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ne 

Charakteristika studijního oboru (studijního programu) 

 

Studium Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol vychází koncepčně ze systému vzdělávání 

v České republice a připravuje budoucí pedagogy k výkonu povolání učitele na základní škole pro vyučovací 

oblast Výchova ke zdraví, která je součástí vzdělávacího rámce Člověk a zdraví v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání, a to ve všech jeho verzích včetně aktuální verze platné od 1. 1. 2013 

s účinností od 1. 9. 2013.  

Navazující magisterský studijní obor Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol umožňuje 

aspirantům komplexní a kompletní orientaci v problematice „zdraví“ v celém bio-psycho-sociálním kontextu 

v rámci holistického pojetí lidského zdraví. V průběhu celého studia je kladen zřetel na primární prevenci před 

negativními faktory, ovlivňujícími lidské zdraví a na možnosti kreativního výchovného a vzdělávacího působení 

na děti a mládež (žáky) a na pozitivní upevňování optimálních návyků, posilující přirozené determinanty zdraví.  

Vyučovací předměty jsou koncipovány s ohledem na vyváženost biologických (zdravovědných), 

psychologických a sociálních disciplín a součástí studia jsou také významné disciplíny didaktické a metodické, 

které rozvíjí zejména kompetence učitelské. Systém hierarchie vyučovacích předmětů vychází z členění na 

povinné (80 %), povinně volitelné (10 %) a volitelné (10 %) viz část C. Distribuce kreditů mezi jednotlivé 

disciplíny je dle zásad ECTS. Studijní plán je koncipován v souladu s VŠ zákonem a studijním řádem UP 

v Olomouci.   

Studium uváděného navazujícího magisterského oboru vychází z předpokladu kombinace s jiným navazujícím 

magisterským oborem studijního programu Učitelství pro základní školy (N 7503) anebo Učitelství pro střední 

školy (N 7504) na PdF UP v Olomouci a tudíž jsou součástí studijního oboru také Modul učitelské způsobilosti, 

který je přiložen jako samostatný spis (Modul učitelské způsobilosti je rozdělen do čtyř částí – pedagogické, 

psychologické, praktické a všeobecně profilující).  

Navazující magisterské studium Učitelství výchovy ke zdraví plynule navazuje na bakalářský studijní obor 

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání ve studijním programu B 7507 Specializace v pedagogice. (Oba 

studijní obory mají na fakultě dlouhodobou tradici, v průběhu let se transformovaly ze studijního oboru Učitelství 

rodinné výchovy pro 2. stupeň základních škol, který jim předcházel). Tento bakalářský obor je realizován 

v prezenční formě studia od akademického roku 2007/2008 a v kombinované formě studia od akademického roku 

2011/2012. Pro prezenční i kombinovanou formu studia Výchovy ke zdraví se zaměřením na vzdělávání je 

udělena platnost akreditace do roku 2016. O bakalářské studium je mezi uchazeči značný zájem, který má 

vzrůstající tendenci (u prezenční formy studia pro akademický rok 2007/2008 bylo podáno 142 přihlášek, přijato 

bylo 50 studentů; pro akademický rok 2008/2009 bylo podáno 221 přihlášek, přijato bylo 65 studentů, pro 

akademický rok 2009/2010 bylo podáno 253 přihlášek, přijato bylo 65 studentů, pro rok 2010/2011 podáno 267 

přihlášek, přijato bylo 65 studentů, pro rok 2011/2012 podáno 337 přihlášek, přijato 60 studentů a pro 

akademický rok 2012/2013 podáno 290 přihlášek, přijato bylo 40 studentů. V roce 2013/2014 započalo studovat 

38 studentů a v letošním akad. roce 2014/2015 46 studentů.  V kombinované formě studia, které se realizuje od 

roku 2011/2012 bylo evidováno v prvním roce 269 přihlášek, přijatých studentů bylo 41 a pro akademický rok 

2012/2013 bylo podáno 227 přihlášek a přijato 52 studentů, v následujících letech byl počet přihlášek přes 330, 

přijatých studentů bylo v roce 2013/2014 46 a v roce 2014/2015 pak 38).   

Navazující magisterské studium Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy v prezenční formě je pak 

realizováno od akademického roku 2010/2011, tzn. od prvního absolventského ročníku bakalářského studia. 

Akreditace je prezenční formě udělena do 1. 3. 2016. Zájem z řad absolventů prezenčního bakalářského studia je 

také nadstandardní a vyjma absolventů PdF UP je registrován zájem i z řad absolventů bakalářského programu 

z jiných pedagogických fakult v ČR (zejména PdF OU, PdF MU aj.). Pro první ročník, tedy pro akademický rok 

2010/2011 bylo registrováno 45 uchazečů (přijato 30), pro rok 2011/2012 bylo přihlášených 49 uchazečů, přijato 

bylo 36 a pro rok 2012/2013 bylo přihlášených 51 uchazečů a přijato 26 studentů, v roce 2013/2014 bylo přijato 

19 studentů a v letošním akademickém roce 2014/2015 26 studentů. Navazujícímu magisterskému oboru 



Učitelství výchova ke zdraví pro 2. stupeň základních škol byla udělena také rozšířená akreditace 

o kombinovanou formu, která je realizována v letošním akad. roce poprvé a zapsáno je 10 studentů.  

Kombinovaná forma studia umožní uchazečům flexibilitu ve vzdělávání, zejména z hlediska časové náročnosti. 

O kombinovanou formu studia jeví zájem zejména pracovníci v pedagogickém či odborném terénu, kteří nemají 

požadované vzdělání, a tato forma studia jim umožní jej získat. V průběhu studia mají zájem o tuto formu 

i absolventi prezenčního bakalářského studia. Vzhledem k narůstajícím požadavkům studentů prezenční formy 

studia na individuální studijní plán se jeví kombinovaná forma studia jako velmi žádoucí a preferovaná. Studium 

v kombinované formě je podloženo dostatečným množstvím studijních distančních textů a systémem LMS 

Unifor. 

Předkládaný studijní obor velmi dynamicky také reaguje na inovativní pojetí Výchovy ke zdraví na ZŠ 

v projektovém kurikulu české vzdělávací soustavy, tedy v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání, verze 2013. Proto jsou ve studijním plánu implementovány nově studijní disciplíny zajišťující, aby 

absolvent studijního oboru, tedy učitel vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví na základní škole, byl schopen 

naplnit stanovené očekávané výstupy a nově také definované Vzdělávací standardy Výchovy ke zdraví. 

 

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia 

 

Po celou dobu studia je posluchač připravován k výkonu profese učitele na základní škole, konkrétně učitele 

Výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol. Cílem studia tedy je, aby absolvent Učitelství výchovy ke 

zdraví pro 2. stupeň základních škol byl erudován stran odbornosti v problematice zdraví, podpory zdraví, 

aktivního přístupu ke zdraví (v multidisciplinárních oblastech výchovy ke zdraví, které vycházejí z medicíny, 

psychologie, sociologie, antropologie, adiktologie, demografie aj.) a zejména stran didaktického transferu do 

pedagogické praxe základní školy s využitím moderních a na bázi zážitkové pedagogiky založených výukových 

metod.   

Profil absolventa úzce koreluje s obsahovou náplní studijního programu, po jehož ukončení bude absolvent 

schopen: 

- prokázat široké znalosti z oblasti podpory zdraví, výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 

Z oblasti prevence rizikového chování, ochrany zdraví před infekčními nemocemi, neinfekčními 

epidemiemi, úrazy a jiným poškozením zdraví. Z jednotlivých determinant životního stylu jako je 

výživa, pohybová aktivita, duševní zdraví, prevence zneužívání návykových látek včetně alkoholu 

a kouření a závislostního chování, prevence rizikového sexuálního chování a ochrany sexuálně 

reprodukčního zdraví.   

- vysvětlit principy transferu soudobých vědeckých poznatků z vědních oborů, které se ve výchově ke 

zdraví a podpoře zdraví manifestují. 

- odůvodnit potřebu a realizaci projektů k podpoře zdraví na celosvětové, kontinentální, národní 

i regionální úrovni. Aktivně se podílet na přípravě, podávání, realizaci i evaluaci projektů k podpoře 

zdraví. 

- aktivně vyhledávat nové tuzemské i zahraniční výzkumy z oblasti výchovy ke zdraví. Výsledky 

výzkumů využít v pedagogickém procesu. Konstruovat, realizovat, vyhodnotit a analyzovat výzkum 

v oblasti výchovy ke zdraví a podpory zdraví, srovnat jej s relevantními studiemi. Na základě zjištěných 

výsledků didakticky pracovat s žáky.  

- analyzovat kurikulární dokumenty s akcentem na oblast výchovy ke zdraví. Pracovat s horizontálním 

i transversálním přesahem v rámci jednotlivých vzdělávacích oborů a rámců včetně průřezových témat. 

- aplikovat teoretické poznatky do pedagogického procesu na základní škole adekvátně věku, kognitivním, 

psycho-sociálním a dalším schopnostem žáků, 

- využít moderních výukových metod k naplňování kognitivních, afektivních i psychomotorických cílů 

vzdělávání v oblasti výchovy ke zdraví. 

- postupovat v souladu s aktuální verzí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání tak, 

aby zajistil naplnění očekávaných výstupů a Vzdělávacích standardů Výchovy ke zdraví pro 2. stupeň 

základní školy. 

- pokračovat ve studiu v rámci postgraduálního studia v doktorském studijním programu, v rámci 

celoživotního vzdělávání či v rámci specializačních kurzů.    

 

 

Mimo poslání učitele Výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol se mohou absolventi profilovat jako 

metodici primární prevence či výchovní poradci. Dále se mohou uplatnit v centrech volného času pro děti 

a mládež, nízkoprahových zařízeních, v centrech pro seniory atd. Mohou také pracovat v oborech úzce 

souvisejících s problematikou lidského zdraví, aktivního přístupu ke zdraví, podpory zdraví a zdravého životního 

stylu – lektoři či odborní pracovníci v centrech primární prevence, poradnách ke zdravému životnímu stylu apod. 

 



Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace) 

Prezenční studium Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol je akreditováno od roku 2010, 

v roce 2014 získalo rozšíření akreditace o kombinovanou formu. Obě formy studia jsou akreditovány do 1. 3. 

2016. V současném studijním plánu dochází k nutným úpravám stran reflexe aktuálního kurikulárního dokumentu 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, verze 2013 (jeho očekávaným výstupům a nabídce učiva 

i nově formulovaným Vzdělávacím standardům výchovy ke zdraví pro vzdělávací obor Výchova ke zdraví na 2. 

st. ZŠ). 

Na základě inovace studijních plánů v souladu s RVP ZV se toto dotýká i bakalářského studijního oboru Výchova 

ke zdraví se zaměřením na vzdělávání.  

V předkládaném studijním plánu (oproti původní akreditační verzi) jsou nově zavedené disciplíny, případně 

disciplíny nahrazující původní předměty. Konkrétně se jedná o disciplíny:  

Specifika somatického vývoje (nahrazuje Somatologie dětského věku); Podpora zdraví a rozvoj zdravotní 

gramotnosti (nahrazuje Výchova ke zdraví); Podpora zdraví v kurikulárních dokumentech (nová disciplína); 

Metodický seminář Výchovy ke zdraví I a II (rozšířená disciplína); Prevence rizikového chování na 

internetu (nová disciplína „B“); Prevence neinfekčních epidemií (nová disciplína „B“); Speciálně 

pedagogická propedeutika (nová disciplína „B“); Edukace k pedagogické praxi a její reflexe I a II (nová 

disciplína „B“).  

Aktualizovány jsou také charakteristiky předmětů tak, aby odpovídaly nejnovějšímu stavu poznání (studijní 

literatura, především nabídka studijních opor a odkazů na elektronické zdroje). Oproti původní akreditované 

prezenční i kombinované formě došlo i k mírným úpravám u personálního obsazení (vzhledem ke generační 

obměně, zvýšení počtu odborných asistentů s vědeckou hodností či v počtu docentů).   

 

Počet přijímaných uchazečů ke studiu 

v akademickém roce 

 

 

Akreditace byla kombinované formě studia Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol udělena 

v červnu 2014 do roku 2016 (v návaznosti na platnost akreditace prezenčního studia). O kombinovanou formu 

studia byl mezi absolventy kombinovaného studia značný zájem, vzhledem k pozdnímu termínu udělené 

akreditace nastoupilo do prvního ročníku 2014/2015 pouze 10 studentů (studenti jsou absolventi kombinované 

i prezenční formy Bc. studia na PdF UP, ale i na PdF MU aj.).  Pro rok 2015/2016 je plánovaný počet 

přijímaných studentů 25.  

 


