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Základní cíle HBSC studie 

 

 

 

 

Tvorba odborných podkladů pro tvorbu 
strategií, koncepcí a politické rozhodování 
v oblasti zdraví školáků na mezinárodní, 
národní i krajské úrovni.  

Zvýšení znalostí o zdraví dětí a školáků. 
Jedná se o systematické a opakované 
sledování (monitoring) zdraví, zdravotních 
determinant a rizikového chování u 11, 
13 a 15 letých dětí. 

Národní reprezentativní výběr respondentů 

15 000 školáků v ČR 

750 tříd 

250 škol 



Metodika 

• 11 – 13 – 15 let 

• 250.000 respondentů/sběr 

• 1 400 000 dětí 
Cílová skupina 

• Mandatorní sekce (75-80%, pro všechny státy povinná) 

• „Optional“ sekce (15-20%, schválená HBSC/WHO 
metodologickou skupinou, dobrovolná) 

• Národní otázky (dle zájmu jednotlivých zemí) 

Dotazník 

• náhodně vybraná třída v náhodně vybrané škole 

• data jsou v ČR od sběru v roce 2014 
reprezentativní i pro všech 14 krajů ČR! 

Výzkumná 
jednotka 

• opakuje se každé 4 roky 

• v ČR provedeny sběry v letech: 

•  1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 a 2018 
(el). 

Cyklus sběru 



 
 

Czech Republic 

1981/1982 začátky studie 
1985/1986 + Izrael 
1989/1990 + Kanada, WHO 
1993/1994 
1997/1998 + USA 
2001/2002 + Malta 
2005/2006 
2009/2010 
2013/2014 
 
Pilot: Austrálie, Čína, Taiwan, Chile  

Velká Británie 

Dánsko 
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Metodika 



  

Zapojeno 50 států světa, každé 4 roky data od 250 tis. dětí; aktivně se této studii věnuje 600 vědeckých pracovníků 

Metodika 



Sledované oblasti 

 

 

Co 
sledujeme? 

Životní 
spokojenost 

Zdravotní 
problémy 

Užívání léků 

BMI 

Body image 

Stravování a 
výživa 

Pohybová 
aktivita 

Sedavé 
chování 

Kouření 
Konzumace 

alkoholu 

Násilí a 
šikana 

Sexuální 
chování 

Rodinný 
blahobyt 

(FAS) 

Socio-
ekonomický 
status (SES) 

Školní 
prostředí 

Rodiny a 
vztahy 

Vrstevníci 



Sběr dat v ČR v roce 2018 

234 škol 

(reprezentativní výběr stratifikovaný dle 
krajů + zohledněn podíl ZŠ a víceletých 

gymnázií) 

227 škol 

(RR = 97,0 %) 

16 065 

registrovaných 
žáků 

13 885 

vyplněných 
dotazníků 

(RR = 86,4 %) 

13 377 

validních 
dotazníků 

4 380 

5. ročník 

4 654 

7. ročník 

4 343 

9. ročník 

238 

vyřazeno při kontrolách 

270 

věk mimo rozpětí v 
daném ročníku 

2 096 

omluvených/ 
chybějících žáků 

84 

žáků odmítlo 
vyplnit dotazník 

7 škol  

odmítlo 
účast 

RR – response rate / míra návratnosti 

•květen – červen 
2018 

•14 krajů 

•73 tazatelů 

5., 7. a 9. ročníky 

227 škol 

45 minut (on-line) 

665 tříd 

13 377 respondentů  



Výzva směřovaná do oblasti podpory zdraví na ZŠ a SŠ 

•Cílem projektu bylo rozšířit a obohatit spektrum metod a forem výuky v oblasti zdravého životního stylu 
(ZŽS) 

•Implementovat do praxe nově vytvořený program pro žáky, který bude směřovat k pozitivnímu 
ovlivnění žáků směřující ke zdravému ZŽS 

•Celkem zapojeno 47 škol z Olomouckého kraje 

Projekt vychází z výsledků výzkumu studie HBSC 

•Projekt využívá zahraniční zkušenosti intervencí The Class Moves a Active Healthy Kids Canada  

•Jedním z výsledků projektu je akreditovaný vzdělávací kurz DVPP 

Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji 

•Celkový rozpočet 14 mil. Kč 

•Termín realizace 2014 – 2016 

•Cílová skupina – žáci ZŠ, SŠ a pedagogičtí pracovníci 

•Počet zapojených žáků 4000; počet zapojených pedagogů v Olomouckém kraji 200 

 



Klíčové aktivity 

Vzdělávání pedagogických pracovníků vedoucí k implementaci změn ve ŠVP v oblasti ZŽS na školách v 
Olomouckém kraji  
  
 Série 18 dvoudenních školení s pedagogickými pracovníky pod vedením špičkových lektorů na zážitkovou pedagogiku 
 Skupiny 15 pedagogů ze 3 škol na jednom školení 
 Školení probíhalo ve školícím centru Libchavy 

 



  

 Na každé zapojené škole byl jeden až dva koordinátoři, 

kteří pomáhali koordinovat aktivity na daných školách. 

 

 Diskutována role tělesné výchovy na školách, sdílení 

dobrých praxí mezi jednotlivými školami a možnosti 

spolupráce při aplikaci inovovaných prvků a forem 

výuky. 

 

 Na závěr realizován seminář pro všechny proškolené 

pedagogy. 



Tvorba nových aktivit pro žáky a jejich zavedení do praxe  

  
Program byl realizován prostřednictvím následujících 3 dílčích aktivit: 

 
 

 Seminář s žáky 

 

BLOK 1 – úvod + seznámení 
 
BLOK 2 – téma: např. životní spokojenost (individuální práce 
jednotlivce) 
 
BLOK 3 – týmová spolupráce 
 
BLOK 4 – projektová část 

 



 
 

a) Edukační videa 
b) Motivační videa 
c) Grafické edukační postery (výživová pyramida, pohybová 

pyramida, zdravý talíř 
d) Průvodce zdravým aktivním životním stylem - BUĎ aktivní, 

BUĎ IN! 
e) Nápady do výuky 
f) Aktivní přestávky 
g) Pracovní listy (pohybová aktivita, výživa, aktivní doprava) 
h) Kalendáře (záznam pohybové aktivity, stravovacích 

zvyklostí) 
 

 
 

Edukační materiály 

 



Edukační a motivační videa  

 

 

 

autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa 





www.zdravi.upol.cz/publikace   

Možnost ke stažení: 
 

http://www.zdravi.upol.cz/publikace
http://www.zdravi.upol.cz/publikace/
http://www.zdravi.upol.cz/publikace/


 
• Projektový den byl výsledkem spolupráce učitelů a žáků z 

Týmu pohybu do škol. 
  
• V rámci projektového dne dochází k testování a zavádění 

různých inovativních prvků do běžného chodu škol. Jedná se 
například o aktivní přestávky, zdravé dny, nové pohybové 
aktivity apod.  
 

• Obsahová náplň včetně organizace projektového dne je v režii 
Týmu pohybu do škol dané školy. 

 

Projektový den 

 



“Cyklo-den”  
Uspořádány dva “cyklo-dny” zaměřené na podporu pohybové aktivity, 
aktivního transportu a dopravní výchovy ve spolupráci s centrem Semafor 
Olomouc. 
 
• základy první pomoci 
• jízda na dopravním hřišti, 
• ukázka jízdy pod vlivem alkoholu, 
• test dopravních předpisů, 
• jízda na koloběžce, handbiku, čtyřkolce, 
• měření rychlosti, 
• ukázka biketrialu, BMX show, 
• přehlídka cyklokuriozit. 
 

 



Dětský den 



Odborné 
články 

HBSC 
studie 

Odborná 
veřejnost 

 
Nedostatečné povědomí veřejnosti 

o dané problematice 
 

Množství 
dat 



Spolupráce s 
předními 

pracovišti v ČR 

Série tiskových 
konferencí 

2018 - 2022 

Zpracování 
tematických 

reportů 

Nová vlna sběru 
dat 

2022 

Sběr dat v roce 
1-8/2018 

Start projektu 

9/2018 

Národní ústav 
duševního zdraví 

IRTIS - Interdisciplinary 
Research Team on Internet 

and Society 

Úřad vlády České 
republiky 

Potravinářská komora 
ČR 

Ministerstvo 
zdravotnictví ČR 

www.zdravagenerace.cz 









Mgr. Jan Pavelka, Ph.D. 
Katedra rekreologie 
Fakulta tělesné kultury 
E: jan.pavelka@upol.cz  

Děkuji za pozornost…. 
 
www.zdravagenerace.cz 
www.hbsc.cz 
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