
Ukázka 2  
 
Ukázka je příkladem hledání vazeb a dalších vnitřních souvislostí mezi dvěma vzdělávacími obory, jejich vyhodnocení a uplatnění při 
tvorbě integrovaného vyučovacího předmětu. Schéma je platné i pro tvorbu integrovaného vyučovacího předmětu složeného z více 
vzdělávacích oborů. 
 
A. Východiska pro mezioborovou integraci na úrovni tematických okruhů dvou vzdělávacích oborů „Výchova ke zdraví „  

a „Výchova k občanství“ 
 
1. krok: Hledání a vyhodnocení funkční vazeb na úrovni tematických okruhů (TO) 
 
Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 

 
TO: Člověk jako jedinec TO: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 
  TO: Osobnostní a sociální rozvoj 
TO:Člověk ve společnosti TO: Vztahy mezi lidmi a formy soužití 
  TO: Zdravý způsob života 
  TO: Osobnostní a sociální rozvoj 
TO: Stát a právo TO: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 
 
2. krok: Hledání a vyhodnocení funkčních vazeb na úrovni očekávaných výstupů a učiva 
 
Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 
TO: Člověk jako jedinec TO: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 
 
Očekávané výstupy z RVP ZV  
• posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání 

překážek (VkO) 
• rozpozná projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání 

(VkO) 
• vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu 

z hlediska prospěšnosti zdraví (VkZ) 
• dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich odpovědnost 

ve prospěch aktivní podpory zdraví (VkZ) 
• dává do souvislosti psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivou mladého člověka; uplatňuje 

osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni (VkZ) 



 
Učivo 
• osobní rozvoj – životní cíle a plány, životní perspektiva, adaptace na životní změny, sebezměna; význam motivace, aktivity, vůle 

a osobní kázně při seberozvoji (VkO) 
• auto-destruktivní závislosti – psychosociální rizika zneužívání návykových látek, patologické hráčství, práce s počítačem (VkZ) 
• mezilidské vztahy, komunikace kooperace – chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání dialog, efektivní a asertivní 

komunikace o kooperace v různých situacích (VkZ) 
• seberegulace a sebeorganizace činností a chování – zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů a postupných kroků 

k jejich dosažení (VkZ) 
• morální rozvoj – dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování (VkZ) 

 

TO: Člověk ve společnosti  TO: Vztahy mezi lidmi a formy soužití 
  TO: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 
  TO: Osobnostní a sociální rozvoj 

Očekávané výstupy z RVP ZV 

• uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší 
nenásilným způsobem (VkO) 

• zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat 
lidem v nouzi a v situacích ohrožení (VkO) 

• kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí 
(VkO) 

• respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a pozitivní kooperací a komunikací přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů (VkZ) 

• vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti 
komunikační obrany proti manipulaci a agresi (VkZ) 

• projevuje odpovědné chování a situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech (VkZ) 
 

Učivo 
• vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy, mezilidská komunikace; konflikty (VkO) 
• zásady lidského soužití – morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování (VkO)  
• vztahy ve dvojicích – kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství a rodičovství (VkZ) 
• vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek (VkZ) 
• skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání – šikana a jiné projevy násilí; formy sexuálního zneužívání dětí; 

komunikace se službami odborné pomoci (VkZ) 



• manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, působení sekt (VkZ) 
• bezpečné chování – komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi; pohyb v rizikovém prostředí; přítomnost v konfliktních a krizových 

situacích (VkZ) 
• dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – bezpečné chování ve škole, při různých činnostech, v dopravním provozu (VkZ) 
• ochrana člověka za mimořádných událostí - živelní pohromy, terorismus (VkZ) 

 

TO: Stát a právo   TO: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Očekávané výstupy z RVP ZV 

• rozlišuje a poznává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů 
(VkO) 

• rozpoznává protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady (VkO) 
• rozlišuje trestný čin a přestupek, vymezí podmínky trestní postižitelnosti občanů a uvede příklady postihů trestné činnosti(VkO) 
• uvede důsledky porušování paragrafů trestního zákona související s výrobou a držením návykových látek a  činností pod jejich vlivem 

a vyvozuje z nich osobní odpovědnost (VkZ) 
• uvede důsledky porušování paragrafů trestního zákona související se šikanou, brutalitou, zanedbáváním, týráním a sexuálním 

zneužíváním dítěte (VkZ) 
 

Učivo:  
 lidská práva -  základní lidská práva, práva dítěte, jejich ochrana; úprava lidských práv a práv dětí v dokumentech; poškozování 

lidských práva, šikana, diskriminace (VkO) 
 protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního jednání, trestní postižitelnost; porušování předpisu silničního provozu, 

porušování práv k duševnímu vlastnictví (VkO) 
 skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita – šikana a jiné projevy násilí; zanedbávané, 

týrané a sexuálně zneužívané dítě z pohledu práva dítěte (VkZ) 
 auto-destruktivní závislosti z pohledu trestné činnosti (VkZ) 

 
3. krok: rozpracování vzdělávacího obsahu do ročníků, delších časových úseků 


