodnocení metod výuky 

Základní škola Ostrava Rýmařov Bruntál Krnov Opava 
Ø 

Počet respondentů 52 42 47 58 57 

2. 

otázka 

výklad učitele 2,15 2,71 2,21 3,05 1,95 2,41 

práce s učebnicí 2,88 3,05 2,47 3,70 2,68 2,96 

praktická cvičení 2,12 2,48 2,82 3,65 1,75 2,56 

výukové hry 1,58 2,62 1,75 2,90 1,42 2,05 

besedy a exkurze 1,65 2,52 2,06 3,15 1,86 2,25 

televizní výuka 1,77 3,05 2,14 3,00 2,04 2,40 

výuka podporovaná 

počítačem 
1,50 2,05 1,95 2,85 1,56 1,98 

 

Otázka č. 3: Jakým způsobem se podle tvého názoru naučíš nejvíce? 

V odpovědích na výše uvedenou otázku uznaly téměř dvě pětiny (39,8%) žáků, že je výklad 

učitele v procesu vzdělávání stále nejdůležitější (viz tabulka 3). Skutečnost, že moderní 

způsob výuky prostřednictvím interaktivních cvičení umožňuje dosažení výchovně – 

vzdělávacích cílů, potvrdila téměř jedna pětina (19,5%) respondentů. Naopak pouze 8,2% 

žáků uvedlo, že se z písemných cvičení naučí nejvíce. 

Tabulka 3: Výběr nejefektivnějšího způsobu učení 

Základní škola Ostrava Rýmařov Bruntál Krnov Opava celkem % 

Počet respondentů 52 42 47 58 57 256 100 

3. 

otázka 

z výkladu učitele 28 8 17 29 20 102 39,8 

z písemných cvičení 4 5 6 0 6 21 8,2 

z interaktivních cvičení 11 7 9 10 13 50 19,5 

samostudiem 4 8 6 9 11 38 14,8 

nevím 5 14 9 10 7 45 17,6 

 

Otázka č. 4: Jakým způsobem se ve vaší třídě učí výuka Ochrany člověka za mimořád

ných událostí? 

Způsob výuky je ve vzdělávacím procesu velmi důležitý. Většina škol potvrdila, že je výuka 

Ochrany člověka za mimořádných událostí zařazena do rámcových vzdělávacích programů. 

Výjimku tvořila pouze základní škola v Krnově, kde je výuka této problematiky řešena 
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prostřednictvím projektového dne „Ochrana člověka za mimořádných událostí“, 

uskutečňovaného jednou za školní rok. V odpovědích žáků základních škol v Ostravě a Opavě 

se našly drobné výjimky (viz tabulka 4). Předpokládám, že tato odchylka od většiny 

respondentů je zapříčiněna spíše nevědomostí jedinců, nežli nepochopením položené otázky.   

Tabulka 4: Způsob výuky Ochrany člověka za mimořádných událostí 

Základní škola Ostrava Rýmařov Bruntál Krnov Opava celkem % 

Počet respondentů 52 42 47 58 57 256 100 

4. 

otázka 

jako samostatný 

předmět 
0 0 0 0 0 0 0,0 

jako součást více 

předmětů 
49 42 47 0 53 191 74,6 

jako volitelný předmět 0 0 0 0 0 0 0,0 

oblast výuky nemáme ve 

škole zařazenou 
3 0 0 58 4 65 25,4 

 

Otázka č. 5: Jaké druhy praktických cvičení byly u vás v minulém školním roce 

provedeny?  

V tomto dotazníku se také zkoumalo, zda byla u žáků provedena praktická cvičení 

v předmětné oblasti. Z údajů vyplývá, že na všech školách bylo v minulém školním roce 

realizováno cvičení pro případ požáru (viz tabulka 5). Jak již bylo zmíněno výše, krnovská 

základní škola se navíc účastní i projektového dne „Ochrana člověka za mimořádných 

událostí“. Základní škola v Rýmařově se mimo cvičení pro případ požáru zúčastnila také 

projektu První pomoc  Šance pro Život. Žáci základní školy v Opavě uvedli, že se zúčastnili 

i celoškolního projektového dne s názvem „Den zdraví, prevence a bezpečnosti“.  

Tabulka 5: Realizovaná praktická cvičení na školách 

Základní škola Ostrava Rýmařov Bruntál Krnov Opava celkem % 

Počet respondentů 52 42 47 58 57 256 100 

5. 

otázka 

cvičení pro případ vyhlášení 

mimořádné události 
2 0 25 0 0 27 7,6 

cvičení pro případ požáru 48 42 22 58 28 198 55,6 

jiné praktické cvičení 0 42 0 58 26 126 35,4 

žádné cvičení na naší škole 

neproběhlo 
2 0 0 0 3 5 1,4 
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Otázka č. 6: Které níže uvedené metodě bys pro výuku Ochrany člověka 

za mimořádných událostí dal (a) přednost? 

Z dotazníku vyplývá, že velký počet žáků (44,5%) dává z vybraných metod výuky Ochrany 

člověka za mimořádných událostí přednost praktickým cvičením, kterých se aktivně 

zúčastňuje. Kladný vztah mají žáci také k výuce podporované počítačem (33,2%), 

kde si mohou procvičit získané znalosti a dovednosti. Přiklání se rovněž k názoru, že je 

důležitá i teoretická průprava prostřednictvím výkladu učitele (17,2%). Práci s učebnicí 

a textovým materiálem, jako vhodný způsob výuky v předmětné oblasti, shledává pouze 

5,1% žáků (viz tabulka 6). 

Tabulka 6: Výběr metody výuky Ochrany člověka za mimořádných událostí 

Základní škola Ostrava Rýmařov Bruntál Krnov Opava celkem % 

Počet respondentů 52 42 47 58 57 256 100 

6. 

otázka 

výklad učitele 16 1 6 7 14 44 17,2 

práce s učebnicí, knihou a 

textovým materiálem 
2 2 4 2 3 13 5,1 

praktická cvičení 13 28 21 31 21 114 44,5 

výuka podporovaná 

počítačem 
21 11 16 18 19 85 33,2 

 

Otázka č. 7: Jak často je výuka Ochrany člověka za mimořádných událostí ve vaší třídě 

podporována cvičeními na počítači nebo interaktivní tabuli? 

V otázce, jak často je výuka ve školách podporovaná cvičeními na počítači nebo interaktivní 

tabuli, se odpovědi žáků různých škol lišily. Jelikož se výuka řešené problematiky na základní 

škole v Krnově realizuje pouze pomocí projektových dnů, není divu, že se žáci s tímto 

způsobem výuky příliš nesetkávají. Odpovědi žáků základních škol v Opavě a Ostravě byly 

téměř totožné, výuka podporovaná cvičeními na počítači nebo interaktivní tabuli se na těchto 

školách využívá i v problematice Ochrany člověka za mimořádných událostí (viz tabulka 7). 

Dle získaných údajů se interaktivní výuka na základní škole v Rýmařově využívá spíše 

v hlavních vyučovacích předmětech. 
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Tabulka 7: Četnost výuky podporované počítači nebo interaktivními tabulemi 

Základní škola Ostrava Rýmařov Bruntál Krnov Opava celkem % 

Počet respondentů 52 42 47 58 57 256 100 

7. 

otázka 

pokaždé 2 0 2 0 0 9 1,6 

občas 33 1 13 8 31 99 33,6 

výjimečně 15 21 12 21 15 71 32,8 

vůbec 2 20 20 29 11 77 32,0 

 

Otázka č. 8: Jaká cvičení se ti líbí více? 

V tomto bodu dotazování se zkoumalo, která cvičení se žákům více zamlouvají. Důležitý je 

fakt, že žáci ve všech dotazovaných třídách převážně odpověděli, že se jim interaktivní 

cvičení líbí více, než tradiční cvičení v učebnici (viz tabulka 8), což považuji za další 

potvrzení mé hypotézy. Přesto je nutné zmínit, že se vyskytuje určitý počet žáků (10,5%), 

kterým se tradiční cvičení v učebnici zamlouvá více. Tento aspekt nesmí být ve vyučovacím 

procesu přehlížen. 

Tabulka 8: Interaktivní cvičení versus cvičení v učebnici 

Základní škola Ostrava Rýmařov Bruntál Krnov Opava celkem % 

Počet respondentů 52 42 47 58 57 256 100 

8. 

otázka 

interaktivní cvičení 48 42 44 42 53 229 89,5 

cvičení v učebnici 4 0 3 16 4 27 10,5 

 

Otázka č. 9: Proč se ti líbí více interaktivní cvičení / cvičení v učebnici? 

Na výše uvedenou otázku odpovědělo 9 % dotázaných, že neví. Důležitým podnětem, 

proč interaktivní cvičení do výuky zařazovat je ten, že většina žáků udává, že je tato cvičení 

baví více, než klasická cvičení. Téměř jedna třetina (28,9%) dotazovaných odpověděla, 

že interaktivní cvičení jsou zábavnější a žáci se tak více dokáží soustředit na obsah učiva, 

12,5% dotazovaných uvedlo, že jsou pro ně tato cvičení přehlednější. Naproti tomu stojí 

skupina žáků, která považuje za přehlednější cvičení v učebnici a tvrdí, že se z klasických 

cvičení naučí více, protože se s nimi setkávají častěji a jsou dostupnější. Někteří žáci uvádějí, 

že se pomocí cvičení v učebnici učí samostatnosti. Přehled odpovědí na výše uvedenou otázku 

je zobrazen v tabulce 9. 
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Tabulka 9: Důvod výběru zvoleného druhu cvičení 

Základní škola Ostrava Rýmařov Bruntál Krnov Opava celkem % 

Počet respondentů 52 42 47 58 57 256 100 

9. 

otázka 

interaktivní 

cvičení 

 

jsou zábavnější  12 17 6 11 28 74 28,9 

více se soustředí 

na látku 
8 8 9 4 3 32 12,5 

jsou přehlednější 4 12 4 7 5 32 12,5 

jsou lehčí 8 1 6 7 5 27 10,5 

více se jimi naučí 9 0 3 3 9 24 9,4 

jsou názornější 0 0 5 0 0 5 2,0 

více možností 

procvičování 
0 4 7 3 3 17 6,6 

cvičení v 

učebnici 

jsou přehlednější 4 0 2 6 1 13 5,1 

více se jimi naučí 0 0 0 5 0 5 2,0 

učí je 

samostatnosti 
0 0 1 2 1 4 1,6 

neví 7 0 4 10 2 23 9,0 

 

Otázka č. 10: Kde pracuješ nejčastěji s interaktivními cvičeními? 

V rozhovorech s vyučujícími byl zmíněn jeden z kladů interaktivních cvičení, a to ten, 

že s nimi mohou žáci pracovat i doma. Z odpovědí žáků však vyplynulo, že 77 % s nimi 

pracuje ve škole, jen malá část (19,9 %) doma a pouze 3,1 % žáků řeší tato cvičení 

u kamarádů (viz tabulka 10). 

Tabulka 10: Prostředí při práci s interaktivními cvičeními 

Základní škola Ostrava Rýmařov Bruntál Krnov Opava celkem % 

Počet respondentů 52 42 47 58 57 256 100 

10. 

otázka 

ve škole 39 35 45 31 47 197 77,0 

doma 13 7 2 20 9 51 19,9 

u kamarádů 0 0 0 7 1 8 3,1 

 

Otázka č. 11: Jak často se zabýváš  interaktivními cvičeními? 

Žáci byli také dotazováni, jak často pracují s interaktivními cvičeními. V této otázce 

se odpovědi žáků jednotlivých škol lišily. Z odpovědí žáků základních škol v Krnově 
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a Bruntále, kde se žáci s výukou za podpory interaktivních cvičení teprve seznamují, vyplývá, 

že se těmito činnostmi zabývají jen zřídka. Naproti tomu se stal tento interaktivní prostředek 

pro žáky základní školy v Rýmařově nedílnou součástí jejich výuky a vzdělávání. Více 

než třetina (34,8%) všech dotázaných uvedla, že se s interaktivními cvičeními zaobírají 

jednou týdně, 28,1% vícekrát týdně, 25,4% jednou měsíčně a 16,8% uvedlo, že s nimi pracuje 

každý den (viz tabulka 11). 

Tabulka 11: Četnost používání interaktivních cvičení 

Základní škola Ostrava Rýmařov Bruntál Krnov Opava celkem % 

Počet respondentů 52 42 47 58 57 256 100 

11. 

otázka 

každý den 9 28 0 2 4 43 16,8 

vícekrát týdně 11 14 4 13 30 72 28,1 

jednou týdně 26 0 17 18 28 89 34,8 

jednou měsíčně 6 0 26 25 8 65 25,4 

 

Otázka č. 12: Výukové programy na interaktivních tabulích ve škole 

V tomto bodu dotazníku měli žáci označit jeden z výroků, se kterým se jejich názor nevíce 

ztotožňuje. Více než polovina všech dotazovaných (54,7%) naznačuje, že jsou výukové 

programy na interaktivních tabulích využívány méně často, než by žáci uvítali. Jsou pro ně 

totiž příjemným zpestřením klasické výuky. Téměř třetina žáků (32,8%) také uvádí, že jim 

tento výukový prostředek pomáhá při procvičování již probrané látky. Naproti tomu jsou zde 

jedinci, kteří s interaktivními tabulemi neradi pracují (viz tabulka 12). 

Tabulka 12: Výběr z výroků uvedených v otázce. 

Základní škola Ostrava Rýmařov Bruntál Krnov Opava celkem % 

Počet respondentů 52 42 47 58 57 256 100 

12. 

otázka 

velice mi pomáhají 

procvičit látku 
20 7 14 15 28 84 32,8 

měli bychom je využívat 

častěji 
26 28 29 30 27 140 54,7 

nepracuji s nimi rád (a) 4 7 4 13 2 30 11,7 

jsou pro mě obtížné 2 0 0 0 0 2 0,8 
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4.2.2 Cílová skupina učitelé 

Analýza u této cílové skupiny byla prováděna na výše jmenovaných školách, kde probíhalo 

dotazníkové šetření. Uskutečňovala se prostřednictvím osobních konzultací s vyučujícími, 

kteří mají problematiku ochrany člověka za mimořádných událostí zahrnutou do učiva 

v rámci svých předmětů.  

Učitelé se během našich rozhovorů vyjadřovali k této problematice v tom smyslu, že zavádění 

nových technologií do výuky žáky motivuje, interaktivní cvičení je aktivizují a baví. 

Vyučování i učení získává hravější charakter a je vítaným doplňkem ke klasickým formám 

výuky.  

Výuka podporovaná počítačem nabízí interaktivitu, žáci mohou pracovat samostatně 

bez pomoci učitele nebo spolužáků a mohou si tak určovat vlastní pracovní tempo. 

To umožňuje i slabším žákům se na práci lépe koncentrovat a dosáhnout lepších výsledků. 

Mnoho učitelů využívá interaktivní cvičení k soutěžím mezi žáky. Po vyřešení zadaného 

úkolu si žáci spočítají dosažené body a mohou je srovnat se svými předešlými výsledky nebo 

s výkony svých spolužáků. Soutěživé aktivity je baví a stávají se také předmětem 

sebevýchovy a sebehodnocení. Učitelé tvrdí, že žáci pozitivně hodnotí možnost sebekontroly 

a okamžité zpětné vazby při plnění úkolů. Obtížné je určit, zda se žáci všeobecně naučí více 

z interaktivních cvičení než z tradiční učebnice. Je to otázkou možností, pracovního tempa, 

učebního stylu a strategie každého jednotlivého žáka. Každopádně je interaktivní činnost 

spojena se zvýšenou motivací žáků, která pozitivně ovlivňuje atmosféru ve třídě. 

Učitelé se také vyjádřili v tom smyslu, že jim připadá, že jsou žáci při práci s interaktivními 

cvičeními samostatnější a méně vyhledávají pomoc učitele než u klasických cvičení. 

Už během plnění zadaných úkolů jsou většinou informováni, zda postupují správně a jejich 

výsledky jsou okamžitě korigovány. Podle mínění jednotlivých vyučujících se žáci při plnění 

úkolů méně zabývají jinými činnostmi, méně vyrušují a více se koncentrují na práci. 

Učitelé si jsou ale vědomi i slabších stránek interaktivních cvičení. Vyžadují od nich často 

složitější a pracnější přípravu na vyučovací hodinu, potřebu sebevzdělávání v oblasti nových 

technologií, ale i organizační schopnosti a nové způsoby hodnocení a klasifikace žáků. 

Na druhé straně nemusí zavádění nových metod a forem práce vyhovovat ani všem žákům. 

Někteří se mohou cítit stále kontrolováni, častěji se mohou zviditelnit jejich mezery v učivu 

a slabiny ve znalostech a dovednostech. Hravá forma výuky muže u některých dětí způsobit 

rozptýlení pozornosti natolik, že je potom obtížné je nasměrovat k další práci. Ani přílišná 



 

40 

samostatnost při plnění úkolů nemusí všem vyhovovat. Zajisté se najdou i žáci, kterým práce 

na počítači a s interaktivními cvičeními příliš nevyhovuje a raději se učí z klasických učebnic. 

Učitelé si jsou vědomi toho, že během výuky musí docházet ke střídání výukových metod, 

musí se dbát na rovnováhu ve výběru různých výukových aktivit. Shodují se také v tom, 

že pozitivní motivace žáků je rozhodujícím kritériem pro volbu výukových forem a metod.  

Další informace ohledně zjišťování názorů, postojů a připomínek v oblasti výuky Ochrany 

člověka za mimořádných událostí byly čerpány z projektu Ústavu pro informace 

ve vzdělávání s názvem Rychlé šetření 2009 [42]. Tento projekt byl realizován pomocí 

dotazníku směřovaného k ředitelům škol, který byl v elektronické podobě vyvěšen 

na Internetu. Bylo osloveno celkem 4000 základních a středních škol po celé republice, z toho 

se zúčastnilo celkem 2 725 škol, návratnost tedy činila 68,1 %. Z celkového počtu 

zúčastněných škol byl podíl škol v Moravskoslezském kraji 11,3 %, což byla druhá největší 

účast ve srovnání s ostatními kraji. Z dotazníku vyplývá, že téměř 72 % respondentů považuje 

získání průpravy v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí u žáků za naprosto 

nezbytné. Ředitelé v Moravskoslezském kraji s tímto tvrzením souhlasili v 68 %, ti však 

naopak ve větší míře než ředitelé z ostatních krajů uvedli, že jde jistě o užitečnou, 

leč postradatelnou průpravu (28,5 %). Na otázku, jaký způsob předepsané výuky 

by vyučujícím v oblasti řešené problematiky nejlépe vyhovoval, odpověděly téměř tři čtvrtiny 

všech respondentů tak, že by měla být výuka Ochrany člověka za mimořádných událostí 

součástí více předmětů, tedy v podobě v jaké se realizuje nyní. Důležitost jednotlivých forem 

výuky se známkovala stupnicí 1 (naprosto nezbytná forma) až 5 (nepotřebná forma). Podle 

hodnocení forem výuky pokládají ředitelé za nejvíce důležité vytváření modelových situací 

a jejich řešení se žáky, které získalo průměrné hodnocení 1,9. Tento způsob výuky považují 

za nejdůležitější školy v Moravskoslezském kraji, jejichž průměrné hodnocení dosáhlo 

hodnoty 1,76. Necelé dvě pětiny respondentů (39,3 %) považují tuto formu výuky za naprosto 

nezbytnou. Dále byla z hlediska důležitosti uvedena teoretická průprava do dané problematiky 

(2,2) a fyzická a psychická průprava na řešení mimořádných událostí (2,3). Na otázku, které 

metody vzdělávání žáků jsou pro výuku Ochrany člověka za mimořádných událostí 

na školách pravidelně používány, byly v nejčastějších případech jmenovány následující tři – 

diskuse učitele s žáky (77,8 %), výklad učitele (74 %) a praktické cvičení, modelové situace 

(68,1 %). 
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4.3 Analýza technických prostředků vhodných pro interaktivní 

výuku na základních školách 

Vybavení prezentační technikou se ve vzdělávacím procesu stává stále důležitějším 

nástrojem. V poslední době je to především školství, kde si moderní audiovizuální technika 

nachází své místo. Prostředky pro interaktivní výuku umožňují využívat učebnu školy 

jako multimediální učebnu s využitím prezentační a audiovizuální techniky. Učitelé 

tak mohou tuto techniku využívat ke svým prezentacím, které jsou uloženy v osobním 

počítači, popřípadě ve videorekordéru či v DVD přehrávači. Důraz je především kladen 

na jednoduchost ovládání a techniku, která bude využitelná i v podmínkách větší učebny 

s možností menšího zatemnění. 

Pro interaktivní výuku jsou nejčastěji prodávány a využívány interaktivní dotykové tabule 

SMART Board™, jejichž celkový podíl na světovém trhu činí přibližně 70%. Od roku 2011 

je v České republice v provozu více jak 9500 interaktivních tabulí SMART Board™, 

což představuje dvojnásobek celkového počtu ostatních využívaných typů interaktivních 

tabulí. Tyto tabule je možné ovládat pouhým dotykem prstu. Pro ovládání tabule a vytváření 

prezentací je však potřeba propojit tuto tabuli s počítačem vybaveným příslušným 

softwarem. Pro plnou kompatibilitu je doporučen software SMART Notebook™. Unikátnost 

tohoto softwaru spočívá v tom, že je realizován v českém jazyce a je jediným softwarem 

evaluovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Mimo to plně spolupracuje 

s programy Microsoft Office. Po jeho zakoupení a registraci je možné jej využívat 

v neomezeném množství licencí, což umožňuje obsluhovat všechny interaktivní tabule 

na škole prostřednictvím jednoho jediného softwaru. 

Datové projektory (dataprojektory) se staly stěžejním prvkem moderní učebny. Nejnovější 

typy disponují vysokým světelným výkonem, zpracují široký rozsah grafického rozlišení 

počítačů, umožňují připojovat videorekordéry, dokumentační kamery (vizualizéry), 

či využívat dálkový ovladač projektoru i jako ovladač kurzoru počítače (myš). Základními 

kritérii pro výběr projektoru jsou světelný výkon a rozlišení zobrazovačů. Světelný výkon 

musí zajistit kvalitní a kontrastní obraz v dostatečné velikosti i při vyšší hladině osvětlení 

v místnosti. Rozlišení zobrazovačů má velký vliv na kvalitu promítaného obrazu ve smyslu 

čitelnosti drobného textu. V zásadě platí, že je ideální, pokud rozlišení zobrazovačů 

projektoru přesně odpovídá rozlišení na počítači. K interaktivní tabuli lze připojit 

dataprojektor s ohledem na tato kritéria:  
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 projekce bude mít dostatečný výkon a bude vhodná pro interaktivní tabuli, 

 výukové prostory bude možné zastínit, 

 interaktivní tabule bude mít dostatečný počet vstupů pro připojení externích zařízení, 

 na nákup budou dostupné finanční prostředky. 

4.3.1 Výběr technických prostředků a jejich cenové vyčíslení 

S rostoucí velikostí školy roste i vybavenost škol projekční technikou a interaktivními 

tabulemi. Malé školy jsou na tom s vybaveností hůře, jelikož se většinou potýkají 

s nedostatkem, popř. omezeným množstvím financí.  

V tabulce 16 jsou cenově vyčísleny náklady na instalaci interaktivních tabulí a k tomu 

potřebného příslušenství. Z cenově dostupných modelů byla vybrána interaktivní tabule 

s poměrem stran 16:10, což odpovídá standardnímu formátu dnes prodávaných monitorů. 

Jedná se o interaktivní dotykovou tabuli SMART Board 685 s ozvučením, která je dodávána 

spolu se softwarem SMART Board™ Software 10 CZ pro Windows™ (softwarem 

pro obousměrný přenos a zpracování informací mezi interaktivní dotykovou plochou 

a počítačem).  

K této tabuli je také dodáváno příslušenství jako např. barevné popisovací hroty, mazací 

houbička a v neposlední řadě software SMART Notebook™, v němž se vytvářejí výukové 

soubory, které obsahují grafické prvky, text, tabulky, čáry, obrazce, animace a další. Hlavní 

charakteristiky interaktivní tabule SMART Board 685 jsou uvedeny v tabulce 13. 

Tabulka 13: Hlavní charakteristiky interaktivní tabule SMART Board 685 [43] 

Hlavní charakteristiky 

šířka obrazu 188,0 cm kompatibilita libovolný 16:10 LCD nebo DLP projektor 

výška obrazu 117,2 cm připojení s PC kabel USB 2.0 v délce 5m 

výška 125,7 cm Minimální 

požadavky 

pro PC 

procesor Pentium II 450 MHz (doporučeno 

700 MHz), 256 MB RAM (doporučeno 512 

MB RAM), Windows 2000, XP, Windows 

VistaTM, Microsoft Internet Explorer® 6.0 

a vyšší, Microsoft DirectX® 8.1 a vyšší, 

Adobe Flash Player 8.0 a vyšší, 840 MB 

volného prostoru, volný USB port 

šířka 196,9 cm 

hloubka 13 cm 

hmotnost 19,1 kg 

úhlopříčka 221,3 cm (87 

1/8”) 
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Ze široké škály datových projektorů byl vybrán datový projektor EPSON EB 450W. Pomocí 

technologie zrcadlového zobrazování umožňuje používat velmi krátkou projekční vzdálenost 

bez vytváření stínů na tabuli či oslňování a je schopen vytvářet širokoúhlé obrazy s poměrem 

stran 16:10. Hlavní charakteristiky datového projektoru EPSON EB 450W jsou uvedeny 

v tabulce 14. 

 

Tabulka 14: Hlavní charakteristiky datového projektoru EPSON EB 450W [44] 

Hlavní charakteristiky 

nativní rozlišení WXGA 1280 x 800  hmotnost 5,7 kg 

technologie projekce LCD svítivost 2500 ANSI 

šířka 369 mm kontrastní poměr 2000:1 

hloubka 481 mm reproduktory 10 W 

výška 115 mm   

 

Všechny základní školy mají již pro výuku (například předmětu Informatika) k dispozici 

počítačovou učebnu, ev. jednotlivé počítače, které lze využít i pro interaktivní výuku. Pokud 

by však byla nutnost pořídit počítač i do učebny, v níž bude interaktivní tabule umístěna, 

je doporučena počítačová sestava Premio Pilot I. Jedná se o levnou počítačovou sestavu 

pro běžnou práci, která zároveň splňuje požadavky uvedené v hlavní charakteristice 

interaktivní tabule SMART Board 685. Tato sestava obsahuje osobní počítač s instalovaným 

operačním systémem, klávesnici a myš. Monitor není součástí sestavy, je tedy důležité ho 

k sestavě dodat. Hlavní charakteristiky počítačové sestavy Premio Pilot I jsou uvedeny 

v tabulce 15. 
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Tabulka 15: Hlavní parametry počítačové sestavy Premio Pilot I [45] 

Hlavní charakteristiky 

operační systém  MS Windows 7 Home Premium SP1 CZ 

procesor Intel® Celeron Dual Core E3400 

paměť 2 GB DDR3 

pevný disk 500 GB SATAIII 

rozměry skříně 180mm x 405mm x 360mm 

další integrovaný VGA Intel® GMA X4500, integrovaná zvuková karta, 

DVD±R/RW DL, čtečka paměťových karet, 6 x USB, Gb LAN 

 

V tabulce 16 jsou uvedeny cenové náklady na pořízení a instalaci interaktivní tabule včetně 

příslušenství pro interaktivní výuku v klasické učebně nevybavené počítačovou technikou. 

Ceny uvedené v této tabulce odpovídají ceníku společnosti AV MEDIA a.s. a jsou 

srovnatelné s nabídkami těchto produktů na internetových stránkách. 

Tabulka 16: Cenové náklady na instalaci interaktivní tabule včetně příslušenství 

Položka Ks Cena vč. 20% DPH 

Interaktivní tabule SMART Board 685 s ozvučením 1 42 252 Kč 

Datový projektor EPSON EB 450W 1 31 777 Kč 

Počítačová sestava Premio Pilot I 1 10 503 Kč 

Celkem vč. 20% DPH 84 532 Kč 

 

4.3.2 Vybavenost dotazovaných základních škol prostředky pro interaktivní 
výuku 

Počet žáků na Základní škole Opava, Otická 18, činí 468. Škola disponuje multimediální 

učebnou vybavenou interaktivní dotykovou tabulí SMART Board s připojením na Internet, 

která velmi přispívá k zavádění informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. 

K výuce má škola k dispozici 26 žákovských stanic propojených s Internetem, z nichž 2 jsou 
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propojeny s interaktivními tabulemi SMART Board, další 2 jsou propojeny s dataprojektory 

a keramickými tabulemi EkoTab K180, popř. Stiefel QOMO. 

Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, disponuje 292 žáky. Škola je vybavena dvěma 

počítačovými učebnami. V jedné učebně je pro žáky k dispozici 25 notebooků, ve druhé 

učebně se nachází 25 stolních počítačů. V devíti žákovských třídách je možnost interaktivní 

výuky pomocí interaktivní tabule ActivBoard, popř. dataprojektorů a promítacích pláten. 

Všechny třídy, včetně počítačových učeben, jsou připojeny k Internetu.  

Na Základní škole Rýmařov, Jelínkova 1, je pro školní rok 2011/2012 zapsáno 674 žáků. Tito 

žáci mají k dispozici 3 počítačové učebny disponující 45 stolními počítači. Dalších 

29 stolních počítačů se nachází ve vyučovacích třídách. Ve 22 třídách (z celkového počtu 

29 tříd) je k podpoře interaktivní výuky instalováno 15 interaktivních dotykových tabulí 

SMART Board, 3 interaktivní tabule ActivBoard a 4 dataprojektory značky Epson 

s promítacími plátny. Ve všech třídách je možnost připojení na Internet. 

Na Základní škole Bruntál, Jesenická 10, je celkem 611 žáků. Škola disponuje dvěma 

počítačovými učebnami, z nichž každá je vybavena 25 stolními počítači. Tři žákovské třídy 

mají k dispozici interaktivní tabule značky SMART Board, propojené s počítači a připojením 

na Internet. Jedna třída je vybavena přenosným dataprojektorem s přenosným počítačem. 

Základní škola Ostrava – Zábřeh, Jugoslávská 23 disponuje 369 žáky. Žáci mají k dispozici 

jednu počítačovou učebnu vybavenou 16 stolními počítači propojenými s Internetem. Kromě 

počítačové učebny je na škole možné realizovat interaktivní výuku v šesti žákovských třídách 

vybavených interaktivními dotykovými tabulemi SMART Board, dataprojektorem 

a připojením na Internet. 

4.4 Dílčí závěr 

Didaktické prostředky se neustále vyvíjejí a mění spolu s rozvojem kultury a digitalizací 

společnosti. V současné době se začínají upřednostňovat tzv. moderní didaktické prostředky, 

představované především výukou podporovanou počítačem a interaktivní výukou, které sebou 

přinášejí nové způsoby výuky a často i novou motivaci pro žáky ve výchovně – vzdělávacím 

procesu.  

I přesto, že se výukové styly u různých učitelů liší, mohou do svých vyučovacích hodin 

bez problémů integrovat interaktivní výuku (lze ji například využívat při projektové výuce 

nebo skupinové práci). Závěrečná podoba každé vyučovací hodiny samozřejmě záleží 
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na schopnostech a zkušenostech každého učitele. Nemělo by se ale zapomínat, že základním 

pravidlem úspěchu ve vzdělávání a výchově žáků není jen zprostředkování vzdělávacích 

obsahů, ale také jejich motivace a aktivizace. Výuka by tak měla obsahovat teoretickou 

průpravu daného učiva doprovázenou zábavnými a odlehčujícími prvky, které však mají 

výchovný charakter.  

Výuka podporovaná počítačem a interaktivními cvičeními se u mladé generace stává vítaným 

zpestřením dříve poněkud jednotvárného způsobu výuky podle učebnic a pomocí klasických 

tabulí. Tento nový způsob výuky žáky aktivizuje a dodává jim zpět motivaci k učení. 

Uskutečnění interaktivní výuky podléhá reálným podmínkám a možnostem škol v oblasti 

personálního obsazení, materiálního vybavení a finančních možností. Všechny dotazované 

školy těmito prostředky disponují. Na školách jsou systematicky prováděny obnovy 

materiálních podmínek. Možnost pedagogů využívat ve výuce prostředky ICT dosahuje 

ve většině případů dobré úrovně. Je zajištěn dostatečný počet počítačů pro výuku a učebny 

jsou postupně vybavovány interaktivními tabulemi. 

Předností realizace interaktivní výuky je vytvoření vlastního interaktivního výukového 

materiálu zaměřeného na danou problematiku, který je pro žáky názorný, srozumitelný 

a přiměřený a současně splňuje didaktické požadavky. Na základě této skutečnosti, 

s přihlédnutím k faktu, že v současné době školy těmito materiály nedisponují v potřebném 

rozsahu, je třeba zpracovat adekvátní interaktivní výukové materiály zabývající se 

problematikou ochrany člověka za mimořádných událostí. 
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5 Návrhová část 

Podle Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k začlenění tematiky ochrany 

člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů [12] se tato tematika zařazuje 

do učebních dokumentů v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně v každém ročníku. 

Cílem začlenění této problematiky do vyučovacích hodin je osvojení si učiva zaměřeného 

na rozpoznání varovného signálu „Všeobecná výstraha“ a činnost po jeho vyhlášení, 

používání telefonních linek tísňového volání, přípravu evakuačního zavazadla, zásady 

při opouštění bytu, činnosti integrovaného záchranného systému a v neposlední řadě 

i poskytování první pomoci při zraněních v případě mimořádných událostí. 

Obsah by podle tohoto pokynu měl být zaměřen na tematiku ochrany osob před následky 

živelních pohrom včetně zásad chování při mimořádných událostech, úniku nebezpečných 

látek do životního prostředí včetně improvizované ochrany osob a použití nebo anonymní 

hrozby použití výbušniny nebo nebezpečné látky včetně zásad chování po nálezu či obdržení 

podezřelého předmětu. 

Žádný legislativní předpis však nestanovuje pevně dané osnovy, přesný obsah a rozčlenění 

výuky do předmětných oblastí. Proto se diplomová práce věnuje možnému návrhu zpracování 

této tematiky. 

5.1 Návrh programu výchovy řešené problematiky 

Návrh programu výchovy v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí je zaměřen 

cíleně na žáky základních škol tak, aby se pokud možno ke každému jedinci dostaly 

informace o tom, jaké mimořádné události mohou nastat, jak jim předcházet a jak se v případě 

takové události chovat. Učivo je rozděleno do okruhů a v rozsahu přiměřeném věku žáků.  

5.1.1 Návrh na rozložení výuky na 1. stupni základní školy 

Je důležité, aby bylo první seznámení s probíranou problematikou provedeno co nejdříve, 

tedy nejlépe již na 1. stupni základní školní docházky.  

V 1. ročníku by měl být žák seznámen s konkrétními nebezpečími spojenými s riziky běžného 

života, s ohněm a mimořádnou událostí. Dále by měl vědět, kdy a jak přivolat pomoc, koho 

o pomoc požádat, jak se chránit a jak předcházet úrazům, otravám a jiným ohrožením.  
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Ve 2. ročníku je již třeba u žáků rozvíjet znalost nebezpečí a schopnost odhadnout riziko 

vč. způsobu, jak se mu vyhnout. Důležité je také posilovat odpovědnost žáků za vlastní zdraví 

a bezpečnost, a s tím spojená základní pravidla poskytování pomoci při drobných poraněních 

a běžných onemocněních.  

Ve 3. ročníku by mělo být provedeno opakování učiva z předchozích ročníků, aby docházelo 

k osvojování si poznatků. Dále je třeba rozvíjet u žáků schopnost rozpoznat varování 

před nebezpečím a rozdíly mezi signály (varovný signál, požární poplach, zkouška sirén). 

Žáci by si také měli zafixovat postupy, jak se zachovat v případě požáru, mimořádné události 

i jiných rizikových situací běžného života. 

Cílem výuky ve 4. ročníku je rozvíjet u žáků schopnost bezpečně se orientovat a pohybovat 

v budově i mimo budovu v případě rizikových situací (nouzové východy, označené únikové 

cesty) a poskytnout základní první pomoc. 

V 5. ročníku by se žáci měli seznámit se základními složkami integrovaného záchranného 

systému a jejich činnostmi ve vztahu k řešení mimořádných událostí. Dále by měla být výuka 

zaměřena na způsoby chování při požárech (modelové situace) a možnosti hašení požáru, 

vč. nácviku evakuace. Z hlediska první pomoci by měla být žákům umožněna praktická 

ukázka a nácvik resuscitace. 

5.1.2 Návrh na rozložení výuky na 2. stupni základní školy 

Žáci 2. stupně základní školní docházky jsou fyzicky a psychicky daleko vyspělejší a jsou 

tedy schopni zvládnout složitější témata jako je zdravověda, použití přenosných hasicích 

přístrojů a chování při úniku nebezpečných látek. 

Cílem výuky v 6. ročníku je rozvíjet u žáků schopnost adekvátně se chovat v případě 

vyhlášení varovného signálu ”Všeobecná výstraha” a v případě vzniku mimořádné události 

a nařízené evakuace. Učivem by se tak měly stát okruhy, jako jsou klasifikace mimořádných 

událostí, varování obyvatelstva, evakuace, ukrytí, nouzové přežití a poskytování první pomoci 

(v případě dopravní nehody, při úrazech elektrickým proudem, zlomeninách, záchvatech). 

V tomto ročníku by mělo být provedeno opakování učiva z 1. stupně. 

Žáci 7. ročníku by měli být seznámeni se zásadami protipožární prevence, o postupech, 

jak adekvátně reagovat v případě vzniku požáru, a o použití vhodné metody hašení požáru. 

Dalším bodem, se kterým by žáci v tomto ročníku měli seznámit, jsou pojmy spojené 

s povodněmi, informace o zásadách chování během povodní, obecné zásady při opuštění bytu. 

Dále by měli žáci získat informace o významu a činnostech základních a ostatních složek 
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integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných událostí, významu záchranných 

a likvidačních prací. Z hlediska zdraví a první pomoci by žáci měli být seznámeni s aktivním 

předcházením rizikům běžných úrazů, otrav, tonutí, popálenin, která hrozí v různém období, 

prostředí a při různých činnostech, včetně jejich příznaků, projevů a dopadů.  

Výuka v 8. ročníku by měla být směřována na zásady bezpečného chování při antropogenních 

mimořádných událostech. Žák by měl být také schopen charakterizovat základní pravidla 

individuální a improvizované ochrany a dekontaminace. Ve výuce by měly být rovněž 

přiblíženy pojmy terorismus a extremismus (formy, typy, podezřelé předměty a poštovní 

zásilky, ohrožení výbušnými látkami, kybernetický terorismus, ochrana sebe a okolí). 

Cílem výuky v závěrečném 9. ročníku je rozvíjet u žáků schopnost aplikovat v praxi zásady 

bezpečného chování při mimořádných událostech způsobených přírodními vlivy, prakticky 

zvládnout základní způsoby přežití v přírodě a uplatnit je v modelových situacích. Znát 

prevenci v péči o zdraví a umět poskytnout adekvátní pomoc v případě úrazu či násilí. 

Na závěr by mělo být provedeno opakování učiva z předchozích ročníků. 

5.2 Návrh elektronických výukových materiálů pro interaktivní 

výuku 

Elektronické výukové materiály (též známé pod pojmem digitální učební materiály  DUMy) 

lze definovat jako elektronicky zpracované soubory připravené pro použití ve vyučování 

(například pracovní listy, prezentace, audiovizuální ukázky). Elektronické výukové materiály 

(dále jen výukové materiály) samy o sobě výuku neovlivní. Způsob jejich použití závisí 

na učitelích a na jejich schopnosti využít tyto materiály smysluplně ve svých vyučovacích 

hodinách. Výukové materiály mohou být jedním z prostředků, které zkvalitňují výuku 

a přispívají tak k její větší efektivitě. 

Výukové materiály by vždy měly sloužit ke vzdělávání žáků a zkvalitnění jejich výuky a vznikat 

v souladu s projektovým záměrem školy. Každý výukový materiál (někdy neformálně 

označovaný jako šablona) musí vždy obsahovat tyto údaje:  

 jméno autora výukového materiálu,  

 datum (období), ve kterém byl výukový materiál vytvořen,  

 ročník, pro který je výukový materiál určen,  

 vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma (lze konkretizovat 

např. klíčovými slovy) – dle požadavků příslušného výukového materiálu,  
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 metodický list/anotaci – výstižný popis způsobu použití výukového materiálu 

ve výuce.  

Výukové materiály vytvořené v diplomové práci jsou v souladu s Metodickým listem pro ZŠ 

pro zpracování vzdělávacích materiálů v rámci projektů EU peníze školám Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je víceletým tematickým programem 

v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v jehož rámci je možné 

v programovacím období 2007 2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního 

fondu. 

5.2.1 Popis elektronického výukového materiálu Varování a evakuace 
obyvatelstva 

Pro ukázku elektronických výukových materiálů byl vybrán výukový materiál pro šestý 

ročník – Varování a evakuace obyvatelstva, který navazuje na předchozí učivo, pomocí něhož 

se žáci seznámili se základními pojmy souvisejícími s mimořádnými událostmi a jejich 

rozdělením. Učivo je v souladu s výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání a ročníkovými výstupy Školního vzdělávacího programu. 

Anotace: Výukový materiál Varování a evakuace obyvatelstva seznamuje žáky s druhy 

signálů používaných na území České republiky, s informacemi, jak se chovat v případě 

vyhlášení evakuace, a zásadami při opouštění domovů z důvodu evakuace.  

Cíl výuky: Rozvíjet u žáků schopnost adekvátně se chovat v případě vzniku mimořádné 

události a nařízené evakuace. 

Očekávaný výstup: Žák rozpozná varovný signál ”Všeobecná výstraha”, adekvátně reaguje 

na tento signál, zná a prakticky uplatní postupy v případě nařízení evakuace, včetně zásad 

při opouštění bytu. 

Klíčová slova: Varovný signál, požární poplach, zkušební tón, evakuace. 

Stupeň a typ vzdělávání: Základní vzdělávání, druhý stupeň. 

Tento výukový materiál obsahuje teoretický základ řešené problematiky, didaktické hry 

a kontrolní cvičení k získání zpětné vazby.  

Úvodní stránka obsahuje název tematického okruhu, předmět a ročník, ve kterém bude daný 

okruh vyučován, jméno zpracovatele výukového materiálu, datum vytvoření a klíčová slova 

(viz obrázek 2, vlevo).   
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Při stisknutí slova „anotace“ se zobrazí stránka s anotací výukového materiálu (viz obrázek 2, 

vpravo). Šipka ukazující směr vlevo, slouží jako přechod na předchozí stránku. Šipka 

ukazující směr vpravo, slouží jako přechod na stránku následující. Stiskneme li šipku 

na stránce anotace, materiál se vrátí na úvodní stránku.  

 

Obrázek 2: Úvodní strana a anotace výukového materiálu 

V případě stisknutí šipky na úvodní stránce se výukový materiál přesune na stránku výběru 

(viz obrázek 3, vlevo nahoře). Stránka výběru nabízí podoblasti Druhy signálů, Náhradní 

způsoby varování, Co dělat, když zazní siréna, Co dělat v případě nařízení evakuace a Zásady 

při opouštění bytu. Stisknutí odkazových polí se symbolem „+“ převede stránku 

do jednotlivých podoblastí, kde je již řešena konkrétní problematika.  

Dále jsou zde volby odkazových bílých polí, kde symbol „i“ odkazuje na stránky 

s teoretickým úvodem do problematiky (viz obrázek 3, vpravo nahoře, vpravo a vlevo dole), 

v nichž jsou vysvětleny pojmy varování obyvatelstva, plán varování obyvatelstva, evakuace 

a její rozdělení. Symbol „kostky“ odkazuje na didaktické hry a symbol „?“ na kontrolní 

cvičení k získání zpětné vazby.  

Na stránce vymezující druhy evakuace (viz obrázek 3, vpravo dole) je možnost zvětšení 

schématu rozdělení evakuace pro lepší čitelnost textu pomocí jeho stisknutí. 
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Obrázek 3: Teoretický základ v oblasti varování a evakuace obyvatelstva 

Stisknutím odkazového pole se symbolem „+“ u podoblasti Druhy signálů (viz obrázek 3, 

vlevo nahoře) se zobrazí stránka uvedená v obrázku 4, vlevo nahoře. Tato podoblast popisuje 

charakter jednotlivých signálů a případy jejich použití. Každý signál je navíc doprovázen 

zvukovou stopou, která se spouští a vypíná stiskem obrázku reproduktoru. 

Stisknutím odkazového pole se symbolem „+“ u podoblasti Náhradní způsoby varování 

se zobrazí stránka uvedená v obrázku 4, vpravo dole. Tato podoblast seznamuje žáky 
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s možnostmi náhradních způsobů varování v místech, která nejsou pokryta varovným 

signálem, nebo v případě poruchy koncových prvků varování. 

 

Obrázek 4: Druhy signálů a náhradní způsob varování obyvatelstva 

Podoblast Co dělat, když zazní siréna (viz obrázek 5, vlevo nahoře) informuje žáky o způsobu 

chování v případě požárního poplachu popř. při zaznění varovného signálu [46]. 

Podoblast Co dělat v případě nařízení evakuace (zobrazena na obrázku 5, vpravo nahoře) 

seznamuje žáky s přípravou evakuačního zavazadla a jeho obsahem. Stisknutím modrého 
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bodu u obrázku evakuačního zavazadla se spustí video soubor s názvem Evakuační zavazadlo, 

jenž je přístupný na internetových stránkách Hasičského záchranného sboru ČR. 

Poslední podoblastí jsou Zásady při opouštění bytu, ve které jsou uvedeny základní body 

při opouštění obydlí z důvodu evakuace (viz obrázek 5, vpravo dole). 

 

Obrázek 5: Zásady chování při varování, evakuaci a opouštění bytu 

Po stisknutí odkazového bílého pole se symbolem kostek (zobrazeno na obrázku 3, vlevo 

nahoře) se zobrazí stránka s didaktickými hrami (viz obrázek 6, vlevo nahoře). V první hře 

mají žáci za úkol seřadit „bubliny“ s písmeny tak, aby vytvořili slovo související s danou 
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problematikou. V případě sestavení správného slova hra vyhodnotí jejich počínání jako 

„excelentní“ a žáci mohou pokračovat ve skládání dalších slov.  

 

Obrázek 6: Didaktické hry a kontrolní cvičení 

Po stisknutí šipky odkazující na následující stránku se zobrazí další hra (viz obrázek 6, vpravo 

nahoře). Tato hra je obdobou známé „šibenice“, při které se žáci snaží uhádnout písmena 

obsažená ve slovech nebo slovních spojeních. V případě uhádnutí správného písmena 

se spustí animace simulující vhození basketbalového míče do koše, ve skóre uvedeném 

nad tímto košem se přičte jeden bod do počitadla Goals. V případě neuhádnutí písmena je 

spuštěna animace, kdy se míč odráží od obruče a míjí koš, přičemž se v počitadle Misses 
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přičte jeden bod. Po uhádnutí všech písmen se zobrazí skóre počtu uhádnutých 

a neuhádnutých písmen. Žáci tak mohou mezi sebou soutěžit, učení je zde sekundárním 

produktem. 

Stisknutím odkazového bílého pole se symbolem otazníku (zobrazeno na obrázku 3, vlevo 

nahoře) se spustí stránka s kontrolními cvičeními, při kterých se zjistí, zda si žáci z výuky 

odnesli potřebné vědomosti týkající se řešené problematiky, zda byl tento vyučovací materiál 

užitečný, či nikoliv a byl splněn cíl výuky. V prvním kontrolním cvičení (viz obrázek 6, vlevo 

dole) se po žácích požaduje, aby k jednotlivým charakteristikám signálů přiřadili správný 

název. Tím se zjistí, zda si jsou žáci vědomi jejich odlišnosti a dokáží tak při jejich zaznění 

správně zareagovat.  

V následujícím cvičení (viz obrázek 6, vpravo dole) mají žáci za úkol vpisovat do bílých polí 

zásady při opouštění obydlí. Jako nápověda jim slouží přiložené obrázky. Po vyplnění všech 

bílých polí si odpovědi mohou zkontrolovat stažením červené šipky směrem dolů. 

Poslední stránkou, která se však při spuštění výukového materiálu na celou obrazovku 

nezobrazí, jsou použité zdroje (viz obrázek 7). 

 

Obrázek 7: Použité zdroje 

Podobným způsobem je v programu SMART Notebook™ vytvořeno dalších deset výukových 

materiálů, které obsahově odpovídají návrhům na rozložení výuky pro druhý stupeň základní 

školy. V šestém ročníku jsou kromě popsaného výukového materiálu Varování a evakuace 
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obyvatelstva zpracovány také výukové materiály Klasifikace mimořádných událostí a Ukrytí 

a nouzové přežití. Pro sedmý ročník jsou navrženy tematické okruhy Integrovaný záchranný 

systém, Povodně a zátopová území, Požáry a jejich rizika. V osmém ročníku na sebe navazují 

témata Antropogenní mimořádné události a Individuální a improvizovaná ochrana, třetí 

materiál Terorismus a extremismus uzavírá ročník. Pro žáky devátého ročníku jsou navrženy 

okruhy Přírodní mimořádné události a Přežití v přírodě. 

Uvedené zpracované výukové materiály jsou k dispozici na CD ROMu, který je součástí 

diplomové práce. V interaktivní podobě je lze zhlédnout pomocí přiložené aplikace SMART 

Notebook, kterou je nutno nainstalovat.  

Tematický celek První pomoc a prevence v péči o zdraví není pro svůj velký rozsah 

v diplomové práci zpracován. Žáci se s touto problematikou seznamují ve všech ročnících 

základní školy v předmětech např. Přírodověda, Přírodopis, Rodinná výchova, Osobnostní 

a sociální výchova, částečně v předmětu Chemie, Fyzika, Přírodovědná praktika, případně 

formou projektových dnů, besed a exkurzí. 

5.3 Dílčí závěr 

V této kapitole byla zaměřena pozornost na návrhy na rozložení výuky Ochrany člověka 

za mimořádných událostí pro oba stupně základních škol a vytvoření elektronických 

výukových materiálů, stále častěji využívaných ve vyučovacím procesu, pro zprostředkování 

názorného, srozumitelného a přiměřeného obsahu učiva a tím také zvýšení motivace žáků 

a jejich zájmu o výuku. Elektronické výukové materiály jsou univerzálními výukovými 

prostředky pro základní školy pro výuku Ochrany člověka za mimořádných událostí. 

Vytvořené elektronické výukové materiály jsou zpracovány pomocí návrhu na rozložení 

výuky pro druhý stupeň základních škol s ohledem na dodržení všech pedagogických zásad 

a principů, motivaci žáků a fixaci učiva. Výukové materiály jsou variabilní a vyučující 

si jejich obsah mohou doplňovat a měnit s ohledem na vlastní způsob výuky a schopnosti 

žáků.  S výukovými materiály je možno pracovat jak kolektivně v klasických vyučovacích 

třídách, tak i ve dvojicích či samostatně v počítačových učebnách. Elektronické výukové 

materiály využívají digitálních dat v podobě obrázků, fotografií, grafů a map, a zároveň 

umožňují vizuální, auditivní a audiovizuální podněty. Interaktivní výuka zprostředkovaná 

elektronickými výukovými materiály se stává významnou podporou počítačové gramotnosti. 

Samotné elektronické výukové materiály lze označit za prostředek, který se v budoucnu bude 

využívat stále ve větší míře.  
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Závěr 

Mimořádné události i události menšího charakteru nás stále ohrožují a zasahují do našich 

životů, ať už v domácnostech, zaměstnání, či ve školách. Při těchto událostech by měl člověk 

reagovat adekvátně tak, aby se dokázal ochránit, popřípadě poskytnout pomoc i lidem v jeho 

okolí.  

Smyslem výchovy v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí je formovat takové 

znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro osvojení si adekvátního jednání 

při mimořádných událostech a pro jejich aplikaci v konkrétních situacích. Výuka předmětu 

Ochrana člověka za mimořádných událostí je prostředkem, jak zvýšit vědomí žáků o existenci 

možných hrozeb pochopením základních principů vzniku mimořádných událostí, ctít přírodní 

zákonitosti a aktivně odmítat nedbalé či protiprávní jednání. Výchova se zaměřuje na rozvoj 

schopnosti žáků, jako budoucích občanů, svéprávně, odpovědně a aktuálně reagovat 

na vzniklé situace a jejich dopady. V souvislosti s tím se žák učí rozpoznávat reálné příčiny 

vzniku mimořádných událostí, znát místa a možnosti pomoci při jejich vzniku a uvědomovat 

si svá práva a povinnosti.  

V diplomové práci jsou v rámci teoretického vymezení řešené problematiky vyloženy 

základní pojmy ochrany člověka za mimořádných událostí. Je zde popsán vývoj vzdělávání 

v problematické oblasti od dob branné výchovy až do současnosti, jelikož se praktická část 

branné výchovy promítá i v moderní výuce. Dále je nastíněna právní úprava problematiky 

výchovy a vzdělávání obyvatelstva v oblasti ochrany obyvatelstva a sepsány aktuální projekty 

preventivně výchovné činnosti využitelné v praxi. 

V analytické části je provedena analýza potřeb dalšího směřování výuky. Rovněž je 

provedeno dotazníkové šetření pro zjištění vhodných metod a organizačních forem výuky, 

s ohledem na možné využití interaktivních tabulí, pro výuku Ochrany člověka 

za mimořádných událostí na základních školách. Z provedených analýz vyplývá, že žáci 

převážně odmítají práci s učebnicemi a textovým materiálem a preferují především moderní 

technologie, které žáky motivují, interaktivní cvičení, které je aktivizují a baví, a tím dochází 

k lepší fixaci učiva. Zároveň si jsou vědomi důležitosti teoretické průpravy. Z tohoto faktu 

vyplývá, že je potřeba využívat moderní technologie ve výuce. V závěru praktické části je 

proto provedena analýza technických prostředků potřebných pro interaktivní výuku a jejich 

cenové vyčíslení. 
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Stěžejní částí práce je zpracování návrhového řešení vhodného rozvržení učiva a v návaznosti 

na toto rozvržení vytvoření elektronických výukových materiálů pro interaktivní výuku 

předmětu Ochrana člověka za mimořádných událostí na druhém stupni základních škol. 

Elektronické výukové materiály jsou zpracovány do 11 tematických oblastí a rozčleněny 

do všech ročníků druhého stupně základních škol podle jejich rozsahu a obtížnosti. Jejich 

zhlédnutí je možné pomocí přiložené aplikace SMART Notebook uložené na CD ROMu, 

který je součástí diplomové práce.  

Teoretickým přínosem této práce je vytvoření návrhu struktury výuky předmětu Ochrana 

člověka za mimořádných událostí pro všechny ročníky základních škol. Praktickým přínosem 

práce je vytvoření elektronických výukových materiálů zaměřených na problematiku ochrany 

člověka za mimořádných událostí, zpracovaných do okruhů a v rozsahu přiměřeném věku 

žáků s ohledem na dodržení všech pedagogických zásad a principů. 
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