AUSPICIA
Recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd
Reviewed Scholarly Journal Dealing with Social Sciences
Рецензируемый научный журнал для общественных и гуманитарных наук

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Ročník XIV, číslo 2
2017

1

AUSPICIA
Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd.
Založen v r. 2004.
Vydáván Vysokou školou evropských a regionálních studií, České Budějovice,
Česká republika

AUSPICIA
A peer-reviewed scholarly journal for questions of the social sciences.
Founded in 2004.
Published by College of European and Regional Studies, České Budějovice, Czech Republic
Rada pro výzkum, vývoj a inovace jako odborný a poradní orgán vlády ČR zařadila
recenzovaný vědecký časopis Auspicia pro rok 2015 mezi recenzované neimpaktované
časopisy, které uvedla v oborech Národního referenčního rámce excelence (NRRE).
V r. 2016 byl recenzovaný vědecký časopis Auspicia zařazen do mezinárodní databáze ERIH
PLUS.

Adresa redakce: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., Žižkova tř. 6, 370 01 České Budějovice,
tel.: 00420 386 116 839, auspicia@vsers.eu, předmět: Auspicia, https://vsers.cz/recenzovany-vedecky-casopisauspicia. Vychází čtyřikrát ročně. Předplatné na rok: 400 Kč. Způsob placení: fakturou (na základě objednávky).
Povoleno MK ČR pod ev. č. MK ČR E 14912. Červen 2017. Časopis je financován VŠERS. ISSN 1214-4967
(Print), ISSN 2464-7217 (Online)
Editorial Office Address: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., Žižkova tř. 6, 370 01 České
Budějovice, tel.: 00420 386 116 839, auspicia@vsers.eu, subject: Auspicia, https://vsers.cz/recenzovanyvedecky-casopis-auspicia. It is published four times a year. The annual subscription fee is 16 €. Payment:
by invoice (based on an order). It is approved by MK ČR under reg. Nr. MK ČR E 14912. June 2017. This
journal is financed by VŠERS. ISSN 1214-4967 (Print), ISSN 2464-7217 (Online)

2

EDIČNÍ RADA VŠERS · EDITORIAL BOARD OF VŠERS
Předseda ediční rady · Chairman of the Editorial Board
doc. Ing. Oldřich PEKÁREK, CSc.

Členové · Members
doc. JUDr. PhDr. Jiří BÍLÝ, CSc.; Ing. Jiří DUŠEK, Ph.D.; RNDr. Růžena
FEREBAUEROVÁ; PhDr. Jan GREGOR, Ph.D.; doc. Ing. Marie HESKOVÁ, CSc.;
PaedDr.Vladimír KŘÍŽ; prof. PhDr. Jan RATAJ, CSc.; PhDr. Lenka ROZBOUDOVÁ,
Ph.D.; doc. Ing. Ladislav SKOŘEPA, Ph.D.; doc. JUDr. Roman SVATOŠ, Ph.D.

REDAKCE ČASOPISU AUSPICIA · EDITORIAL OFFICE
OF JOURNAL AUSPICIA
Předsedkyně redakční rady · Chairman of the Editorial Board
doc. Ing. Marie HESKOVÁ, CSc.

Šéfredaktor · Editor-in-Chief
PhDr. Jan GREGOR, Ph.D.

Výkonný redaktor · Managing Editor
PhDr. Jan GREGOR, Ph.D.

Technická redaktorka · Technical Editor
Jana PÍCHOVÁ

Redaktoři anglických textů · English Language Editors
Mgr. Richard ŘÍHA
PhDr. Christopher Erwin KOY, M.A., Ph.D. (USA)

Redaktorka ruských textů · Russian Language Editor
Mgr. Jekatěrina ANISIMKOVA (Russia)

Redaktoři německých textů · German Language Editors
PhDr. Jan GREGOR, Ph.D.
Lucie DREHER, M.A. (Germany)

3

Členové mezinárodní redakční rady (21) · Members of the International
Editorial Board (21)
Ing. Jiří ALINA, Ph.D. (Jihočeská univerzita, České Budějovice, ČR)
Ing. Monika BLIŠŤANOVÁ, PhD. (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Košice, Slovensko)
Mgr. Zdeněk CAHA, Ph.D., MBA (Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích,
ČR)
Ing. Jiří DUŠEK, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice, ČR)
Ing. Roman FIALA, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická, Jihlava, ČR)
doc. Ing. Aleš HES, CSc. (Česká zemědělská univerzita, Praha, ČR)
doc. MUDr. Lenka HODAČOVÁ, Ph.D. (Univerzita Karlova, Hradec Králové, ČR)
plk. Mgr. Štěpán KAVAN, Ph.D. (Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, České Budějovice,
ČR)
prof. PhDr. Ján KOPER, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko)
Dr. Dmitrij Jevgenjevič MOSKVIN, Ph.D. (Jekatěrinburgskaja akademija sovremennogo iskusstva,
Jekatěrinburg, Rossija)
doc. Ing. Aleksandr Efim OLARU, Ph.D. (Moldavská technická univerzita, Kišiněv, Moldávie)
doc. Ing. Oldřich PEKÁREK, CSc. (Vysoká škola evropských a regionálních studií, České
Budějovice, ČR)
prof. Andrij Borisovič POČTOVJUK, Ph.D. (Kremenčugskij nacionalnyj universitet imeni Michaila
Ostrogradskogo, Kremenčug, Ukrajina)
doc. JUDr. Roman SVATOŠ, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií, České
Budějovice, ČR)
PhDr. Ing. et Mgr. Jan SVOBODA, M.A., Ph.D. (Filosofický ústav AV, Praha, ČR)
prof. PhDr. Miroslava SZARKOVÁ, CSc. (Ekonomická univerzita, Bratislava, Slovensko)
prof. Mgr. Peter ŠTARCHOŇ, Ph.D. (Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko)
doc. Ing. Anna VAŇOVÁ, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko)
doc. PhDr. Lukáš VALEŠ, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice,
ČR)
PhDr. Jozef VLČEJ, PhD. (Ústav politických vied, Stredoeurópska vysoká škola, Skalica, Slovensko)
prof. Dr. Vasilij Mironovič ZAPLATINSKIJ (Akademija bezopasnosti i osnov zdorovja, Kijev,
Ukrajina)

4

OBSAH
1

VEŘEJNÁ SPRÁVA, ŘÍZENÍ

PRODUKCE OVOCE V ČESKÉ REPUBLICE A POROVNÁNÍ ÚDAJŮ
S VYBRANÝMI ZEMĚMI EVROPSKÉ UNIE..................................................................11
Kristina KABOURKOVÁ
VLIV VYBRANÝCH SOCIOEKONOMICKÝCH ASPEKTŮ NA ÚROVEŇ
ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOSTI V JIHOČESKÉM KRAJI.............................................26
Radka PROKEŠOVÁ – Radka ŠULISTOVÁ – Jiří KAAS
REPORTING A TYPOLOGIE REPORTŮ.........................................................................35
Helena ČERMÁKOVÁ – Tomáš RAIN
VLIV ÚROKOVÉHO DIFERENCIÁLU NA MĚNOVÝ KURZ V ČESKÉ
REPUBLICE, POLSKÉ REPUBLICE A MAĎARSKU....................................................43
Zuzana DRAHOŠOVÁ – Martin MARŠÍK
MZDY, ODVODY Z MEZD, SLEVY NA DANI Z PŘÍJMŮ A DAŇOVÁ
ZVÝHODNĚNÍ NA DÍTĚ V ČESKÉ REPUBLICE BĚHEM LET 2007–2017...............52
Daniel RAUŠER
MOŽNOSTI PODPORY AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ V ČR...........................................65
Lucia BARTŮSKOVÁ

2

BEZPEČNOST

ANALÝZA VZTAHU UKAZOVATELE EKONOMICKÉ SVOBODY S FAKTORY
EKONOMICKÉ BEZPEČNOSTI........................................................................................74
Monika DAŇOVÁ – Roman VAVREK – Ivana KRAVČÁKOVÁ VOZÁROVÁ
EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM SORPCE CHEMICKÉ NEBEZPEČNÉ LÁTKY
SORPČNÍMI MATERIÁLY.................................................................................................84
Janka MÜLLEROVÁ – Michal ORINČÁK
METODIKA VYHODNOCOVÁNÍ VÝRONŮ CHEMICKÝCH NEBEZPEČNÝCH
LÁTEK VE SLOVENSKÉ REPUBLICE............................................................................98
Janka MÜLLEROVÁ – Michal ORINČÁK

3

VYBRANÉ
OBORŮ

PŘÍSPĚVKY

Z

DALŠÍCH

HUMANITNÍCH

KOMUNISTICKÉ ČESKOSLOVENSKO V DÍLECH JORGEHO AMADA A ZÉLIE
GATTAI.................................................................................................................................112
Michal ZOUREK
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V EVROPĚ..............................................................................129
Karim SIDIBE – Daniel RAUŠER
FILOSOFIE TECHNIKY V DÍLE JIHOČESKÝCH PŘÍRODOVĚDCŮ.....................141
Helena PAVLIČÍKOVÁ – Lenka HRUŠKOVÁ
KOMPARACE E-LEARNINGU A KLASICKÉ VÝUKY S OHLEDEM NA UČEBNÍ
STYL......................................................................................................................................150
Lenka HRUŠKOVÁ
5

UČEBNICE ANGLICKÉHO JAZYKA NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ NA STŘEDNÍCH
ŠKOLÁCH PŘIPRAVUJÍCÍCH STUDENTY KE SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ
ZKOUŠKY Z ANGLIČTINY..............................................................................................158
Věra SLÁDKOVÁ
KONTRASTIVNÍ
METODA
VYUČOVÁNÍ
NĚMČINY
UKRAJINSKÝM
STUDENTŮM JAKO DRUHÉHO CIZÍHO JAZYKA NA POZADÍ PRVNÍHO
CIZÍHO JAZYKA (ANGLIČTINY)...................................................................................175
Iryna ANURINA – Jan GREGOR
NABÍDKA POTRAVIN PRO ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVU URČENÁ OSOBÁM
S NESNÁŠENLIVOSTÍ LEPKU.........................................................................................183
Daniela ŠÁLKOVÁ – Michal EICHLER

4

RECENZE

JIŘÍ DUŠEK: EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A PRÁVNÍ PERSPEKTIVY ROZVOJE
REGIONŮ..............................................................................................................................190
Jiří ALINA
JIŘÍ DUŠEK: EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A PRÁVNÍ PERSPEKTIVY ROZVOJE
REGIONŮ..............................................................................................................................192
Dušan MASÁR
JAN SVOBODA: MASARYKŮV REALISMUS A FILOSOFIE POZITIVISMU........194
Lubomír PÁNA – Emanuel PECKA

5

VARIA

SOUKROMÉ DOUČOVÁNÍ S DŮRAZEM NA JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ
REPUBLICE, NA SLOVENSKU A RAKOUSKU............................................................197
Jindřiška KRAŤKOVÁ
RECENZNÍ ŘÍZENÍ PRO Č. 2/2017..................................................................................208
INFORMACE O ČASOPISU..............................................................................................210

6

CONTENTS
1

(PUBLIC) ADMINISTRATION

FRUIT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC AND DATA COMPARISON
WITH SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION..................................11
Kristina KABOURKOVÁ
INFLUENCE OF SELECTED SOCIO-ECONOMIC ASPECTS ON HEALTH
LITERACY IN SOUTH BOHEMIAN REGION...............................................................26
Radka PROKEŠOVÁ – Radka ŠULISTOVÁ – Jiří KAAS
REPORTING AND TYPOLOGY OF REPORTS..............................................................35
Helena ČERMÁKOVÁ – Tomáš RAIN
IMPACT OF INTEREST RATE DIFFERENTIAL IN THE CZECH REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF POLAND AND HUNGARY.............................................................43
Zuzana DRAHOŠOVÁ – Martin MARŠÍK
WAGES, CONTRIBUTIONS, INCOME TAX CREDITS AND CHILD TAX
BENEFITS IN THE CZECH REPUBLIC BETWEEN 2007–2017...................................52
Daniel RAUŠER
POSSIBILITIES OF SUPPORTING ACTIVE FATHERHOOD IN THE CZECH
REPUBLIC..............................................................................................................................65
Lucia BARTŮSKOVÁ

2

SAFETY

RELATION ANALYSIS OF INDICATOR OF ECONOMIC FREEDOM WITH
ECONOMIC SECURITY FACTORS..................................................................................74
Monika DAŇOVÁ – Roman VAVREK – Ivana KRAVČÁKOVÁ VOZÁROVÁ
EXPERIMENTAL EXAMINATION OF SORPTION OF HAZARDOUS CHEMICAL
WITH SORPTION MATERIALS.......................................................................................84
Janka MÜLLEROVÁ – Michal ORINČÁK
METHODOLOGY FOR EVALUATION OF LEAKAGES OF HAZARDOUS
CHEMICALS IN THE SLOVAK REPUBLIC....................................................................98
Janka MÜLLEROVÁ – Michal ORINČÁK

3

SELECTED ENTRIES FROM OTHER FIELDS IN THE
HUMANITIES

COMMUNIST CZECHOSLOVAKIA IN WORKS OF JORGE AMADO AND ZÉLIA
GATTAI.................................................................................................................................112
Michal ZOUREK
RELIGIOUS EDUCATION IN EUROPE.........................................................................129
Karim SIDIBE – Daniel RAUŠER
PHILOSOPHY OF TECHNOLOGY IN WORKS OF TWO SOUTH BOHEMIAN
MEN OF SCIENCE..............................................................................................................141
Helena PAVLIČÍKOVÁ – Lenka HRUŠKOVÁ
7

COMPARISON OF E-LEARNING AND CLASSICAL TEACHING WITH RESPECT
TO LEARNING STYLE......................................................................................................150
Lenka HRUŠKOVÁ
ENGLISH LANGUAGE COURSEBOOKS MOST FREQUENTLY USED
AT SECONDARY SCHOOLS PREPARING STUDENTS FOR THE NATIONAL
PART OF SCHOOL LEAVING EXAM IN ENGLISH....................................................158
Věra SLÁDKOVÁ
CONTRAST METHOD OF TEACHING UKRAINIAN STUDENTS GERMAN AS
SECOND FOREIGN LANGUAGE BASED ON FIRST FOREIGN LANGUAGE
(ENGLISH)............................................................................................................................175
Iryna ANURINA – Jan GREGOR
OFFER OF SPECIAL NUTRITION FOOD INTENDED FOR PEOPLE WITH
GLUTEN INTOLERANCE.................................................................................................183
Daniela ŠÁLKOVÁ – Michal EICHLER

4

REVIEWS

JIŘÍ DUŠEK: ECONOMIC, FINANCIAL AND LEGAL PROSPECTS
OF REGIONAL DEVELOPMENT....................................................................................190
Jiří ALINA
JIŘÍ DUŠEK: ECONOMIC, FINANCIAL AND LEGAL PROSPECTS
OF REGIONAL DEVELOPMENT....................................................................................192
Dušan MASÁR
JAN SVOBODA: MASARYK´S REALISM AND POSITIVISM...................................194
Lubomír PÁNA – Emanuel PECKA

5

VARIOUS

PRIVATE EXTRA LESSONS, FOCUSED ON LANGUAGE EDUCATION
IN THE CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA AND AUSTRIA..........................................197
Jindřiška KRAŤKOVÁ

REVIEWING PROCESS FOR No 2/2017..........................................................................208
INFORMATION ON JOURNAL........................................................................................211

8

СОДЕРЖАНИЕ
1

(ОБЩЕСТВЕННОЕ) УПРАВЛЕНИЕ,
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО ФРУКТОВ В ЧЕХИИ, СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА..................................11
KristinaKABOURKOVÁ
ВЛИЯНИЕ ИЗБРАННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
НА УРОВЕНЬ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ГРАМОТНОСТИВ ЮЖНОЧЕШСКОМ
КРАЕ........................................................................................................................................26
Radka PROKEŠOVÁ – Radka ŠULISTOVÁ – Jiří KAAS
ОТЧЁТНОСТЬ И ТИПОЛОГИЯ ОТЧЁТОВ (РЕПОРТОВ)........................................35
Helena ČERMÁKOVÁ – Tomáš RAIN
ВЛИЯНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛА ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ НА КУРС ОБМЕНА
ВАЛЮТЫ В ЧЕХИИ, ПОЛЬШЕ И ВЕНГРИИ..............................................................43
Zuzana DRAHOŠOVÁ – Martin MARŠÍK
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ВЫЧЕТЫ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, СКИДКИ
С ПОДОХОДНОГО НАЛОГА И НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ НА РЕБЁНКА
В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В ПЕРИОД 2007–2017 ГГ.............................................52
Daniel RAUŠER
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДДЕРЖКИ АКТИВНОГО ОТЦОВСТВА В ЧЕХИИ............65
Lucia BARTŮSKOVÁ

2

БЕЗОПАСНОСТЬ

АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ
К ФАКТОРАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ...........................................74
Monika DAŇOVÁ – Roman VAVREK – Ivana KRAVČÁKOVÁ VOZÁROVÁ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
СОРБЦИИ
ОПАСНЫХ
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ СОРБЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ......................84
Janka MÜLLEROVÁ – Michal ORINČÁK
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЫБРОСОВ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
В СЛОВАКИИ.......................................................................................................................98
Janka MÜLLEROVÁ – Michal ORINČÁK

3

ИЗБРАННЫЕ
РАБОТЫ
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

ИЗ

ОБЛАСТИ

ДРУГИХ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ЧЕХОСЛОВАКИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЖОРЖИ
АМАДУИ ЗЕЛИИ ГАТТАИ..............................................................................................112
Michal ZOUREK
ОБУЧЕНИЕ ЗАКОНУ БОЖЬЕМУ В ЕВРОПЕ...........................................................129
Karim SIDIBE – Daniel RAUŠER

9

ФИЛОСОФИЯ
ТЕХНИКИ
В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ЮЖНОЧЕШСКИХ
НАТУРАЛИСТОВ..............................................................................................................141
Helena PAVLIČÍKOVÁ – Lenka HRUŠKOVÁ
СРАВНЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
(E-LEARNING)
С КЛАССИЧЕСКИМ ОБУЧЕНИЕМ С УЧЁТОМ УЧЕБНОГО СТИЛЯ..............150
Lenka HRUŠKOVÁ
УЧЕБНИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
НА
УРОВНЕ
СРЕДНЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ К «ОБЩЕЙ» ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА НА АТТЕСТАТ
ЗРЕЛОСТИ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ.................................................................158
Věra SLÁDKOVÁ
КОНТРАСТИВНЫЙ МЕТОД В ОБУЧЕНИИ УКРАИНСКИХ СТУДЕНТОВ
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ НА БАЗЕ
ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (АНГЛИЙСКОГО).....................................175
Iryna ANURINA – Jan GREGOR
АССОРТИМЕНТ
СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ
ЛИЦ
С
НЕПЕРЕНОСИМОСТЬЮ
КЛЕЙКОВИНЫ……………………..................................................................................183
Daniela ŠÁLKOVÁ – Michal EICHLER

4

РЕЦЕНЗИИ

JIŘÍ
DUŠEK:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИНАНСОВЫЕ
И
ПРАВОВЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ..................................................................190
Jiří ALINA
JIŘÍ
DUŠEK:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИНАНСОВЫЕ
И
ПРАВОВЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ..................................................................192
Dušan MASÁR
JAN SVOBODA: РЕАЛИЗМ МАСАРИКА И ФИЛОСОФИЯ ПОЗИТИВИЗМА...194
Lubomír PÁNA – Emanuel PECKA

5

РАЗНОЕ

ЧАСТНОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ С АКЦЕНТОМ НА ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ЧЕХИИ, СЛОВАКИИ И АВСТРИИ............................................................................197
Jindřiška KRAŤKOVÁ
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЛЯ № 2/2017...............................................................................208
ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛЕ........................................................................................212

10

1

VEŘEJNÁ

SPRÁVA,

ŘÍZENÍ

·

(PUBLIC)

ADMINISTRATION
PRODUKCE OVOCE V ČESKÉ REPUBLICE A POROVNÁNÍ ÚDAJŮ
S VYBRANÝMI ZEMĚMI EVROPSKÉ UNIE
Fruit Production in the Czech Republic and Data Comparison with Selected Countries of the
European Union
Kristina KABOURKOVÁ
České Budějovice, Czech Republic
ABSTRAKT: Autorka ve svém příspěvku charakterizuje pěstování ovoce v České republice.
V úvodní části popisuje vývoj této hospodářské aktivity od minulých dob. Dále porovnává
vybrané ukazatele z České republiky s ukazateli z některých států Evropské unie. Komparuje
produkci nejdůležitějších druhů ovoce podle jednotlivých krajů České republiky. Upozorňuje
na významný vliv klimatických podmínek. Autorka zdůrazňuje, že je nezbytné uchovávat
starobylé odrůdy ovocných dřevin, které jsou národním bohatstvím a genetickým zdrojem,
jehož hodnotu není možné vyčíslit v penězích.
Klíčová slova: ovoce – pěstování – ovocnářství – druhy ovoce
ABSTRACT: The author characterizes fruit growing in the Czech Republic in her
contribution. The introductory part describes the development of this economic activity from
the past times. It also compares selected indicators in the Czech Republic with indicators
in some EU countries. It compares the production of the most important kinds of fruit
according to every single region of the Czech Republic. It emphasizes that the climate
conditions have a very significant impact. The author points out the need to preserve ancient
plant varieties, which are the national wealth and genetic resource whose value is priceless.
Key words: fruit – growing – fruit-growing – kinds of fruits
ÚVOD
Ovocem rozumíme sladké jedlé plody, plodenství či semena víceletých semenných
rostlin, zejména dřevin. Obsahuje zejména vodu a sacharidy a je to významný zdroj vitamínů.
Vitamín C je obsažen zejména v černém rybízu, rakytníku, černém jeřábu apod. Provitamín A
obsahují především meruňky a broskve. Vitamín B6 je obsažen hlavně v jádrovinách.
Z pomologického hlediska se ovocné druhy dělí na jádroviny, peckoviny,
skořápkoviny a drobné ovoce. Plodem jádrovin je malvice. Patří mezi ně zejména jabloně,
hrušně, kdoule atd. Plodem peckovin je peckovice. Řadí se mezi ně např. višně, třešně,
meruňky, broskvoně. Plodem skořápkovin je peckovice (např. u ořešáku královského) či
11

oříšek (v případě lísky). Do drobného ovoce patří rybíz, angrešt, borůvky, jejichž plodem jsou
malé bobule, jahody, maliny a ostružiny, jejichž plodem je souplodí, případně moruše, jejichž
plodem je plodenství. Podle oblastí výskytu se ovoce dělí na ovoce mírného pásu, subtropické
a tropické.
Pěstováním ovoce se lidé zabývali od pradávných časů. Jabloně, jejichž domovinou je
patrně Kavkaz, Írán a Turkmenistán, byly známy již ve starověku. Starověcí Římané je uměli
roubovat. Na sever od Alp se tato dřevina dostala s římskými legiemi. Hrušně zřejmě
pocházejí z Kavkazu, Střední Asie a z oblastí kolem Středozemního moře. Hrušky byly velmi
oblíbené zejména ve středověké Francii.
Slivoň švestka (též slivoň domácí) vznikla v přírodě pravděpodobně samovolným
křížením trnky (Prunus spinosa) a myrobalánu (Prunus cerasifera). Podle Suse a Kazdy
slivoň švestka [10] je z hlediska svého přirozeného výskytu nejpočetnější skupinou ovocných
dřevin, vyznačuje se mimořádnou variabilitou svých znaků a vlastností a značnou
přizpůsobivostí k různým podmínkám.
Podle Kaláška a Richtera [1] si z místa svého původu broskvoně (Čína) a meruňky
(Arménie) přinesly řadu nároků na stanovištní podmínky. Meruňky se v našich podmínkách
k tržním účelům pěstují více než dvě stě roků, tržní pěstování broskvoní se datuje v údobí
posledních padesáti roků, i když tento ovocný druh je u nás znám od 9. stol., což dokazují
nálezy pecek ve slovanském sídlišti v Mikulčicích. Broskvoně se do Evropy dostaly postupně
pomocí hedvábné cesty. Patří mezi ně i nektarinky.
Jahoda je zvláštním druhem ovoce, neboť ve skutečnosti nekonzumujeme plod, ale
zbytnělé květní lůžko. Vlastním plodem jsou zelená zrníčka na červené slupce. Byly známy
již ve starověkém Římě, ale jejich pěstování ve větším měřítku počalo až v pozdním
středověku, zejména v klášterních zahradách. Na našem území se pěstují ve větším rozsahu až
v 19. století. V současnosti pěstované jahody jsou kříženci několika druhů. O šlechtění
a pěstování jahod na našem území se zasloužil zejména Rudolf Strimpl. Ještě v současnosti
jsou oblíbené v minulosti vyšlechtěné odrůdy, např. Dagmar, Lidka či Senga Sengana.
Ořešák královský pochází pravděpodobně z Balkánu, Přední a Centrální Asie. Již
ve starověku byl rozšiřován do dalších částí světa, na americký kontinent se dostal zhruba
v 17. století. Kromě potravinářství se používá ve farmacii (listy), žádané je i jeho dřevo, které
je velmi kvalitní a dekorativní.

12

Třešně pocházejí z Malé Asie. Jejich pěstování na našem území je doloženo
z 12. století. Naší domácí odrůdou je třešeň ptáčnice (Prunus avium), která planě rostla
zejména na Moravě a na Slovensku. V současnosti se nejvíce třešní pěstuje v Turecku, USA
a Íránu.
Višně pocházejí z jihovýchodní Evropy a západní Asie a v současnosti se pěstují
v celém mírném pásmu.
O pěstování rybízu jsou nejstarší zmínky ve 12. století. Od 14. století byl pěstován
jako léčivá rostlina. Objevoval se v zahradách klášterů a šlechty. V českých zemích se
pěstoval od 16. století.
O pěstování angreštu v klášterních zahradách jsou první zmínky ve 12. století. Jeho
kultura vznikla nezávisle na sobě ve Francii a v Rusku. V pozdějších dobách získal velkou
oblibu v Anglii, v českých zemích se pěstuje od 18. století. Čeští šlechtitelé vyšlechtili řadu
vynikajících odrůd, např. Zlatý fík, Králíčkův červený, Česká koruna a další. V současnosti
působí Šlechtitelská stanice Velké Losiny, která se zaměřuje na vyšlechtění beztrnných odrůd,
které budou též odolné proti hnědému padlí. Angrešt se v současnosti v České republice
pěstuje takřka výhradně v soukromých zahradách.
Rod Rubus se člení na dva podrody: Ideobatus (vlastní maliník) a Eubatus
(ostružiník). Sběr malin je prokázán díky archeologickým nálezům již z neolitu. Rozvoj
šlechtění se datuje od 19. století. Této činnosti se věnovali zejména šlechtitelé v Anglii,
Německu a v Americe.
Existují i další, tzv. méně známé ovocné druhy. Jsou to zástupci druhů ovocných
plodin, které nejsou významněji zastoupené v tržním ovocnářství [11]. Některé z těchto druhů
patří mezi původní zástupce naší flóry (např. dřín, šípkové růže, brusinky, některé druhy
borůvek, jeřábů apod.). Početnější skupinu tvoří druhy introdukované, které u nás nalezly
vhodné přírodní podmínky (např. aktinidie, muchovník, kdoulovec, rakytník, zimolez
kamčatský, mišpule, morušovník, arónie, některé druhy borůvek nebo klikvy).
Nejstarší zmínka o pěstování ovoce na našem území u Ibrahima ibn Jakuba v letech
965 až 966, který uvádí zejména pěstování jabloní, hrušní a broskvoní. Informace o pěstování
ovoce jsou získány i z archeologických výzkumů v Mikulčicích [3]. Konkrétní odrůdy jsou
popisovány až v době Karla IV., který se zasadil o pěstování vinné révy a nových odrůd
jabloní a hrušní v českých zemích. Ovocné zahrady byly zakládány zejména u klášterů.
K rozkvětu ovocnářství dochází u nás především na přelomu 16. a 17. století. V té době se
pěstují ovocné stromy i na vesnických zahradách, objevuje se rybíz a angrešt. Ovoce se
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i vyváží, zejména Míšeňské jablko [12]. K úpadku došlo podle Zhorné a Buzka v důsledku
třicetileté války, kdy množství vesnic bylo vypáleno a vylidněno. Po skončení této války
dochází na našem území znovu k rozkvětu ovocnářství [12].
V dřívějších dobách se pěstovalo mnoho odrůd ovoce. S nástupem moderního
ovocnářství s cílem tržního odbytu ucelených velkých partií odrůdově jednotných a vysoké
kvality docházelo stále více ke zmenšování sortimentu na odrůdy nejkvalitnější
a nejvýnosnější [6]. Vedle toho se objevily v hodnocení vhodnosti odrůd pro pěstování
i kritéria další, např. přizpůsobenost určité technologii pěstování, technologii sklizně či
přepravy, jejich skladovatelnost atd. Autorka však musí konstatovat, že upřednostňování
těchto obchodních kritérií bylo na úkor chuťových vlastností ovoce, které se pěstuje
velkovýrobním způsobem [2].
Je nutno též zmínit tu skutečnost, že velkovýroba používá pesticidní přípravky, které
mohou i při dodržení podmínek za určitých okolností zanechat v zemědělských plodinách či
ve složkách ekosystému detekovaná rezidua. Zvláště nebezpečná jsou tato rezidua v případě
výživy pro nejmenší děti a tehdy, pokud je ohrožena kvalita spodních vod. Pěstitelé by měli
přistupovat k aplikaci pesticidů pouze v indikovaných případech, zajistit správný postup
použití, vyloučit zasažení necílových rostlin a zajistit vyšetření ošetřených plodin
na přítomnost reziduí pesticidů. Zdravotní nezávadnost zkoumá státní zemědělská
a potravinářská inspekce, která je ze zákona č. 110/97 Sb., o potravinách v pozdějších zněních
národním kontaktním místem v systému rychlého varování.
S ohledem na tento problém má nepochybně význam podpora ekologického
zemědělství.
Rozvíjí se tzv. integrovaná produkce, což je ekonomická produkce ovoce vysoké
kvality při uplatnění ekologicky přijatelných metod pěstování a minimalizace nežádoucích
vedlejších účinků agrochemikálií při jejich používání. Je kladen důraz na zvýšení ochrany
životního prostředí a lidského zdraví. Cílem je ochrana přírodního prostředí ovocného sadu
a živých organismů, které se v něm vyskytují, zajištění druhové rozmanitosti přirozeně se
vyskytujících či introdukovaných druhů v sadech a v jejich blízkosti [7].
Podnikání v této oblasti bylo v minulosti upraveno zákonem č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník. Od roku 2014 zde platí zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
[15] a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [16].
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METODIKA A CÍL
Cílem příspěvku je charakterizovat produkci ovocných plodin v České republice
a vybrané ukazatele porovnat s údaji některých zemí Evropské unie. Bude používána metoda
komparace. Bude porovnávána produkce v roce 2015 u nejčastěji pěstovaných druhů ovoce
v tis. tun u největších producentů v EU a na Slovensku. Dále pak bude komparován počet
ovocných stromů a keřů v ČR mezi roky 2009 až 2015, produkce ČR v tis. tun podle
jednotlivých druhů ovoce v letech 2009 až 2015, počet ovocných stromů a keřů podle krajů
v zemědělských podnicích v ČR v roce 2015 a produkce nejčastěji pěstovaných druhů ovoce
v zemědělských podnicích podle krajů ČR v roce 2015. Podklady budou čerpány zejména
ze Situační a výhledové zprávy Ministerstva zemědělství ČR a ze statistických ročenek ČSÚ.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Zemědělství se vyznačuje významnou variabilitou hospodářských výsledků z titulu
počasí, vstupních a prodejních cen, legislativy a sezónnosti [4]. Česká republika má velký
zájem na pěstování ovoce na našem území. Ovocnářství je v našem hospodářství tradiční
aktivita, která společně s navazujícími činnostmi (např. potravinářský průmysl), zaměstnává
značné množství pracovních sil.
Ve srovnání s jinými zeměmi Evropské unie jsou u nás horší klimatické podmínky
pro tuto hospodářskou aktivitu. Podle slov ministra zemědělství Jurečky je zemědělství
sektor, který je výrazně závislý na počasí, je to zásah vyšší moci. Příkladem budiž rok 2017,
kdy po mimořádně teplém březnu zasáhly naše území na tuto roční dobu silné mrazy
(21. dubna a 10. května). Navíc mrazy působily většinou po celou noc. Majitelé produkčních
sadů investovali do ochrany před mrazem desítky tisíc korun, ovšem ochrana je technicky
omezená. Podle slov předsedy Ovocnářské unie ČR Ludvíka u meruněk se v r. 2017 čekal
propad o 82 %, u broskví o 74 %, u třešní 51 %. Podle Ludvíka se od roku 2007 jedná již
o šestý rok, kdy produkci ovoce negativně ovlivnily jarní mrazy.
Možnost pojištění je kvůli vysoké rizikovosti nízká. Standardně lze proti mrazu pojistit
pouze jahodník, jako doplňkové pojištění pak jablka.
Dle Situační a výhledové zprávy MZ ČR [7] Česká republika poskytuje podporu
na zpřístupnění pojistné ochrany před nepříznivými klimatickými jevy, přírodními
pohromami či škůdci rostlin. Podpora se poskytuje v rozmezí 25 až 50 % prokázaných
uhrazených nákladů na pojištění speciálních rostlin pro příslušný rok. Speciálními rostlinami
se v tomto případě rozumějí ovocné stromy a keře a jahody. Podpora je poskytována pěstiteli,
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který sjednal na své jméno smluvní pojištění plodin a uhradil pojistné minimálně ve výši Kč
1 000,- za příslušný rok.
Rostlinná výroba v České republice je v rámci Společné zemědělské politiky EU
podporována dotačními tituly. V ovocnářství je významným kritériem pracnost. Podle
nařízení vlády 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb
zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády Příl. 6 mezi ovocné druhy
s velmi vysokou pracností se řadí jabloně, hrušně, meruňky a třešně. Mezi druhy s vysokou
pracností patří slivoň švestka, broskvoň, višeň, rybíz černý a červený, maliník a jahodník.
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb. stanoví, že minimální výměra pro podporu na produkci
ovocných druhů s velmi vysokou pracností činí nejméně 1 ha plochy, na kterou lze
poskytnout platbu podpory na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností.
Minimální výměra pro podporu na produkci ovocných druhů s vysokou pracností činí
nejméně 1 ha plochy, na kterou lze poskytnout platbu podpory na produkci ovocných druhů
s vysokou pracností.
Žadatel o dotaci musí splnit i další podmínky, např. existenci stanoveného
minimálního počtu životaschopných jedinců příslušné rostliny na 1 ha atd.
Producent ovoce v České republice může získat dotace na provoz či na pořízení
investice, což je v případě ovocnářství založení nového ovocného sadu. Aktivity související se
zpracováním a účtováním o projektu pořízení dlouhodobého majetku probíhají často dříve,
než je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pěstitel pak musí financovat pořízení tohoto
majetku z jiných zdrojů, které mu následně budou dotací refundovány. Snížení ceny
pořízeného majetku o dotaci se pak projeví ve chvíli, kdy je přidělení dotace potvrzeno [4].
Dotací se rozumí bezúplatné plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytované
ze státního rozpočtu, ze státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů,
z rozpočtu

územního

samosprávného

celku,

z prostředků

Evropských

společenství,

z veřejného rozpočtu cizího státu a z programu PHARE nebo programu obdobného a granty
poskytnuté

podle

zvláštního

právního

předpisu

[5].

Česká

republika

podporuje

prostřednictvím dotačních titulů zakládání ovocných sadů a jejich osázení odrůdami, které
jsou uvedeny v „Zásadách“, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací podle
[14]. Podmínkou je, že příjemce dotace bude podnikat s předmětem dotace a obhospodařovat
jej podle „Směrnice pro integrované systémy pěstování“ minimálně 10 let.Účelem dotace je
restrukturalizace ovocných sadů, nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů
a zlepšení kvality produkovaného ovoce. Předmětem dotace je plocha nově osázeného
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ovocného sadu. Subjektem pak je podnikatel, který podle zákona 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, podniká v zemědělské výrobě. Ovocné stromy vysázené na souvislém pozemku
o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 90 stromů na 1 ha nebo ovocné keře vysázené
na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 1 000 keřů na 1 ha
pokládáme za pěstitelské celky trvalých porostů, což je dlouhodobý hmotný majetek
odepisovaný. V případě ovocného druhu jahodník se podpora poskytuje na výměru standardní
orné půdy [6]. Průměrně bude pro období 2015–2020 vyčleněno na odvětví ovoce v rámci
přímých plateb cca 100 mil. Kč ročně [7].
Ze záměrů stanovených Evropskou unií vychází 6.2 Projekt „Ovoce a zelenina
do škol“ [17]. Základním cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce
a zeleniny, vytvořit stravovací návyky ve výživě dětí, zvrátit klesající spotřebu ovoce
a zeleniny. Současně se předpokládají pozitivní dopady do sektoru zemědělství a posílení
ekonomicky citlivého sektoru ovoce a zeleniny, který dlouhodobě čelí nepříznivému vývoji
v této oblasti. Cílovou skupinou jsou nejprve žáci 1.–5. ročníků základních škol, od roku 2014
jsou to žáci prvního stupně základních škol včetně dětí z přípravných tříd základních škol
nebo přípravného stupně základních škol speciálních. Ve školním roce 2015/2016 se projektu
účastnilo 3 810 škol s počtem 539 747 žáků prvních ročníků základních škol včetně dětí
z přípravných tříd [7]. Celkový roční limit na produkty na jednoho žáka byl stanoven ve výši
Kč 318,30, na doprovodná opatření na jednoho žáka činil 40,-Kč. Celková podpora ze zdrojů
ČR a EU v uvedeném roce činila 172 060 367,- Kč. Preferovány by měly být zejména domácí
druhy ovoce a zeleniny.
Podle Situační a výhledové zprávy Ovoce (2016) představovaly celkové plochy
pro pěstování ovoce v zemích EU cca 2,3 mil. ha. Největší podíl na produkci mají jablka.
Největšími producenty jablek jsou Poláci, následuje Itálie, Francie a Německo. Broskví se
nejvíce vypěstuje ve Španělsku a v Itálii [7].
Největší plochy sadů v zemích EU se nacházejí ve Španělsku (636 tis. ha), v Itálii
(437 tis. ha), v Polsku (384 tis. ha), v Řecku (168 tis. ha), v Rumunsku (145 tis. ha),
ve Francii (133 tis. ha) [7].
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Produkci vybraných druhů ovoce v některých zemích EU znázorňuje následující
tabulka.
Tab. č. 1: Produkce vybraných druhů ovoce v některých zemích EU v tis. tun v roce 2015.
Stát/druh
ovoce
Německo
Řecko
Španělsko
Francie
Itálie
ČR
Polsko
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko

Jablka

Broskve

Jahody

Třešně a višně

973,5
281,8
593,6
1 967,1
2 441,6
155,6
3 168,8
500,0
46,3
459,6

0
648,3
964,1
114,7
921,2
1,3
9,9
40,0
2,1
18,4

172,6
49,8
399,3
56,9
143,2
3,3
214,6
8,0
1,4
21,4

48,6
88,4
94,1
41,8
111,1
2,3
227,5
80,0
1,0
68,1

Zdroj: Zdroj: Situační a výhledová zpráva Ovoce (2016).
V České republice činila výměra ovocných sadů k 31.05.2016 20 802 ha [7]. Největší
plochy se nacházely v Jihomoravském kraji, a to 3 660 ha, ve Středočeském kraji to bylo
3 524 ha, v Královéhradeckém kraji 2 017 ha a v Ústeckém kraji 2 004 ha. V roce 2016 bylo
v ČR evidováno 14 451 ha produkčních ovocných sadů [7].
Produkčními

(tržními)

výsadbami

rozumíme

sady

s intenzivním

způsobem

hospodaření, do extenzivních výsadeb patří staré sady a stromořadí, zahrádky apod.
Dle Situační a výhledové zprávy MZ ČR Ovoce [7] se v České republice snižují
plochy produkčních ovocných sadů. Např. u jabloní z 9 071 ha v roce 2012 na 7 178 ha v roce
2016, u švestek a slivoní z 2 041 ha na 1 996 ha mezi roky 2012 a 2016, u višní z 1 753 ha
v roce 2012 na 1 382 ha v roce 2016, u meruněk z 1 105 ha v roce 2012 na 824 ha v roce
2016.
V roce 2015 bylo v produkčních sadech sklizeno celkem 191 808 tun ovoce,
v extenzivních sadech 210 260 t ovoce. Údaje jsou včetně produkce malin a jahod. Produkce
jablek představovala téměř 65 % podíl na celkové sklizni ovoce.
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Tab. č. 2: Celkový počet stromů či keřů v České republice v tisících kusů.
Ovocný druh/ rok
Jabloně
Hrušně
Broskvoně
Meruňky
Švestky pravé
Třešně
Višně
Slívy, renklódy
Angrešt
Rybíz
Ořešáky vlašské

2009
18 171
1 966
1 456
1 428
2 109
1 475
1 331
1 348
1 476
9 554
701

2011
17 255
1 962
1 371
1 355
1 967
1 413
1 141
1 426
1 419
9 056
656

2013
17 184
1 829
1 104
1 326
2 158
1 417
1 055
1 255
1 277
8 834
654

2015
16 448
1 824
1 009
1 299
2 218
1 429
1 074
1 190
1 252
8 424
637

Zdroj: Situační a výhledová zpráva Ovoce (2016). Český statistický úřad, zemědělství.
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že ve sledovaném období se snížil počet kusů jabloní
na cca 90 %, hrušní na 93 %, broskvoní na 69 %, meruněk na 91 %, třešní na 97 %, višní
na 81 %, slív a renklód na 88 %, angreštu na 85 %, rybízu na 88 % a ořešáků vlašských
na 91 %. Pouze u švestek pravých došlo k navýšení počtu pěstovaných stromů na 105 %. Dle
stejného zdroje se počet ha, na kterých byly pěstovány jahody, snížil z 2 153 ha v roce 2009
na 1 688 ha v roce 2015, což je snížení na 78 %.
Graf č. 1: Celková sklizeň ovoce v České republice v tisících tun.

Zdroj: Situační a výhledová zpráva Ovoce (2016). Český statistický úřad, zemědělství, Ovocné
stromy a sklizeň ovoce v zemědělských podnicích.
Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že ve sledovaném období došlo k mírnému snížení
produkce broskví, a to na 92 % výchozího stavu, k podstatně většímu propadu u meruněk –
na 43 %, u třešní na 67 %, u višní na 73 %, u slív a renklód na 67 % a u ořechu vlašského
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na 70 %. Pouze u švestek se ve sledovaném období zvýšila produkce na 137 % výchozího
stavu. Dle stejného zdroje se produkce jahod snížila z 10 812 tun v roce 2009 na 9 691 tun
v roce 2015, což činí pokles o cca 10 %. Angrešt, maliník a ostružiník v profesionálním
ovocnářství se pěstují jen okrajově. Na trhu je o ně zájem, ale většímu rozvoji brání zejména
nedostatek pracovních sil, neboť sklizeň probíhá ručně a trvanlivost plodin je značně
omezená. Také je na trhu nedostatek povolených přípravků na ochranu rostlin s přiměřenou
délkou ochranné doby.
V rámci celého ovocnářství ČR je podle Situační a výhledové zprávy Ovoce (2016)
nejdůležitější produkce jablek. Velký vliv na naši produkci této komodity má Polsko, které je
jedním z nejvýznamnějších producentů jablek v EU. Z odrůd jablek se v České republice
nejvíce pěstují James Grieve (podzimní odrůda), Golden Deliciousa, Jonagold, Rubín,
Bohemia, Spartan a McIntosh (podzimní odrůdy) a Idared (zimní odrůda).
Spotřebitelské ceny jablek v ČR se od roku 2014 zvýšily z Kč 30,79 v ročním průměru
na Kč 33,53 v roce 2016. Spotřeba jablek v kg na osobu a rok v ČR se snížila z 24,4 kg v roce
2005 na 22,3 v roce 2015. Naopak u švestek došlo ve sledovaném období ke zvýšení z 5,1 kg
na 6,0 kg, u hrušek zvýšení z 1,8 kg na 3,5 kg, u jahod zvýšení z 1,9 kg na 2,5 kg.
Tab. č. 3: Ovocné stromy a keře v zemědělských podnicích podle krajů (tis. ks).
Kraj/ovoce

Jabloně

Hrušně

Broskvoně

Meruňky

Hl. město Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

113
2 485
489
244
16
863
685
1 660
252
28
1 632
1 364
812
299

367
23
12
108
74
116
25
3
100
85
19
12

60
6
11
145
3
5
1

41
1
26
12
1
2
394
10
18
2

Švestky a
pološvestky
59
51
15
3
53
18
115
32
6
126
116
165
21

Třešně

Višně

Rybíz

126
36
5
6
69
37
86
11
3
44
14
25
6

219
74
6
48
70
115
11
1
125
26
17
6

892
343
27
182
297
813
269
9
229
521
7
224

Zdroj: Český statistický úřad, zemědělství, Ovocné stromy a sklizeň ovoce v zemědělských
podnicích podle krajů v roce 2015.
Z údajů je zřejmé, že v největším množství se ve všech krajích pěstují jabloně (10 943
tis. kusů), rybíz (3 814 tis. kusů), hrušně (945 tis. kusů), švestky (780 tis. kusů) a višně
(720 tis. kusů). S ohledem na příhodné přírodní podmínky se nejvíce druhů i kusů ovocných
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stromů a keřů pěstuje ve Středočeském, Královéhradeckém, Jihomoravském, Olomouckém
kraji. Nejméně naopak s ohledem na drsnější přírodní podmínky se ovocné druhy pěstují
v Karlovarském kraji.
Tab. č. 4: Sklizeň ovoce (v t) v zemědělských podnicích podle krajů.
Kraj/ovoce

Jablka

Hrušky

Broskve

Meruňky

Hl. město Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

1 522
35 523
7 492
3 547
245
11 962
10 464
24 135
3 421
259
24 963
18 913
10 252
2 660

1
3 692
227
124
1
1 004
774
998
265
23
677
887
157
93

314
2
1
31
1
57
6
3
1 124
18
34
5

195
7
1
92
1
44
6
10
1 762
33
82
6

Švestky
a pološvestky
3
568
381
111
15
552
172
1 340
320
38
1 223
1 358
1 480
144

Třešně

Višně

Rybíz

753
170
24
20
380
174
442
73
14
186
79
101
28

1 587
734
56
1
284
675
940
79
8
1 070
202
129
38

566
226
17
99
219
918
132
6
189
392
9
141

Zdroj: Český statistický úřad, 2016. Zemědělství.
Z tab. č. 4 vyplývá, že zemědělské podniky sklidily v roce 2015 celkem 187 tis. tun
sledovaných druhů ovoce. Z toho takřka 83 % činila jablka (155 tis. tun), necelých 5 % bylo
hrušek (9 tis. tun), méně než 1 % broskví (2 tis. t), nad 1 % meruněk (2 tis. t), nad 4 % švestek
a pološvestek (8 tis. t), 1,2 % třešní (2 tis. t), nad 3 % višní (6 tis. t) a 1,5 % rybízu (3 tis. t).
Z celkového množství vyprodukovaných jablek jich nejvíce vypěstovaly zemědělské
podniky ve Středočeském kraji (22,5 %), 16 % v kraji Jihomoravském a 15,5 % pak v kraji
Královéhradeckém. Nejvíce hrušek bylo vyprodukováno v kraji Středočeském (41 %),
broskví v kraji Jihomoravském (více než 70 %), tamtéž meruněk (takřka 79 %), švestek
a pološvestek

v kraji

Zlínském

(více

než

19 %),

Olomouckém

(takřka

18 %),

Královéhradeckém (nad 17 %), Jihomoravském (takřka 16 %). Třešní se největší množství
v uvedeném roce vypěstovalo v zemědělských podnicích Středočeského kraje (téměř 31 %),
(Královéhradeckého kraje (18 %), dále pak v Ústeckém kraji (15,5 %). Nejvíce višní
vyprodukovaly podniky ve Středočeském kraji (více než 27 %) a v Jihomoravském kraji (více
než 18 %). Rybízu bylo největší množství vyprodukováno v Královéhradeckém kraji
(31,5 %), ve Středočeském kraji (19,4 %) a v Olomouckém kraji (13,4 %).
Uvedené hodnoty produkce korespondují s množstvím pěstovaných stromů a keřů,
kdy logicky v oblastech s příznivějšími přírodními podmínkami se více rozvíjí pěstování
ovocných druhů, zejména pak těch náročnějších a choulostivějších.
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Je nutno upozornit na skutečnost, že velký podíl na produkci ovoce v České republice
mají domácnosti. Dle statistické ročenky ČSÚ za rok 2016 české domácnosti sklidily na
svých zahradách v roce 2015 104 tis. tun jablek, 15 tis. tun hrušek, 25 tis. tun švestek a
pološvestek, 11 tis. tun slív a renklód, 13 tis. tun rybízu, 10 tis. tun broskví, 10 tis. tun třešní a
višní, 3 tis. tun angreštu a 7 tis. tun vlašských ořechů.
Pěstování ovoce na zahradách pro vlastní potřebu či pro drobný prodej na tržištích má
na našem území dlouholetou tradici. Pamětníci jistě mohou potvrdit, že v Československu
byla nabídka ovoce v obchodech co do sortimentu velmi skromná. Občané, kteří vyjeli
na Západ, byli ohromeni množství druhů veškerého možného ovoce, které se v západních
státech spotřebitelům nabízelo. Situace se podstatně změnila v 90. letech 20. století, kdy se
k nám ovoce začalo masivně dovážet. Občané se v té době do jisté míry přestali pěstování
ovoce na zahradách věnovat, což bylo způsobeno jednak podstatně vyšší nabídkou
v obchodech a také tím, že začali podnikat nebo cestovat a na své zahrady již neměli čas.
Postupem času však zjistili, že dovážené ovoce je sice „krásné“, ale poněkud fádní chuti,
nesrovnatelné s čerstvým ovocem z vlastní zahrady, které bylo očesáno v době sklizňové
zralosti. V současné době tedy opět narůstá zájem o pěstování ovocných stromů a keřů
na soukromých zahradách.
Ovoce mírného pásma se do České republiky i dováží. Jedná se zejména o jablka
(v roce 2015 to bylo takřka 90 tis. tun), nektarinky a broskve (v roce 2015 18 tis. tun), jahody
a hrušky (v roce 2015 u obou druhů po 12 tis. tun). Mezi největší dodavatele patří Španělsko,
Itálie, Německo a Polsko.
Česká republika ovoce též exportuje. Vyvážejí se především jablka (v roce 2015 to
bylo 111 tis. tun), hrušky a višně (v roce 2015 po 3 tis. tunách). Nejvíce ovoce z České
republiky se prodává na slovenský trh, pak do Německa, Rakouska, ale i do třetích zemí,
např. do Turecka, Chile a Egypta.
V současnosti si pěstitelé začínají uvědomovat, jak významné je zachování
historických odrůd ovocných stromů. Ty jsou nedocenitelným genofondem v případě
šlechtění nových odrůd. V rámci realizace projektu 76-FN-028 Oživení starých odrůd, který
je financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Českým svazem ochránců přírody
v rámci Národního programu Ochrana biodiverzity byla vytvořena databáze starých odrůd
ovocných stromů, které je vhodné navracet zpět do české krajiny. Nejdůležitější jsou odrůdy
domácí či zdomácnělé, které se na našem území pěstují déle než 200 let. Cílem programu je
seznámit pěstitele s těmito odrůdami, s jejich vlastnostmi a požadavky na pěstování a zajištění
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dostatku mladých stromků pro výsadbu. Patří sem např. jabloň Sudetská reneta, která je
jednou z nejstarších odrůd záměrně vyšlechtěných na našem území (konec 19. století),
Malinové Holovouské, které pochází z konce 18. století, Gdáňský hranáč či Česká pochoutka.
Mezi staré, avšak chuťově vynikající odrůdy hrušek můžeme počítat např. Solanku (pochází
z Českého středohoří), Špinku (původem z Francie) či Krvavku velikou. Mezi historické
pološvestky vynikající chuti patří Černošická. Starobylou odrůdou mezi švestkami je Švestka
domácí, chuťově vynikající a nenáročná odrůda, kterou však v současnosti silně decimuje
šarka. Mezi starobylé odrůdy třešní můžeme zařadit Vítovku Molitorovskou, která patří do
skupiny měkkých třešní – srdcovek. Je chuťově vynikající, velice plodná, avšak nevhodná
pro velkovýrobu, neboť pro svoji měkkost není schopná dálkové přepravy.
Činnost spojená s konzervací a využíváním genofondu rostlin je řízena zákonem
č. 148/2003 Sb. konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů
významných pro výživu a zemědělství v pozdějších zněních. Finančně je tato činnost zajištěna
dotačním titulem Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin
a agrobiodiversity.
O záchranu starých odrůd ovocných stromů svými programy též usiluje např.
Masarykova univerzitav Brně či Mendelova univerzita v Brně.
Uchovat staré odrůdy ovocných stromů se pokoušeli v minulosti i jednotlivci. Historik
Ladislav Smejkal např. upozorňuje na rolníka Františka Kněžíka, který zachránil mnoho
odrůd jablek, švestek a hrušní.
V minulých dobách byly hojně vysazovány aleje ovocných stromů. Zakládaly se již
v období renesance, ve velkém rozsahu pak v dobách vlády Marie Terezie. Selské aleje
byly tvořeny právě ovocnými stromy. Autorka se domnívá, že v případě alejí, ať už se jedná
o ovocné či okrasné, by měla být v praxi zpřísněna jejich ochrana ve znění zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny [13]. V praktickém životě si bohužel stále
neuvědomujeme, jak jsme závislí na přírodě a bezhlavě ji ničíme.
ZÁVĚR
Příspěvek se zabýval produkcí ovoce na území České republiky a porovnáním
vybraných údajů s některými státy Evropské unie. Autorka se domnívá, že je v zájmu České
republiky podporovat ovocnářství z hlediska strategického, neboť v dnešní turbulentní době je
nutné, aby stát byl připraven na výkyvy v dovozu, které by mohly vzniknout z důvodů
politických či nepříznivých klimatických podmínek v zahraničí. Podle názoru autorky je též
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zbytečné v masivní míře dovážet to, co sami můžeme vyrobit. Ovocnářství a navazující
hospodářské procesy ovlivňují zaměstnanost obyvatelstva. V neposlední řadě je nutno
zohledňovat i péči o krajinu. Problémem je cena, za kterou naši pěstitelé mohou své produkty
vyrobit. Nelze očekávat, že mohou v tomto směru konkurovat zemím s příhodnějšími
klimatickými podmínkami. Zde je asi vhodné uvažovat o způsobech, jakými by bylo možno
tuzemským pěstitelům pomoci.
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EINFLUSS AUSGEWÄHLTER SOZIO-ÖKONOMISCHER ASPEKTE
AUF GESUNDHEITSKOMPETENZ IN REGION SÜDBÖHMEN
Influence of Selected Socio-economic Aspects on Health Literacy in South Bohemian Region
Radka PROKEŠOVÁ – Radka ŠULISTOVÁ – Jiří KAAS
České Budějovice, Czech Republic
ZUSAMMENFASSUNG: Die Gesundheitskompetenz der Bürger wird als bedeutender
Bestandteil des Sozialkapitals und als ökonomische Priorität angesehen. Zu den Faktoren, die
Ungleichheiten im Gesundheitsstatus bewirken können, gehören die Lebensbedingungen, das
gesundheitsrelevante Verhalten, die Ausbildung, der Beruf, das Einkommen etc. Das Ziel
dieses Beitrags ist die Beurteilung des Einflusses ausgewählter sozio-ökonomischer Aspekte
auf das Niveau der Gesundheitskompetenz der in der Region Südböhmen lebenden
erwachsenen Bürger, wobei eine quantitative Forschungsstrategie mit Hilfe eines
standardisierten, zur Erhebung der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung bestimmten
Fragebogens verfolgt wurde. Bei dem untersuchten Kollektiv handelte es sich um 303
Erwachsene im Gebiet der Region Südböhmen lebende Personen im Alter von 18 – 64 Jahren.
Die Daten wurden in den Jahren 2016 und 2017 erhoben und die Ergebnisse wurden mit Hilfe
des statistischen Programms SASD 1.4.12 auf Signifikanz bei einem Niveau von p < 0,05
analysiert. Die Forschungsergebnisse zeigten im Einklang mit früheren Studien eine
statistisch signifikante Abhängigkeit der Gesundheitskompetenz vom Beruf der Befragten. Sie
bestätigen weiter auch statistisch signifikante Zusammenhänge zwischen dem Niveau der
Gesundheitskompetenz und den ökonomischen Verhältnissen der Befragten. Ein niedrigeres
Niveau der Gesundheitskompetenz haben in bedeutend größerem Maße diejenigen
Erwachsenen, für die es schwierig ist, die notwendigen Medikamente zu bezahlen, und die
Befragten, die Probleme haben, am Monatsende ihre Rechnungen zu bezahlen, sowie auch
diejenigen, die ihre Position auf der gesellschaftlichen Skala als niedriger bewerten.
Schlüsselwörter: Gesundheitskenntnis – Beruf – ökonomische Bedingungen – Südböhmischer
Kreis
ABSTRACT: The health literacy of the population is considered an economic priority and an
important part of the social capital. The factors causing inequality include living conditions,
health-related behaviour, education, occupation, income and others. The goal of the paper is
to assess the influence of selected social and economic aspects regarding health literacy of
adult citizens living in the South Bohemian Region. The study was a quantity use of a
standardized questionnaire designed for the identification of the population`s health literacy.
The selected sample group consisted of 303 respondents between 18 and 64 years. The data
collection was carried out in 2016 and 2017 and the outcomes were analyzed using the SASD
1.4.12 statistic software at the significance level of p<0.05. As well as previous studies, the
presented study has proven a statistically significant dependence between health literacy and
the occupations of the respondents. Furthermore, the results show statistically significant
correlations between health literacy and the financial situation of the respondents.
Significantly lower health literacy was proven in respondents who found it difficult to pay for
necessary medicaments, those who had problems to pay their bills at the end of the month, as
well as those who assessed their social status as low.
Key words: health literacy – occupation – economic conditions - South Bohemian Region
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EINLEITUNG
Die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als „kognitive und soziale
Fähigkeiten, welche die Motivation und Befähigung der Einzelnen prägen, sich
Gesundheitsinformationen zu erschließen, diese zu verstehen und zu nutzen, um die
Gesundheit erhalten und zu fördern“ definierte Gesundheitskompetenz (Kickbusch et al.
2013: 4) stellt einen bedeutenden Bestandteil des Sozialkapitals und eine unstreitige
ökonomische Priorität dar. Die Gesundheitskompetenz der Bürger zusammen mit den
Bedingungen, unter denen man zur Welt kommt, aufwächst und alt wird, ist einer der
bedeutenden

Faktoren,

die

einen

Einfluss

auf

die

Gesundheitsqualität

haben

(Entwicklungsaktionsplan Nr. 12, 2014). Der Bericht über Ungleichheiten in der Gesundheit
(COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, 2013) gibt an, dass zu den Faktoren, die
solche Ungleichheiten in der Gesundheit verursachen, die Lebensbedingungen, das
gesundheitsrelevante Verhalten, die Ausbildung, der Beruf, das Einkommen etc. gehören
(DvořákováLíšková et al. 2015). Eine niedrige Gesundheitskompetenz ist mit schlechteren
Ergebnissen der medizinischen Pflege und geringerer Nutzung der Dienste der
Gesundheitspflege verbunden (Berkman et al. 2011). Berkman (2011) gibt weiter an, dass
Personen mit niedrigerem Sozialstatus einen schlechteren Gesundheitszustand aufweisen und
in der Regel früher sterben. Eine in acht EU-Staaten im Jahre 2014 durchgeführte
systematische Studie der Gesundheitskompetenz (HLS-EU, 2014) zeigt einen deutlichen
Zusammenhang des Niveaus der Gesundheitskompetenz der Bürger mit den ökonomischen
Bedingungen und dem sozio-ökonomischen Status (Baumann et al. 2015). Ein niedriges
Niveau der Gesundheitskompetenz korreliert auch mit dem Risikoverhalten, einem
schlechteren Gesundheitszustand, einer häufigeren Hospitalisierung und erhöhten Kosten für
die

Gesundheitspflege

(Kučera

2015).

Eine

Untersuchung

der

Bedingtheit

der

Gesundheitskompetenz durch das Maß der finanziellen Deprivation in der Tschechischen
Republik und in anderen EU-Staaten, wo Forschungsprojekte durchgeführt wurden
(Österreich, Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Spanien, Irland, Niederlande, Polen)
zeigt, dass das Maß der finanziellen Deprivation in der Tschechischen Republik am größten
ist (Kučera 2015).
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METHODIK UND ZIEL
Ziel dieses Beitrags ist die Beurteilung des Einflusses ausgewählter ökonomischer
Aspekte auf das Niveau der Gesundheitskompetenz der in der Region Südböhmen lebenden
erwachsenen Bürger (Altersspannweite 18–64 Jahre). Die Forschung wurde anhand einer
quantitativen Forschungsstrategie im Rahmen eines Teamforschungsprojekts an der Fakultät
für Gesundheits- und Sozialwesen der Südböhmischen Universität in České Budějovice
Nr. ZGO2016_001 unter dem Titel „Gesundheitskenntnis ausgewählter Bevölkerungsgruppen
der Region Südböhmen“ realisiert. Die Akquisition von Daten wurde in quantitativer Art und
Weisemit Hilfe des standardisierten, zur Identifikation der Gesundheitskompetenz der
Bevölkerung bestimmten Fragebogens HLS-EU-16 durchgeführt. Das verwendete Instrument
enthält 16 Posten, die sich auf konkrete Tätigkeiten oder Fertigkeiten der Testperson
beziehen. Ein Bestandteil des Instruments sind auch Fragen, die sozio-ökonomische Aspekte
betreffen. Unter Berücksichtigung dessen, dass es sich um die eindimensionale Rasch-Skala
handelt (one-dimensional Rasch-scale), wurde für jede Person ein Wert auf der Skala der
Gesundheitskompetenz berechnet. Der die Gesundheitskompetenz charakterisierende Index
(HL score) ist die Gesamtzahl der Antworten, in denen eine Tätigkeit als sehr leicht und
ziemlich leicht bezeichnet wurde. Die Ergebnisskala für den kurzen Fragebogen hat also
16 Ränge mit einer Spannweite von 0 bis 16. Auf Basis dieser Skala werden drei
Grundniveaus der Gesundheitskompetenz definiert: nicht-adäquate Gesundheitskompetenz
(0–8 Punkte),

problematische

Gesundheitskompetenz

(9–12 Punkte)

und

genügende

Gesundheitskompetenz (13–16 Punkte). Zur Analyse von Zusammenhängen wurde unter
Berücksichtigung der Merkmale und der Anzahl der Beobachtungen ein Unabhängigkeitstest
durchgeführt. Um den Gesamtkoeffizienten der Gesundheitskompetenz berechnen zu können,
war es nötig, die Antwort „Ich weiß nicht“ sowie fehlende Antworten auszuschießen und die
Berechnung nur auf Grund von vier Kategorien durchzuführen, welche die Bewertung der
vorgegebenen These (Antworten “sehr leicht“, „ziemlich leicht“, „ziemlich schwer“ und
„sehr schwer“) zum Ausdruck bringen.
Die Auswertung der kurzen Version des Fragebogens der Gesundheitskompetenz
wurde auf Grund der folgenden Dichotomisierung der Antworten und anhand folgender
Kategorien durchgeführt:
1.

Diese Kategorie reflektiert die Tatsache, dass die gegebene Tätigkeit für den Befragten
schwierig ist (Bewertung „ziemlich schwierig“ und „sehr schwierig“). Sie wird mit
Nummer 0 (Null) kodiert.
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2.

Diese Kategorie reflektiert die Tatsache, dass die gegebene Tätigkeit für den Befragten
leicht ist (Bewertung „sehr leicht“ und „ziemlich leicht“). Sie wird mit Nummer 1
(Eins) kodiert.

3.

Die Antwort „Ich weiß nicht“ sowie fehlende Antworten werden als fehlende Werte
(missing) kodiert.
Weiter wurden Berechnungen des Pearson-Koeffizienten der Kontingenz, des

Normierten Pearson-Koeffizienten der Kontingenz, des Ćuprovov-Koeffizienten, des
Cramer-Koeffizienten, des Walis-Koeffizienten, des Spearman-Koeffizienten und des
Korrelationskoeffizienten durchgeführt.
Im Rahmen dieses Artikels arbeiten wir mit den Fragen: Was ist Ihr Hauptberuf? Sind
Sie imstande, Medikamente zu bezahlen, wenn Sie diese zur Erhaltung Ihrer Gesundheit
brauchen? Können Sie sagen, dass Sie während der letzten 12 Monate Probleme hatten, Ihre
Rechnungen am Monatsende zu bezahlen? Stellen Sie sich die Gesellschaftsrangliste vor, wo
Rang 1 das niedrigste Niveau in der Gesellschaft und Rang 10 das höchste Niveau in der
Gesellschaft darstellen. Auf welchen Rang würden Sie sich selbst platzieren?
Bei dem untersuchten Kollektiv handelte es sich um 303 Befragte im Alter von 18–64
Jahren, die zielbewusst ausgewählt wurden, d.h. alle Befragten lebten im Gebiet der Region
Südböhmen (Tabelle Nr. 1). Aus Gründen der Validität der Berechnung wurden nur
251 Befragte in die statistische Auswertung aufgenommen, wobei die methodologischen
Empfehlungen ermöglichen, einen Index der Gesundheitskompetenz mit begrenzter Validität
zu errechnen, wenn auch diejenigen Befragten in die Berechnung einbezogen wurden, bei
denen maximal zwei Antworten fehlten, oder einen Index mit maximaler Validität, wenn nur
diejenigen Befragten in die Berechnung einbezogen wurden, die alle Fragen beantwortet
hatten. Die übrigen Befragten, welche die oben angeführte Empfehlung nicht erfüllten,
wurden bei der nachfolgenden statistischen Auswertung ausgeschlossen.
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Tab. Nr. 1: Struktur des Komplexes der Befragten.
Erwachsene Population Südböhmischer Kreis
Alter

Männer Frauen

Gesamt

18-24

18

18

36

25-34

31

30

61

35-44

45

36

81

45-54

31

30

61

55-64

31

33

64

Gesamt

156

147

303

Quelle: Auswertung der Ergebnisse des Forschungsvorhabens „Gesundheitskompetenz
bei ausgewählten Bevölkerungsgruppen der Region Südböhmen“.
Die in den Jahren 2016 und 2017 gewonnenen Daten wurden mit Hilfe des Programms
SASD 1.4.12 (Statistical Analysis of Social Data) ausgewertet, wobei ein Signifikanzniveau
von p < 0,05 vorausgesetzt wurde. Dieser Beitrag beruht auf den Ergebnissen eines intern
geförderten Forschungsprojekts, das an der Fakultät für Gesundheits- und Sozialwesen der
Südböhmischen Universität in České Budějovice realisiert wurde.
ERGEBNISSE UND DISKUSSION
Das

hier

vorgestellte

Forschungsprojekt

zielte

auf

die

Feststellung

von Zusammenhängen zwischen dem Niveau der Gesundheitskompetenz der Befragten und
ausgewählten sozio-ökonomischen Faktoren, und zwar dem Beruf, der Fähigkeit,
Medikamente zu bezahlen, der allgemeinen Zahlungsfähigkeit, und der gesellschaftlichen
Position (Tab. Nr. 2). Eine nicht-adäquate Gesundheitskompetenz (0 bis 8 Punkte) wurde bei
17,5 % der Befragten, eine problematische Gesundheitskompetenz (9 bis 12 Punkte) bei
31,5 % der Befragten, eine genügende Gesundheitskompetenz (13 bis 16 Punkte) bei 51 %
der Befragten ermittelt. Das Ergebnis der in der Region Südböhmen realisierten Forschung
erweist sich im Vergleich mit der in der ganzen Tschechischen Republik durchgeführten
Forschung als sehr günstig, denn für die Republik insgesamt wurde festgestellt, dass 59,4 %
der erwachsenen Einwohner ein nicht-adäquates oder problematisches Niveau der
Gesundheitskompetenz aufwiesen. Ein genügendes oder sogar exzellentes Niveau der
Gesundheitskompetenz wiesen lediglich 40,7 %auf (Kučera 2015b).
Günstige Folgen dieser Situation könnten sich in der Region Südböhmen langfristig
in einer Verbesserung des Gesundheitszustands der Bürger, in niedrigeren Gesundheitskosten,
in einer Verbesserung der Kenntnisse im Bereich Gesundheitswesen, in einer kürzeren
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Hospitalisierung und in einer weniger häufigen Nutzung der Dienste der Gesundheitspflege
bemerkbar machen (Speros 2005).
Tab. Nr. 2: Zusammenhang der Gesundheitskenntnis und der ausgewählten sozialökonomischen Faktoren.
GESUNDHEITSKENNTNIS
BERUF
FÄHIGKEIT,
MEDIKAMENTE
ZU BEZAHLEN
PROBLEME MIT DER
BEZAHLUNG DER
RECHNUNGEN
GESELLSCHAFTLICHE
POSITION

N
251

df
6

p
0,01429210

Statistische
Signifikanz
*
***

249

4

0,000000326937

233

2

0,000624510

245

2

0,01342870

***
*

Quelle: Auswertung der Ergebnisse des Forschungsvorhabens „Gesundheitskompetenz
bei ausgewählten Bevölkerungsgruppen der Region Südböhmen“
X2 - Chi-Quadrat; p - Unabhängigkeitstest; df - Freiheitsstufen
n.s. - statistisch nicht-signifikanter Unterschied
*
- statistisch signifikanter Unterschied auf dem Niveau α = 0,05
*** - statistisch signifikanter Unterschied auf dem Niveau t α = 0,001
Im Rahmen des hier beschriebenen Forschungsprojekts wurde ein statistisch
signifikanter Zusammenhang zwischen der Gesundheitskompetenz und dem Beruf der
Befragten

gefunden.

70,9 %

der

befragten

Personen

arbeiteten

in

einem

Beschäftigungsverhältnis, 10,7 % als Unternehmer und Selbstständige, 8 % waren Alters- und
Invalidenrentner, und 10,8 % gehörten einer anderen Kategorie an. Die Ergebnisse unserer
Forschung zeigen im Einklang mit vorangehenden Studien (Wilkinson –Marmot 2003)
auf einem Signifikanzniveau von p < 0,05, dass die Gesundheitskompetenz der Personen
im Beschäftigungsverhältnis statistisch bedeutend höher ist als die Gesundheitskompetenz der
Personen, die in Rente sind (Alters- und Invalidenrente). Es ist interessant, dass sich die
Region Südböhmen bei einem im Rahmen der Tschechischen Republik durchgeführten
Vergleich (Holanová 2017) als zweitschlechteste im Hinblick auf die mit dem Beruf
zusammenhängenden Risiken platziert hat, und zwar besonders im Hinblick auf die
Berufskrankheiten, die für die ökonomische und soziale Situation der Bürger negative Folgen
haben können.
Bei unserer Forschung wurde auf einem Signifikanzniveau p < 0,001 ein statistisch
sehr klarer Zusammenhang zwischen der Gesundheitskompetenz der Befragten und ihrer
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Fähigkeit, Medikamente zu bezahlen, festgestellt. In dem untersuchten Kollektiv hielten
36,9 % der Personen die Bezahlung der Medikamente, die siezur Erhaltung ihrer Gesundheit
brauchen, für sehr leicht realisierbar, 49,8 % für ziemlich leicht und 13,3 % für ziemlich oder
sehr schwierig. Eine nicht-adäquate Gesundheitskompetenz wiesen in bedeutend größerem
Maße diejenigen Personen auf, für die es schwierig oder sehr schwierig war, die Medikamente
zu bezahlen, die sie zur Erhaltung ihrer Gesundheit brauchen. Diese Tatsache bestätigen auch
die Ergebnisse der früher in der ganzen Tschechischen Republik und acht weiteren EULändern realisierten Forschung, die ebenfalls gezeigt haben, dass das Niveau der
Gesundheitskompetenz mit dem Alter sinkt, mit der Ausbildungshöhe steigt und dass es mit
der Fähigkeit korreliert, Rechnungen, Medikamente, Gesundheitsmittel und Arztbesuche zu
bezahlen (Kučera 2015a).
Auf einem Signifikanzniveau von p < 0,001 haben unsere Ergebnisse einen sehr klaren
statistischen Zusammenhang zwischen der Gesundheitskompetenz und der allgemeinen
finanziellen Situation der Befragten in Form ihrer Fähigkeit gezeigt, am Monatsende
Rechnungen zu bezahlen. 20 % der angesprochenen Befragten gaben an, dass sie während der
letzten 12 Monate am Monatsende mit der Bezahlung von Rechnungen Probleme hatten,
79,4 % der Befragten sagten aus, dass sie diese Probleme fast nie oder nie hatten. Die
Befragten, die eine genügende Gesundheitskompetenz hatten, gaben signifikant häufiger an,
dass sie diese Probleme nicht hatten, während die Befragten mit einer nicht-adäquaten
Gesundheitskompetenz diese Probleme in bedeutend größerem Maße zugaben. Der Median
des monatlichen Bruttoeinkommens der Einwohner der Region Südböhmen in Höhe
von 20 911 CZK reiht diese Region im Vergleich zu den anderen Regionen der
Tschechischen Republik auf den vorletzten Platz ein (Holanová 2017). Nichtsdestoweniger
ist der Wert der ausgezahlten Sozialleistungen, welche Familien in finanzieller Not
bekommen, im Vergleich mit der Ústecký-Region, wo diese Geldleistungen am höchsten
waren,wesentlich niedriger, etwa 46 %.
Unsere Forschungsergebnisse belegen auf einem Signifikanzniveau von p < 0,05 einen
statistischen Zusammenhang zwischen der Gesundheitskompetenz und der gesellschaftlichen
Position der Befragten. 35,9 % der Befragten sollten auf einer zehnstufigen Skala ihre
gesellschaftliche Position bezeichnen (Punkte der Skala 1 bis 10 spiegelten die subjektive
Bewertung auf der gesellschaftlichen Skala wider, Position 1 – niedrigstes Niveau,
Position 10 – höchstes Niveau). Die Erwachsenen, die ihre gesellschaftliche Position als
niedriger bewerteten (Position 1 bis 5), wiesen eine niedrigere Gesundheitskompetenz auf.
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Personen mit genügenden Gesundheitskompetenz bewerteten ihre gesellschaftliche Position
besser (Punkte der Skala 6 bis 10). Dieses Ergebnis korrespondiert ebenfalls mit den
Ergebnissen der in der Tschechischen Republik und weiteren acht EU-Ländern
durchgeführten Studie (Kučera 2015a), die bestätigt, dass die Gesundheitskompetenz mit
dem subjektiven sozio-ökonomischen Status steigt.
SCHLUSSFOLGERUNG
Die hier vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass die Gesundheitskompetenz der in der
Region Südböhmen lebenden Erwachsenen mit der in früheren internationalen Studien
festgestellten korrespondiert. Die Ergebnisse zeigen eine statistisch signifikante Abhängigkeit
der Gesundheitskompetenz vom Beruf des Befragten. Sie belegen auch einen statistisch
signifikanten Zusammenhang zwischen dem Niveau der Gesundheitskompetenz und den
ökonomischen Verhältnissen des Befragten. Erwachsene im Beschäftigungsverhältnis haben
eine statistisch signifikant höhere Gesundheitskompetenz als die Befragten in Rente. Aus den
Ergebnissen der hier realisierten Forschung erhellt weiter, dass diejenigen Personen aus dem
untersuchten Kollektiv eher eine nicht-adäquate Gesundheitskompetenz haben, für die es
schwierig oder sehr schwierig ist, die notwendigen Medikamente zu bezahlen, und denen es
allgemein Probleme bereitet, ihre Rechnungen am Monatsende zu bezahlen. Unsere
Ergebnisse zeigen auch einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen dem Niveau
der Gesundheitskompetenz und der subjektiven Selbsteinschätzung der Befragten auf einer
gesellschaftlichen Skala.
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REPORTING A TYPOLOGIE REPORTŮ
Reporting and Typology of Reports
Helena ČERMÁKOVÁ – Tomáš RAIN
Praha, Czech Republic
ABSTRAKT: Celosvětově roste význam reportů získávaných z podnikových informačních
systémů. Pojem reporting stojí na pomezí účetnictví a informačních věd. Z těchto důvodů
neexistuje jednotná typologie reportů. Typologie reportů má edukační význam a může
zjednodušit komunikaci mezi uživateli a tvůrci reportů. Hlavním cílem příspěvku je
pojmenovat faktory, které ovlivňují typologii reportů, a poskytnout základní přehled typů
reportů, které by měli uživatelé požadovat při pořízení informačního systému. Dílčím cílem je
uvést jednu z možných typologií finančních a účetních reportů. K odvození typologie reportů
bude použita metoda logické dedukce. Kritéria pro sestavení typologie reportů budou zvolena
na základě analýzy reportů z vybraných demoverzí účetních a ekonomických aplikací.
Byla identifikována tato kritéria: 1. Právní normy, 2. Obsah reportu, 3. Periodicita aktualizací
reportu, 4. Časový horizont reportu, 5. Míra podrobnosti reportu. Dále je uvedena typologie
reportů dle těchto kritérií.
Klíčová slova: reporting – report – typologie reportů
ABSTRACT: The significance of reports obtained from enterprise information systems is
increasing worldwide. The term of reporting stands on the edge of accounting and information
sciences. Therefore we do not have unified reports typology. Reports typology has an
educational value importance and can simplify communication between users and creators of
reports. The primary objective of this paper is to identify factors that affect the reports
typology and to provide an overview of the types of reports that users should require in the
acquisition of an information system.The partial objective of this text is to introduce one of
the possible typology of financial and accounting reports. To derive the typology of reports
the method of logical deduction will be used. The criteria for making up the reports typology
will be chosen based on the analysis of reports from selected demo versions of accounting and
financial applications.
The following criteria have been identified: 1. Legal Standards, 2. Report Content,
3. Periodicity of Report Updates, 4. Report Timeframe, 5. Report Detail. The typology of the
report according to these criteria is also presented.
Key words: reporting – report – typology of reports

ÚVOD
R. Kohoutek (2012) definuje pojem reporting jako „podávání přehledových zpráv
(informací) o průběhu a stavu daných aktivit či prací“. Tiskové sestavy (někdy také nazývané
jako reporty) jsou typickým produktem všech účetních informačních systémů. L. Mejzlík
(2006) popisuje funkce účetních informačních systémů, rozebírá historický vývoj funkčního
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repertoáru a v jeho textu lze vysledovat i zajímavé vazby na reportingy a účetní reporty.
J. Fibírová (2001) charakterizuje reporting jako komponentu controllingu. Samotný
pojem controlling, který byl odvozen z anglického to control, do češtiny nejčastěji
překládaného jako ovládat, řídit, nemá jednotně vymezený obsah, neexistuje pro něj jednotná
definice. Nejobecněji je chápán jako metoda, jejímž smyslem je zvýšit účinnost systému
řízení pomocí neustálého a systematického srovnávání skutečnosti a žádoucího (plánovaného)
stavu podnikatelského procesu. Děje se tak vyhodnocováním zjištěných odchylek, nalezením
jejich příčin, návrhu opatření k jejich nápravě a popřípadě aktualizací stanovených cílů.
O. Machač (2003) v tomto pojetí charakterizuje reporting následujícím způsobem:
„Reporting jako systém vnitropodnikových výkazů a zpráv se využívá nejen ke kontrole
a vyhodnocování dosavadního vývoje hospodaření, ale také k plánování a rozhodování
o opatřeních ke zlepšování výkonnosti podniku jako celku i jeho organizačních
a odpovědnostních jednotek. Z tohoto hlediska lze chápat reporting jako relativně autonomní
subsystém controllingu a tím je vymezena i jeho vazba na podnikový informační systém.“
Podobně reporting definují autorky L. Šoljaková a J. Fibírová (2010), podle nichž
reporting představuje komplexní systém vnitropodnikových výkazů a zpráv, které syntetizují
informace pro řízení podniku jako celku i jeho základních organizačních jednotek.
Samotný reporting a reporty jako produkty reportingu souvisí s teorií informace.
Někteří autoři chápou účetnictví a informace získané v podobě reportů z účetnictví za nástroj
komunikace. J. Ross (2016: 1) k tomuto tématu uvádí: „…Information theory was
established in the early-mid 20th century to describe the properties of classical
communication systems. Applying concepts from this theory to an accounting context provides
insight into the questions asked above. Specifically, a measure of the information content of
financial statement numbers is developed from these information theory concepts…“
D. Baboukardos (2016) ve své studii srovnává relevanci účetních informací s
indexem Johannesburg Stock Exchange (JSE). Tato studie jasně ukazuje, že investoři a
vlastníci společností musí pro své rozhodování kombinovat informace z účetních a finančních
reportů s výstupy z ostatních informačních zdrojů.
Výzkum v oblasti reportingu je také zaměřen na střet mezi „tvrdým daty“ (tj.
měřitelnými hodnotami v peněžních jednotkách zaznamenaných v účetnictví) a dalšími
finančně obtížně vyčíslitelnými hodnotami (v anglických textech se pro ně často používá
slovní spojení non-measurable / potentially unaccountable issues). Například O. Boiral
(2016) uvádí výsledky zkoumání přístupu těžebních společností při prezentování svých
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hospodářských výsledků vlastníkům firem. Autor zdůrazňuje význam tzv. „Impression
Management“ v souvislostech, v jakých jsou prezentovány informace z reportů vlastníkům
firem. Je také důležitá forma samotné prezentace. Forma prezentace zásadním způsobem
ovlivňuje hodnocení prezentovaných informací a tedy i rozhodnutí, která na základě těchto
informací manažeři a vlastníci učiní.
Na základě analýzy odborných zdrojů může být konstatováno, že většina autorů se
soustředí spíše na „proces sestavování reportů“, nežli na samotné výstupy z tohoto procesu, tj.
na „reporty“. Odborníci na finance a účetnictví chápou reporting primárně jako nástroj
controllingu a nástroj pro prezentaci hospodářských výsledků interním a externím uživatelům
účetnictví. Odborníci na informační technologie zkoumají reporting z hlediska databází,
„dolování dat“, ale i z hlediska bezpečnosti dat. Je však ale nutné pracovat s oběma
zmíněnými hledisky paralelně. Výběr podnikového informačního systému, resp. systému pro
vedení účetnictví, nastavení tohoto systému a dále jeho rozvoj v organizaci je mimo jiné
ovlivňován informačními potřebami interních a externích uživatelů účetnictví. Proto je nutné
již ve fázi výběru účetní aplikace shromáždit a v rámci implementace zapracovat požadavky
jednotlivých uživatelů na reporty. Také při změně podnikových procesů a při následných
úpravách informačního systému nesmí být opomenuty související změny v reportech.
Z výše uvedených důvodů je proto účelné zabývat se kritérii pro klasifikaci reportů,
resp. typologií reportů.
METODIKA A CÍL
Hlavním cílem příspěvku je pojmenovat faktory, které ovlivňují typologii reportů
a poskytnout základní přehled typů reportů, na které by se měli uživatelé zaměřitpři
pořizování informačního systému. Při hledání konkrétních kritérií pro sestavení typologie
reportů bylo využito testování aplikací POHODA, Money a Helios Red (podnikové
informační systémy prodávané na českém trhu). Jedná se o informační systémy, které jsou na
českém trhu nejvíce rozšířené v segmentu malých a středních firem. V těchto aplikacích bylo
testováno velké množství implicitně dodávaných reportů z oblasti finančního účetnictví,
skladového hospodářství a mezd. U reportů byla sledována jak forma jejich zpracování, tak
samotný obsah reportů. Na základě tohoto testování byla následně logickou dedukcí vyvozena
společná kritéria, pomocí kterých lze reporty kategorizovat. Dle každého identifikovaného
kritéria byla odvozena dále uvedená dělení reportů.
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VÝSLEDKY A DISKUSE
Díky identifikovaným kritériím lze sestavit typologii dle vazby reportu na právní
předpisy, dále lze reporty členit dle jejich věcného obsahu a způsobu užití, pro uživatele
reportů je také důležitá rovina periodicity aktualizací reportů. Na základě otestovaných
reportů lze konstatovat, že každý report má také svůj časový horizont a zobrazuje informace
v předem dané míře podrobnosti.
Tato kritéria byla vybrána pro svou univerzálnost a nezávislost na velikosti firmy a
také nezávislost na branži, ve které je informační systém použit.
Kritérium 1: Právní normy
Některé reporty mají svůj obsah a strukturu závislou na konkrétních právních
normách, některé reporty závisí svou strukturou a obsahem jen na požadavcích interních
uživatelů. Z hlediska vlivu právních norem mohou být reporty rozděleny následovně:
Výkazy, statistiky a jiné dokumenty vyplývajících z právních norem – například
se jedná o oficiální závěrkové výkazy sestavované účetními jednotkami v předem definované
struktuře a formátu, výkazy zpravodajských jednotek sestavované dle metodiky Českého
statistického úřadu, či daňová přiznání vyplývající z daňových zákonů ČR.
Ostatní zprávy, přehledy, statistiky a dokumenty neovlivněné legislativou reporty sestavované bez závislosti na konkrétní právní normě pro interní či externí uživatele
účetnictví, pro manažery, zaměstnance, obchodní partnery, či reporty produkované pro
marketingové účely, můžeme zařadit do skupiny ostatních reportů.
Kritérium 2: Obsah reportu
Z obsahového hlediska mohou být reporty členěny na:
Přehledy zobrazující vybrané ekonomické ukazatele firmy (či střediska / zakázky /
zaměstnance nebo jiné sledované entity).
Přehledy zobrazující vybrané charakteristiky skladového hospodářství (např.
podlimitní zásoby, nadlimitní zásoby, ocenění zásob, ocenění skladů / ocenění všech zásob
na konkrétním skladě atd.).
Přehledy a statistiky týkající se zaměstnanců (například informace o přepočteném
počtu zaměstnanců, počty hodin odpracovaných přesčasů, celkové mzdové náklady, počty dní
nevyčerpané dovolené u jednotlivých zaměstnanců).
Přehledy a statistiky zobrazující informace o platební kázni odběratelů - (typické
jsou například soupisky nesplacených pohledávek, reporty jako kniha pohledávek dle rozmezí
splatnosti či inventarizační soupis pohledávek používaný na konci účetního období).
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Přehledy obsahující informace o dlouhodobém majetku společnosti (například
podklady pro inventarizaci majetku, přehledy obsahující informace o daňových a účetních
odpisech, přehledy obsahující informace o zůstatkových cenách odpisovaného majetku).
Informační systémy provozované v podnicích dnes většinou podporují souběžné
zpracování skladového hospodářství, mezd, účetnictví a evidence majetku. Jednotlivé moduly
informačních systémů jsou zpravidla nastaveny tak, aby podporovaly tok informací a
vytváření záznamů i do souvisejících modulů. Tento tok informací, často označovaný jako
„workflow“, podporuje spolupráci jednotlivých uživatelů a oddělení napříč celou organizací.
Kroky jednotlivých uživatelů na sebe navazují, část uživatelů pořizuje do informačního
systému záznamy a část uživatelů čerpá data pro účely sestavení a zobrazení reportů.
Z hlediska sestavování reportů v soudobých podnikových systémech nejsou zdrojem
dat „jen“ o zaúčtované hodnoty, resp. záznamy mající povahu účetního dokladu, či záznamu
v účetním deníku. Důležitou vlastností podnikových informačních systémů je možnost
sestavovat reporty zobrazující data „napříč“ moduly provozované aplikace. Datový model
není pro samotného uživatele reportu významný, uživatele reportu zajímá obsah, kvalita a
kvantita zobrazených informací a grafické uspořádání reportu (prezentační forma reportu). Je
tak na tvůrcích reportu, aby dokázali zkombinovat data i z různých modulů jednoho
informačního systému. K těmto účelům dodávají softwarové domy reportingové nadstavby.
Typickým příkladem reportingové nadstavby / reportingové aplikace je například program
Crystal Report či aplikace Report Designer.
Tyto reportingové nadstavby umožňují nastavit pravidla pro zobrazení a seskupení
položek, dále lze u reportů nastavit formátování a další grafické prvky podporující
přehlednost reportu.
Kritérium 3: Periodicita aktualizací reportu
Dle periodicity aktualizace lze reporty rozdělit na:
Sestavy, zprávy a přehledy aktualizované periodicky - například manažeři
jednotlivých středisek dostávají v řadě firem periodicky (např. jednou měsíčně) přehled
o tržbách a nákladech jimi řízeného střediska; u periodicky aktualizovaných reportů se
zpravidla pracuje se stále stejnou strukturou prezentovaných informací s tím, že se do předem
daného formátu reportu načítají aktuální hodnoty za sledovanou periodu (např. za jeden
měsíc).
Sestavy, zprávy a přehledy aktualizované (sestavené) ad hoc - potřeba některých
zpráv, reportů či přehledů vzniká v podnicích neperiodicky a mnohdy tato potřeba souvisí
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s nějakou atypickou situací, do které se uživatel reportu běžně nedostává; proto si někteří
manažeři nechávají sestavovat nové reporty pro jednorázová rozhodnutí, případně si
aktualizují hodnoty v reportech, které nepoužívají pravidelně.
Kritérium 4: Časový horizont reportu
Z časového hlediska mohou být reporty členěny na:
Sestavy, zprávy a přehledy orientované na popis hospodářských operací a
událostí, které nastaly v minulosti.
Sestavy, zprávy a přehledy orientované na stavové hodnoty sledovaných veličin
(proměnných) v rámci podnikových informačních systémů (např. lze sledovat
ke zvolenému datu nesplacené částky pohledávek, nebo lze sledovat stavy zásob na
skladových kartách k určitému dni).
Sestavy, zprávy a přehledy orientované na zobrazení aktuálně probíhajících
hospodářských operací (například monitoring počtu vystavovaných dokladů jednotlivými
uživateli podnikového informačního systému, například pokladními, které zajišťují
maloobchodní prodej, monitorování aktivity jednotlivých uživatelů informačního systému
atd.).
Sestavy, zprávy a přehledy zaměřené na srovnání sledovaných hodnot za dvě
nebo více období – například se může jednat o meziroční porovnání nákladů a výnosů,
srovnání nákladů daného střediska za konkrétní měsíc v probíhajícím účetním období s
náklady ve stejném měsíci ve třech předchozích účetních obdobích.
Sestavy, zprávy a přehledy zaměřené na srovnání dosažených výsledků s předem
stanoveným normativem – například porovnání výrobní normy na pracovníka či konkrétní
stroj s reálně dosaženým výkonem zaměstnance / stroje; v případě těchto reportů se vyčíslují
odchylky od normy, hledají se systémové příčiny těchto odchylek a následně se stanovují
nápravná a preventivní opatření, která zabrání v budoucnu vzniku těchto odchylek od normy.
Sestavy, zprávy a přehledy zaměřené na predikci budoucího vývoje – například se
může jednat o predikci budoucí poptávky, predikci počtu reklamovaných kusů výrobků (ta
může být důležitá například pro tvorbu rezerv), či predikci vývoje cash flow.
Manažeři a uživatelé na nižších úrovních řízení využívají reportů orientovaných
na zobrazení hospodářských operací v minulosti, vrcholoví manažeři a majitelé firem
preferují spíše pohled zaměřený na budoucí vývoj. Čím je predikce budoucího vývoje
přesnější, tím mají vrcholoví manažeři lepší podklady pro strategická rozhodnutí.
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Kritérium 5: Míra podrobnosti reportu
Dle míry podrobnosti mohou být reporty rozděleny na:
Detailní zprávy, soupisky a přehledy obsahující jednotlivé doklady či položky
dokladů – tyto reporty jsou zaměřeny na zobrazení menšího počtu hospodářských operací
a zaměřují se na větší detaily.
Agregované přehledy zprávy a soupisky – tyto reporty zobrazují klíčové
charakteristiky procesů či vývoj sledovaných metrik v čase; důležitý je spíše trend vývoje
sledovaných hodnot nežli detailní pohled na jednotlivé hospodářské operace.
Indikátory – indikátory jsou speciální typ reportu, který zobrazuje (indikuje), jak se
vyvíjí sledovaný proces či sledovaná metrika.
ZÁVĚR
Bylo identifikováno celkem 5 hlavních kritérií pro kategorizaci reportů. Jedná se
o kritéria: 1. Právní normy, 2. Obsah reportu, 3. Periodicita aktualizací reportu, 4. Časový
horizont reportu a 5. Míra podrobnosti reportu.
Míra svázanosti konkrétního reportu s právní normou, obsahové zaměření reportu,
periodicita aktualizací reportu, časový horizont reportu a míra podrobnosti reportu jsou
hlavními kritérii, podle kterých lze členit reporty v podnikových informačních systémech.
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VLIV ÚROKOVÉHO DIFERENCIÁLU NA MĚNOVÝ KURZ V ČESKÉ
REPUBLICE, POLSKÉ REPUBLICE A MAĎARSKU
Impact of Interest Rate Differential in the Czech Republic, the Republic
of Poland and Hungary
Zuzana DRAHOŠOVÁ – Martin MARŠÍK
České Budějovice, Czech Republic
ABSTRAKT: V práci je analyzován vliv úrokového diferenciálu na změnu měnového kurzu
v České republice, Polské republice a Maďarsku. Dle teorie nekryté úrokové parity by se měl
rozdíl mezi domácí a zahraniční úrokovou mírou přibližně rovnat změně měnového kurzu.
Kladný úrokový diferenciál vyvolává tlak na posílení domácí měny, a naopak záporný
úrokový diferenciál domácí měnu oslabuje. V předloženém textu je na časové řadě od roku
2004 do roku 2015 zjišťován vliv úrokového diferenciálu na relativní změnu kurzu u tří
středoevropských zemí. Na rozšířené časové řadě byl proveden test středních hodnot. Platnost
teorie nekryté úrokové parity se neprokázala.
Klíčová slova: úrokový diferenciál – relativní změna kurzu – teorie nekryté úrokové parity –
ČR – PR – Maďarsko
ABSTRACT: The paper analyzes the influence of interest rate differential on the exchange
rate change in the Czech Republic, the Republic of Poland and Hungary. According to the
theory of uncovered interest rate parity, the difference between the domestic and foreign
interest rates should be approximately equal to the change in the exchange rate. A positive
interest rate differential would exert pressure on domestic currency appreciation, while a
negative interest rate differential should weaken the domestic currency. In presented text the
influence of interest rate differential on the relative exchange rate of three Central European
countries is measured in the timescale from 2004 to 2015. An intermediate value test was
performed on extended timescale. The validity of the uncovered interest parity theory has not
been proven.
Key words: interest differential – relative change of course – theory of uncovered interest
parity – CZ – PR – Hungary
ÚVOD
Úrokový diferenciál má vliv na vývoj měnového kurzu. V literatuře [5, 9] je úrokový
diferenciál definován jako rozdíl mezi domácí a zahraniční úrokovou mírou. O kladném
úrokovém diferenciálu je zde hovořeno jako o atributu, který vyvolává tlak na posílení neboli
apreciaci domácí měny. Naopak záporný úrokový diferenciál, by měl vyvíjet tlak na oslabení,
neboli depreciaci, domácí měny [9, 10]. V práci je analyzován vliv úrokového diferenciálu
na změnu měnového kurzu v České republice, Polské republice a Maďarsku. K analýze byly
vybrány tři středoevropské země bývalého východního bloku, které zatím používají svou
národní měnu. Znalost pravděpodobného vývoje měnových kurzů je důležitá, a to jak
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z pohledu kalkulace cen exportovaných a importovaných výrobků, tak i při uzavírání pojistek,
které snižují kurzové riziko. Pro zájemce o uvedenou problematiku doporučuji i texty autorů
Jianga, Flooda a Rose, kteří poukazují na specifika úrokového diferenciálu a to i v případě
fixních kurzů [5,8].
MATERIÁL A METODIKA
Jako zdroj dat byly použity údaje z České národní banky, Polské národní banky,
Maďarské národní banky a Evropské centrální banky [2,3,4,6,7]. Při analýze nekryté úrokové
parity byla použita měsíční data z období začátku roku 2004 do konce roku 2015. Celkem
bylo zpracováno 144 údajů, tj. období v délce dvanácti let. Dvanáctiletá časová řada byla
zvolena proto, že se již jedná o dostatečně dlouhé období, kdy lze již statisticky přesvědčivě
argumentovat o případném korelaci mezi úrokovými mírami a měnovým kurzem.
Výpočet nekryté úrokové parity konstatuje, že změna devizového kurzu domácí měny
by se měla rovnat rozdílu domácí a zahraniční úrokové míry. Rozdíl domácí a zahraniční
úrokové míry nazýváme úrokovým diferenciálem. Očekávané devizové kurzy jsou vyjádřeny
jako rozdíl mezi úrokovými mírami v analyzovaných zemích. Nekrytá úroková parita je
vyjádřena pomocí následujícího vzorce:

Kde:

,

domácí úroková míra, zahraniční úroková míra

-

očekávaný devizový kurz, současný devizový kurz

Předpoklad platnosti teorie nekryté úrokové parity byl ověřen pomocí testu dvou
středních hodnot. Testování středních hodnot bylo provedeno na rozšířených datech z období
let od roku 1999 až do roku 2015. Podrobně je postup testování vysvětlen v literatuře [1].
VÝSLEDKY A DISKUZE
Česká republika je jednou z nejstabilnějších a zároveň nejrozvinutějších zemí ze všech
postkomunistických států. Mezi pilíře ekonomiky, z pohledu tvorby HDP, patří strojírenství,
hutnictví, chemická výroba a potravinářství.
Prioritou České národní banky (ČNB) je snaha o cenovou a finanční stabilitu, která je
nutná pro rozvoj podnikatelských aktivit. Již od roku 1998 chce ČNB tohoto cíle dosáhnout
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i pomocí regulované výše inflace. Od začátku roku 2010 až do doby, kdy ČR přistoupí
k eurozóně, je roční inflační cíl ČNB stanoven ve výši 2 % s maximální odchylkou
jeden procentní bod. Na grafu č. 1 je ukázán vývoj měnového kurzu a vybraných úrokových
měr ve sledovaném období.
Graf č. 1: Vývoj měnového kurzu CZK/EURO a vybraných úrokových měr.

Zdroj: Česká národní banka, Evropská centrální banka (vlastní zpracování).
Úrokové sazby EURIBOR 1M a PRIBOR 1M po celé sledované období vykazují
stejný trendový vývoj. Pouze u české ekonomiky je ale možné zaznamenat opakované
„protínání“ jednotlivých úrokových měr. To znamená, že se ve sledovaném období vyskytuje
v ekonomice kladný i záporný úrokový diferenciál. Z pohledu měnového kurzu CZK/EUR je
možné v prvním období vysledovat posilování české koruny. V letech 2008 až 2010 pak bylo
obdobím nízké inflace, jejíž důsledkem bylo zavedení uměle udržovaného kurzu pomocí
intervencí ČNB.
Polská republika (PR) je průmyslově-zemědělský stát, který je z pohledu počtu
obyvatel nejpočetnějším členským státem EU ze všech zemí střední a východní Evropy.
Polsko je devátou největší ekonomikou Evropské unie. Ekonomika Polska si jako jediná ze
všech ekonomik EU zachovala růst i v době světové finanční krize. Dynamika růstu HDP je
nejvyšší ze zemí sledovaných v tomto článku.
Měnovou politiku PR zajišťuje centrální banka s názvem Narodowy Bank Polski
(NBP). Jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu státu, kterou udržuje prostřednictvím
cílování inflace. V současné době má NBP nastaven kontinuální roční inflační cíl ve výši
2,5 % (tolerance ± 1 procento).
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Graf č. 2: Vývoj měnového kurzu PLN/EURO a vybraných úrokových měr.

Zdroj: Narodowy Bank Polski, Evropská Centrální Banka (vlastní zpracování).
Z grafu č. 2 je patrná závislost mezi mezibankovní sazbou WIBOR 1M a referenční
sazbou, kterou vyhlašuje NBP. Z vývoje obou ukazatelů je patrné, že dochází ke snižování
úrokového diferenciálu mezi oběma proměnnými.
Vývoj kurzu PLN/EUR vykazuje ve sledovaném období poměrně vysokou míru
volatility a NBP zasahuje pomocí intervencí do vývoje kurzu sporadicky.
Maďarsko je průmyslově-zemědělský stát, jehož hospodářství je zaměřeno
na materiálově nenáročné zpracovatelské obory. Problémem Maďarska je vysoký poměr
veřejného dluhu k HDP. Centrální banka Magyar Nemzeti Bank (MNB) má jako prioritu
udržení cenové stability. V současné době je inflační cíl 3 procenta s tolerančním pásmem ±
1 procentní bod.
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Graf č. 3: Vývoj měnového kurzu HUF/EURO a vybraných úrokových měr.

Zdroj: Magyar Nemzeti Bank, Evropská Centrální Banka (vlastní zpracování).
Z grafu č. 3 je patrná shoda vývoje úrokových sazeb, které jsou vyhlašovány MNB
a mezibankovní sazbou BUBOR 1M. Po celé sledované období byl zjištěn kladný úrokový
diferenciál, protože sazba BUBOR 1M měla vždy vyšší hodnotu než EURIBOR 1M.
Kurz maďarské měny vůči euru vykazoval poměrně vysokou volatilitu s trendem
na oslabení místní měny.
V tab. č. 1 jsou zobrazeny jednotlivé hodnoty úrokového diferenciálu a jim
odpovídající relativní změny spotového kurzu. Tyto body jsou nepravidelně rozmístěny ve
všech čtyřech kvadrantech. Výsledky šetření jsou přehledně umístěny ve zmíněné tabulce.
Nad linií nekryté úrokové parity bylo zjištěno 59 bodů ze 144 měření. U těchto bodů je tedy
možné předpokládat „preferenci eurového trhu“. Ostatních 85 bodů bylo umístěno pod linií
45 stupňů. Zde se tedy vyskytuje kladný úrokový diferenciál. Pro investory by bylo výhodné,
dle teorie, vložit své finanční prostředky do české měny. Protože ale počet bodů nad linií
45 stupňů a počet bodů pod touto linií je přibližně vyrovnaný, nelze jednoznačně určit, která
varianta by byla pro investora výhodná.
Stejné měření bylo provedeno u Polské republiky a Maďarska. U Polské republiky
byly zjištěny body úrokových diferenciálů a jim příslušných relativních změn spotového
kurzu pouze v I. a IV. kvadrantu. Většina z nich (127 ze 144) se nachází pod linií nekryté
úrokové míry. Lze tedy předpokládat, že investice do polského zlotého by byly pro investory
výhodnější, než investice do eur. Nad linií nekryté úrokové parity bylo zjištěno v 1. kvadrantu
pouze 17 (11,8 %) bodů. Výsledek stejného měření u Maďarska vykazuje podobné uspořádání
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jako u Polské republiky, tj. opět byly body zjištěny pouze v prvním a čtvrtém kvadrantu.
Ve 139 případech ze 144 se body vyskytují pod hranicí nekryté úrokové míry. Maďarský
forint by tedy, dle teorie nekryté úrokové parity, generoval pro investory ztrátu.
Tab. č. 1: Úrokové diferenciály a relativní změny kurzu-rozložení pozorování do kvadrantů.

Nad linií 45°
Pod linií 45°

Kvadrant v grafu
I.
II.
III.
IV.
26
25
8
0
9
0
24
52

Nad linií 45°
Pod linií 45°

17
49

0
0

0
0

0
78

17
127

11 %
89 %

Nad linií 45°
Pod linií 45°

5
68

0
0

0
0

0
71

5
139

3%
97 %

Česká republika
Počet pozorování

Celkem

Podíl

59
85

41 %
59 %

Polská republika
Počet pozorování
Maďarsko
Počet pozorování

Zdroj: ČNB, NBP, MNB, ECB (vlastní zpracování a výpočty).
V tab. č. 2 je ukázána následná apreciace či depreciace měny (s měsíčním zpožděním)
v závislosti na úrokovém diferenciálu u všech tří zemí.
V České republice byl zjištěn kladný úrokový diferenciál v 87 případech a mělo by
v této situaci dojít následně k depreciaci domácí měny. Depreciace ale nastala pouze
ve 35 případech z 87 (40,2 %). Celkově, bez ohledu na hodnotu úrokového diferenciálu, byla
depreciace zjištěna v 60 případech ze 144 pozorování. U záporného úrokového diferenciálu,
tj. PRIBOR 1M byl menší než EURIBOR 1M, by mělo dojít v budoucnu k apreciaci české
koruny. Za posledních 12 let byl vypočítán záporný úrokový diferenciál v 57 měsících a v
nadpoloviční většině (32 z 57) opravdu k následnému zhodnocení české koruny došlo.
V Polské republice byl zjištěn pouze kladný úrokový diferenciál. Úrokové sazby
WIBOR 1M byly za sledované období vždy vyšší než EURIBOR 1M. V méně než v polovině
případů (66 ze 144) proběhla depreciace polského zlotého vůči euru. Apreciace měny byla
spojena s kladným úrokovým diferenciálem a to v 78 případech. Toto zjištění ale neodpovídá
zkoumané teorii.
V Maďarsku úrokový diferenciál nabýval rovněž pouze kladných hodnot, stejně jako
v Polské republice. K následné depreciaci kurzu maďarského forintu vůči euru došlo pouze
v 50,7 % pozorování (73 ze 144) a k apreciaci měny došlo téměř u poloviny pozorování
(71 ze 144).
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Tab. č. 2: Úrokový diferenciál a apreciace či depreciace – ČR, PR a H.
Česká republika
Úrokový
kladný
diferenciál
záporný
Polská republika
Úrokový
kladný
diferenciál
záporný
Maďarsko
Úrokový
kladný
diferenciál
záporný

Apreciace

Depreciace

Celkem

52
32

35
25

87
57

78
0

66
0

144
0

71
0

73
0

144
0

Zdroj: ČNB, NBP, MNB, ECB (vlastní zpracování a výpočty).
V následující části textu byla k ověření platnosti hypotézy, tj. že na kladný (záporný)
vývoj úrokového diferenciálu by měla měna reagovat depreciací (apreciací), zvolena metoda
lineární regresní analýzy. Nezávisle proměnnou je v této situaci úrokový diferenciál a závisle
proměnná je vyjádřena relativní změnou spotového kurzu.
Z tab. č. 3 je patrné, že vypočtená regresní přímky České republiky, Polské republiky
a Maďarska neodpovídají linii nekryté parity úrokové míry. Koeficient b0 by měl dosahovat
hodnot blízkých nule. Této hodnoty je dosaženo u České republiky a Polské republiky.
Maďarsko vykazuje vyšší hodnotu tohoto koeficientu. Hlavní nesoulad s teorií je u směrnice
b1, která by měla nabývat hodnot blízkých jedné. Tuto podmínku nesplňuje ani jedna země.
Neplatnost teorie o nekryté úrokové paritě potvrzují i hodnoty koeficientů korelace, které
vykazují velmi nízké hodnoty.
Tab. č. 3: Lineární regrese závislosti změny kurzu na úrokových sazbách u ČR, PR
a Maďarska.
Země
Česká republika
Polská republika
Maďarsko

Lineární regresní přímka
sr = -0,12375 + 0,06272 (id – iz)
sr = 0,12254 + 0,05523 (id – iz)
sr = 0,74791 – 0,12354 (id – iz)

Korelace
0,02713
-0,02934
-0,13524

Test. kritérium t
2,5210
6,6165
11,7361

Zdroj: ČNB, NBP, MNB, HNB, vlastní zpracování a výpočty.
Ve sledovaném období od začátku roku 2004 do konce roku 2015 nebyla nekrytá
úroková parita prokázána. V další části projektu bylo testované období prodlouženo o 5 let, tj.
testovaly se údaje od začátku roku 1999 do konce roku 2015. Vyhodnocení bylo provedeno
pomocí testu shody dvou středních hodnot. Ověřována byla hypotéza, zda střední hodnoty
úrokových diferenciálů odpovídají následným středním hodnotám relativní změny kurzu.
Pro testování bylo náhodným výběrem vybráno padesát hodnot od každé země. Byla
stanovena nulová a alternativní hypotéza, kdy nulová hypotéza tvrdí, že procentuální hodnota
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úrokového diferenciálu se rovná procentuální časově posunuté změně kurzu. V našem případě
byla změna kurzu časově posunuta o jeden měsíc. Alternativní hypotéza tuto nulovou
hypotézu vyvrací.

Hladina významnosti alfa byla stanovena na hodnotu 0,05, tj. test byl proveden
s 95procentní spolehlivostí. Interval kritického oboru byl dle tabulek určen v následujícím
rozmezí: (-∞;2,0096> sjednoceno <2,0096; ∞).
Vypočtené hodnoty testovacích kritérií pro Českou republiku, Polskou republiku
a Maďarsko byly součástí kritického oboru. Proto je možné, na zvolené hladině významnosti
alfa, zamítnout nulovou hypotézu ve prospěch hypotézy alternativní. S 95% spolehlivostí je
možné tvrdit, že střední hodnota úrokového diferenciálu je odlišná od střední hodnoty
relativní změny kurzu v čase t+1. Teorie o nekryté úrokové paritě nebyla u České republiky,
Polské republiky a Maďarska prokázána ani v delším časovém období.
ZÁVĚR
Jak vyplývá z výše uvedeného, nebyla prokázána platnost teorie nekryté úrokové
parity. Proč se nepodařilo tuto teorii ověřit? Dle našeho názoru teorie vychází
ze zjednodušených parametrů trhu. V úvahu při tomto zjednodušení není brána např. riziková
prémie, nezohledňují se transakční náklady a rozdíly ve zdanění. Dalším výrazným
ovlivněním trhu mohou být intervence národních bank. Například Česká národní banka
zasahuje do vývoje měnového kurzu již od roku 2013. O roku 2009, kdy nastává strukturální
zlom, jakožto i o analýze citlivosti, jejíž faktory mohly ovlivnit výsledky, bude publikován
samostatný příspěvek.
V neposlední řadě není měnový kurz ovlivňován pouze pohybem mezinárodního
kapitálu. A právě to předpokládá teorie nekryté úrokové parity. Dalším argumentem,
vysvětlující neplatnost zkoumané teorie, je vliv mezinárodního obchodu, a to zejména, zda je
země orientována proexportně nebo naopak proimportně.
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WAGES, CONTRIBUTIONS, INCOME TAX CREDITS AND CHILD
TAX BENEFITS IN THE CZECH REPUBLIC BETWEEN 2007–2017
Mzdy, odvody z mezd, slevy na dani z příjmů a daňová zvýhodnění na dítě v České republice
během let 2007–2017
Daniel RAUŠER
České Budějovice, Czech Republic
ABSTRACT: Some foreign students of economics attending an institute of tertiary education
in České Budějovice (the Czech Republic), where the paper´s author is employed at present,
make frequent enquiries about the amount of incomes, taxation, benefits, insurance and
insurance contributions and so forth. Regarding this context, the paper should then be
primarily viewed as an additional reference or complementary information that the
undergraduates may use. The author provides a thumbnail sketch involving wages, personal
income tax credits, child tax benefits and contributions on pension insurance, health insurance
and social security. These topics and their development in the Czech Republic from 2007 to
2017 are briefly discussed here, with the main attention being drawn to particular procedures
for determining the previously mentioned contributions as well as net wages, which are both
examined and calculated during the period under review. Based also on the example of a
model employee having a regular income and bringing up a child in a joint household, the
findings imply a certain degree of stabilization of the tax system in some of the observed
areas.
Key words: wage calculations – personal income tax – pension insurance – health insurance
and social security – super-gross wage
ABSTRAKT: Někteří zahraniční studenti a studentky ekonomie navštěvující instituci
terciárního vzdělávání v Českých Budějovicích (Česká republika), kde autor tohoto článku
v současnosti působí, se často dotazují na výši příjmů, zdaňování, daňová zvýhodnění,
pojištění a odvody na pojištění atd. V této souvislosti by tedy na tento článek mělo být
nahlíženo především jako na jakýsi doplňující odkaz či informace, které tito studenti nebo
studentky mohou využít. Autor předkládá stručný nástin zahrnující mzdy, slevy na dani
z příjmů fyzických osob, daňová zvýhodnění na dítě a odvody na důchodové pojištění,
zdravotní pojištění a sociální pojištění. Tato témata a jejich vývoj v České republice v letech
2007–2017 jsou zde krátce rozebrány, přičemž hlavní pozornost je věnována
konkrétním postupům pro výpočet zmíněných odvodů a následně i čistých mezd, které jsou
v obou případech zkoumány a vypočítány v průběhu onoho období. Také na základě příkladu
tzv. modelového zaměstnance, který má pravidelný příjem a vychovává dítě ve společné
domácnosti, naznačují konečná zjištění určitou míru stabilizace daňového systému
v některých zkoumaných oblastech.
Klíčová slova: výpočty mezd – daň z příjmu fyzických osob – důchodové pojištění –
zdravotní a sociální pojištění – superhrubá mzda
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INTRODUCTION
First of all, the author would like to mention a very short insight (into the topics
considered), requested by several foreign students (at an institute of tertiary education in
České Budějovice, the Czech Republic) and also outlined in some of the courses the students
took. According to Marx, discussing wage labour and capital (with one of the available
books by him on these topics published in 2008), wages are a special expression for the price
of labour (commonly referred to as the labour costs) – the price of this special commodity
whose only container is human flesh and blood. Wages are apparently determined by the same
laws that determine the price of any other commodity. Armstrong (1996) claims that there is
a formally non-established standard of a decent monetary reward for each level of labour
which must reflect the following: degree, value of labour and abilities of an individual to
carry out such labour. Employees should not receive a lower monetary reward than they
deserve in comparison with their colleagues. Essentially, this is also affected not only by their
gross wages, but also by the amount of their contributions, i.e. what an employee retains when
all mandatory deductions are made. As Kabourková and Vaníčková (2014) remark,
pension insurance and social security are administered by the Czech Social Security
Administration through regional offices in the Czech Republic. They also add that the basic
pension insurance (together with a form of health insurance covering losses by an illness or
a disease, i.e. sickness insurance) constitute the most important parts of the Czech Republic's
social system. In terms of legislation, health insurance is a mandatory payment for all
employed citizens of the Czech Republic, paid directly by them or by the state in their stead.
The purpose of health insurance payments is to cover the costs of health care, necessary
medical services, medicines and medical supplies, whereas personal income tax is an income
to the state budget, with all of the aforementioned contributions mostly being deducted from
one´s wages. According to Šubrt (2016), wages are usually of the nature of monetary
payments. However, the law allows them to be provided as non-monetary benefits in the form
of in-kind wages, which is arranged in a collective agreement, an employment contract or
other individual contracts – the employer may establish them in an internal guideline or
a wage bill and they must be agreed or set out in writing before the work for which the wages
are provided is carried out.
To add to this, incomes from employment (based on a labour relationship, a work
performance agreement, a service agreement, a service affiliation or membership) also include
certain incomes of pupils and students performing practical training, incomes for the work of
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cooperative members, partners and managing directors of limited-liability companies and
others. Moreover, pursuant to Act No. 586/1992 Coll., on Income Taxes, as amended, there
are many discounts that employees in the Czech Republic may exercise, including the basic
tax credit on a taxpayer or a spouse in a joint household (or on child placement), the basic and
extended disability tax credits, e.g. ZTP (severe health disability) and ZTP/P (severe health
disability with a guide) card holders, student tax credits or tax benefits for a dependent child
living with the taxpayer in a joint household.
In terms of the necessary documentation, The Statement of a Payer of Personal Income
Tax on Employment and Benefits is the underlying document affecting the amount of
applicable tax credits. It is also a prerequisite for applying non-taxable parts of the tax base
(after the end of the year) and applying the tax credits and the tax benefits. A single taxpayer
(an employee) may only sign the above document with one payer (his / her employer) for one
period and at the same time, the employee is obliged to report in it all changes that are crucial
for exercising or terminating the right to related tax credits and tax benefits in the course of
the given calendar year. In that document, the employee may also request an annual
settlement of employment income tax advances, which must then be signed within 30 days of
commencing the employment (and subsequently each year by February 15th), also by the end
of the calendar month in which the data had changed and within 30 days of the birth of a
child.
METHODS AND OBJECTIVES
As stated above, the paper´s main focus is on the development of the basic personal
income tax credit and the child tax benefit as well as on the development of contributions on
pension insurance, health insurance and social security in the Czech Republic and how these
have affected one´s salary. Using the method of comparison for the reviewed period (i.e.
2007–2017) and specific calculations made with regards to a model employee, the author tries
to find out how certain changes in the researched areas of interest influenced the amount of
the employee´s net income. It is assumed that the model employee´s gross monthly wages are
CZK 15,000 and he/she has signed the above Statement, exercising the tax credit on
themselves and the tax benefit for one child of his/her own. Then, it should be pointed out that
the author did not attempt to compose any detailed study on the state budget (or its revenues
and expenditures), employment effects and/or income policy or to conduct a closer analysis of
the country´s monetary system and finances, current economic situation, capital and/or job
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markets, etc. As requested by some of the aforementioned foreign students, the main objective
was to merely inform them (in a basic and comprehensible manner) about wage calculations,
selected taxes (and the tax credits and the tax benefits) and particular forms of insurance (and
contributions) involving a single employee (taxpayer). Supposedly, this information would
subsequently be used by the undergraduates as their additional study reference or particular
feedback on what they have previously learnt when discussing their acquired knowledge
and/or when talking about (or presenting) their past study experience abroad.

Individual Areas of Interest
Pension Insurance and Social Security Contributions
Under the legal order of the Czech Republic, social security contributions are defined
in Act No. 589/1992 Coll., on Social Security Contributions and State Employment Policy
Contributions, as amended. Based on this Act, the first group of taxpayers are employers, i.e.
individuals or legal persons employing at least one employee, organizational units of the state
with employees that are under an employment contract or being active under other
agreements, and service authorities, where individuals are allocated to carry out their duties
(civil services). Another group consists of employees provided that they receive or could
receive incomes from employment that are or would be subject to income tax if they came
under the system of taxation in the Czech Republic. This also includes judges, members of the
Chamber of Deputies and Senators, members of councils of self-governed territorial units, etc.
The reference period is a calendar month and the assessment base is the sum of incomes
which are or would be subject to personal income tax if they came under the system of
taxation in the Czech Republic.
Sickness insurance contributions are arranged in Act No. 187/2006 Coll., on Sickness
Insurance, as amended, and payments for the employees are shared between a particular
employer and his/her employee(s). At present, the insurance rate, paid by the employers
for their employees participating in the policy, is 25% of the sum of the assessment bases (of
which, 21.5% being on pension insurance, 2.3% on sickness insurance and 1.2% on the state
employment policy), whilst for the employees themselves, the rate is 6.5% of the assessment
base. The contributions paid by the employees are deducted by their employer from their
posted income and then sent to the Czech Social Security Administration's account.
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Health Insurance
It is defined in Act No. 48/1997 Coll., on Public Health Insurance and on the
Amendment of Certain Acts, as amended, and Act No. 592/1992 Coll., on Premiums
for General Health Insurance, as amended. The contributions are paid by the state for
dependent children, full-time students aged under 26 and full-time postgraduate students aged
under 28. The state also pays these contributions, for example, for the recipients of pensions
from pension insurance, recipients of the family benefit, women on maternity leave and
people on parental leave, job seekers, people dependent on special care by another person at
degrees II, III or IV and people who take care of such persons. The payments are shared
between the employer and the employees.
Generally, the assessment base for the employees as such refers to the sum of incomes
from their employment, with the reference period being a single calendar month. The amount
of insurance contributions for the employees is set at 13.5% of the assessment base, where
their employer pays 2/3 from their own resources and 1/3 is deducted from the employees’
wages. Afterwards, the whole amount is sent to the account of a particular health insurance
company covering the employees.

Personal Income Tax
It is specified in Act No. 586/1992 Coll., on Income Taxes, as amended. For the
employees, the tax base refers to wages increased by the contributions on social security, state
employment policy and public health insurance, which their employer is obliged to pay as
mandatory contributions (i.e. the so-called super-gross wages) in accordance with special
legislation. In the past, the most frequent changes occurred in the area of personal taxes, as
shown below. Currently, a single tax rate of 15% applies to individuals and the basic tax
credit on a taxpayer can be claimed by all taxpayers regardless of whether they are residents
or non-residents of the country. To determine one´s residency, as Šubrt (2017) states, it is
important to distinguish if the given taxpayer comes from a country that the Czech Republic
has or does not have an agreement with in order to avoid double taxation.
In addition to this, a tax resident is entitled to a tax benefit for a dependent child living
with them in a joint household on the territory of a European Union member state or a country
within the European Economic Area. To be more specific, the term joint household usually
refers to a community of individuals living together (or commonly sharing the same place of
residence) permanently and also paying the costs of their needs jointly (correspondingly, any
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person may be a member of only one such household). The benefit for a dependent child
in a joint household can be claimed by only one taxpayer in a calendar month with a single
employer. This may be done so either in the form of a tax credit, a tax bonus or even a tax
credit plus a tax bonus. In case of children under 26 years of age, the benefit can be claimed if
they prepare themselves consistently for their future career by studying, or if they are children
who do not receive disability pension due to the disability degree 3 (and cannot prepare
themselves consistently for their future career or perform a gainful activity due to an illness,
an injury or a long-term unfavourable health condition).
RESULTS AND DISCUSSION
2007
In 2007, pension insurance and social security, deducted from the existing employees’
wages, amounted to 8% of the gross wages, and the mandatory health insurance accounted for
4.5% of the gross wages. Their employer paid the pension insurance and social security for
them in the amount of 26% of the gross wages and the health insurance in the amount of 9%
of the gross wages. Particular tax ranges were applied to the personal income tax.
Considering the model employee, 8%were deducted from his/her gross wages on
pension insurance and social security, i.e. CZK 1 200, and 4.5% on health insurance, i.e.
CZK 675. This resulted in a partial tax base of CZK 13 125, which was rounded up to
hundreds of crowns, i.e. to CZK 13 200, and needed to be divided into two parts – up to the
partial base of CZK 10 100, the personal income tax rate would be 12%, while above this
threshold and up to CZK 18 200, it would reach 19%. The tax on the amount of CZK 10 100
was CZK 1 212, with the difference between CZK 13 200 and CZK 10 100 being CZK 3 100,
which was then subject to tax at the rate of 19%, i.e. CZK 589. The total tax was subsequently
the sum of such amounts totalling CZK 1 801. Following from that, the employee´s (i.e. the
taxpayer’s) tax credit (CZK 600 a month) and the tax benefit per child (CZK 500) were
subtracted from this amount, and CZK 701 were therefore deducted from the employee's
wages as an employment income tax advance. His/Her net wage would eventually consist of
the difference between CZK 15 000 and the contributions on pension insurance, health
insurance and social security and the income tax, i.e. CZK 2 576, thus amounting to CZK
12 424. A total of CZK 5 100 would be paid to the District Social Security Administration
and a total of CZK 2 025 on health insurance.
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2008
The year 2008 saw a principal change in the calculation of wages and personal income
tax, where 26% were added to the employees' gross wages, paid by the employer for them on
pension insurance and social security, and another 9% were sent by the employer on health
insurance. This resulted in the super-gross wages, rounded up to hundreds of crowns, and then
subjected to a unified rate of 15%. As for the model employee, CZK 3 900 and CZK 1 350
were hence added to the amount of CZK 15 000, so the super-gross wages equalled CZK
20 250 (rounded up to CZK 20 300) and the income tax advance read CZK 3 045. The tax
credit of CZK 2 070 and the tax benefit per child of CZK 890 were subtracted from it and
CZK 85 were therefore deducted for the employment income tax. Further deductions (from
their gross wages) included 8%, i.e. CZK 1 200, on pension insurance and social security,
4.5%, i.e. CZK 675, on health insurance, along with the income tax advance of CZK 85.
Overall, the net wages increased to CZK 13 040, a total of CZK 5 100 was paid on pension
insurance and social security and a total of CZK 2 025 on health insurance.

2009
The rates of pension insurance and social security changed in 2009, with the rate paid
by the employer being reduced to 25% of the gross wages, whereas the rate deducted from the
employee pay was reduced to 6.5%. The model employee's super-gross wages were calculated
on the basis of adding CZK 3 750 and CZK 1 350 to the gross wages of CZK 15 000, i.e. the
sum reached CZK 20 100. Of this, the income tax advance of 15% equalled to CZK 3 015, the
tax credit read CZK 2 070 and the tax benefit per child was CZK 890. Besides that, other
deductions were made towards the income tax (CZK 55), the employee’s pension insurance
and social security (CZK 975) and health insurance (CZK 675). In total, the net wages
amounted to CZK 13 295, with a total of CZK 4 725 being paid on pension insurance and
social security and a total of CZK 2 025 on health insurance.

2010
In 2010, the child tax benefit increased to CZK 967 a month. As regards the model
employee, the tax credit of CZK 2 070 and the tax benefit of CZK 967 were hence subtracted
from the income tax advance of CZK 3 015. As a result, the employee did not pay any income
tax advance, but he/she was entitled to a tax bonus of CZK 22 that could only be claimed in
the annual settlement, since the minimum monthly amount was set at CZK 50. Then, social
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security, pension insurance and health insurance were deducted from the gross wages, i.e. the
net wages reached the sum of CZK 13 350. Again, a total of CZK 4 725 was paid on pension
insurance and social security for them and a total of CZK 2 025 on health insurance.

2011
There was a major change involving the social security contributions in 2011, when
the so-called small employers (with the average monthly number of employees lower than 26)
may have voluntarily chosen to pay the sickness insurance contributions at a higher rate, i.e.
26%. In that case and owing to the contributions paid, they could deduct half of the wage
compensation posted and paid to their employees in the first 21 calendar days of temporary
incapacity for work or commissioned quarantine. In case they failed to sign up for this
arrangement by January 20th of the calendar year, they would pay 25% for their employees,
but would not be allowed to deduct half of the wage compensation. On the other hand, those
employers with a number of employees higher than 26 had to continue deducting this
insurance at 25% of the gross wages. Furthermore, the tax credit was also reduced that year
(down to CZK 1 970 per month), and when assuming the rate of pension insurance and social
security at 25% and taking the model employee into account, CZK 1 970 and the tax benefit
of CZK 967 were subtracted from the income tax advance of CZK 3 015. Additionally, the
employment income tax advance of CZK 78 was deducted from their wages and CZK 975
were transferred on pension insurance and social security and CZK 675 on health insurance,
with the net wages eventually amounting to CZK 13 272. As previously stated in the above
examples, the same totals of CZK 4 725 and CZK 2 025 were paid on pension insurance and
social security as well as on health insurance, respectively.

2012
The year 2012 saw certain increases in the areas of tax credit (again CZK 2 070 a
month) and child tax benefit (CZK 1 117 a month), whilst the percentage contributions on
pension insurance, health insurance and social security remained unchanged. The super-gross
wages of the model employee (reaching CZK 20 100) were yet again subject to the 15% tax
(at CZK 3 015 – the aforementioned sums of CZK 2 070 and CZK 1 117 were deducted from
this amount) and he/she was entitled to a tax bonus of CZK 172. Then, contributions on the
employee’s pension insurance and social security (CZK 975) and health insurance (CZK 675)
read the same figures as in the years before, and the net wages equalled to CZK 13 522. Once
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again, the identical total sums were paid on pension insurance and social security (CZK
4 725) and on health insurance (CZK 2 025).

2013
There were no changes in the income tax credits, pension rates or the rates of social
security and health insurance in 2013. The calculation procedure as well as the calculated
amounts for individuals therefore remained the same as in the previous year.

2014
Similarly, there were no changes in the discussed topics in 2014. For the first time,
however, it was possible to claim a tax credit on child placement in the 2014 annual
settlement (up to the maximum amount of the minimum wages). The tax credit was in the
amount of expenses paid demonstrably by the taxpayer for placing their dependent child in a
facility for pre-school children (including a kindergarten) during the given fiscal period.

2015
The calculation principle did not change either, but it may be noted that the tax benefit
for a second child increased to CZK 1 317 a month and to CZK 1 417 a month for a third
(and any other) child.

2016
No changes to report in the areas under review in 2016.

2017
The calculation principle remained the same, yet the tax benefit for the second and any
other child increased.

Tables of Selected Calculation Results in Relation to the Years under Review
Two simple tables with calculation results have been created in order to highlight and
shortly illustrate the changes in the taxpayer's tax credits and child tax benefits (i.e. Tab.
No. 1) as well as the development of net wages regarding the model employee (i.e. Tab.
No. 2). Both of the tables are presented below.
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Tab. No. 1: Taxpayer's Income Tax Credits and Tax Benefits for the First Child in CZK over
the Period under Review.
Year
Tax Credit
Child Tax Benefit
Year
Tax Credit
Child Tax Benefit

2007
600
500
2013
2 070
1 117

2008
2 070
890
2014
2 070
1 117

2009
2 070
890
2015
2 070
1 117

2010
2 070
967
2016
2 070
1 117

2011
1 970
967
2017
2 070
1 117

2012
2 070
1 117

Source: Author´s compilation.
The above tab. No. 1 shows that since 2008 (with the only exception being the year
2011), there has been no significant change in the taxpayer's tax credits, whose amounts
(expressed in CZK) more than tripled in comparison with 2007. As opposed to the same year,
the tax benefits for the first child more than doubled, yet they have not further risen (or fallen)
since 2012, thus indicating a certain stabilization (and somewhat a conservative status) of the
tax system in both of these areas in the Czech Republic.
Tab. No. 2: Development of Net Wages (in CZK) of the Model Employee during the Period
under Review.
Year
Net Wage
Year
Net Wage

2007
12 424
2013
13 522

2008
13 040
2014
13 522

2009
13 295
2015
13 522

2010
13 350
2016
13 522

2011
13 272
2017
13 522

2012
13 522

Source: Author´s compilation.
As may be gathered from the next table, i.e. Tab. No. 2, the amounts recorded for the
taxpayer's tax credits influenced the model employee’s amounts of net wages throughout the
years under review. This is particularly obvious in 2011, when the tax credit was reduced by
CZK 100 (in comparison with the years 2008, 2009 and 2010), with the wages also decreasing
(as opposed to the year 2010). Although the net wage slightly increased in the following year,
it remained unchanged afterwards (together with both the tax credits and the child tax
benefits).
CONCLUSION
In order to comply with the request heard from several foreign students at an institute
of tertiary education in České Budějovice (the Czech Republic), the author attempted to give
a basic overview encompassing one´s (mainly net) wages and particular contributions on the
country´s main forms of insurance within a 10-year span. The aim was to briefly and
comprehensibly describe the above mentioned areas of interest and calculate the most
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essential changes having taken place in them, with the provided information and results
serving as additional references for the undergraduates.
Taking the model employee into consideration, it was found out that no significant
change occurred in the percentage rate of contributions on mandatory health insurance for the
entire period under review (i.e. 2007–2017). On a consistent basis, the employer paid 9% of
the employee’s gross wages on his/her behalf, whilst 4.5% (i.e. CZK 675) of the gross wages
were deducted, with the total of CZK 2 025 being repeatedly paid on his/her health insurance.
With regards to contributions on pension insurance and social security, an important
change was recorded in 2009, when the related rates were reduced and have since been
applied. The percentage rate paid by the employer for his/her employees decreased from 26%
to 25% of the gross wages and the insurance rate, deducted from the employee’s wages, fell
from 8% to 6.5%. This resulted in the subsequent model employee´s total of CZK 4 725 on
the contributions in this area as opposed to their previous total of CZK 5 100 in the year 2008.
In addition, certain alterations could be observed in personal income tax, which was
also reflected in the procedures for determining one´s wages. The introduction of the supergross wages in 2008 was of a principal importance and modified to a certain extent the
process of calculating personal income tax advance. Also, the single 15% rate was effected to
be apply to individuals in 2008, when the existing tax ranges were cancelled, and this change
has since influenced all employees and their net wages as well. As far as the model employee
is concerned, the net wages increased to slightly less than 109% of the initial value due to
legislative changes between 2007 and 2017. However, it is obvious from the above
examinations that the area of personal income tax on employment gradually stabilized in the
observed period (only except for some minor changes, e.g. a certain increase in the tax
benefits for the second and other children, etc.) and the process of calculating wages as such
may be seen as not principally changed afterwards.
Finally, there have been some diverse viewpoints on potential cancelling the supergross wages or principal amending the Income Tax Act. The author believes that this would
probably bring about certain risks related to additional changes in the calculation of net wages
or deductions from them. Also, it would perhaps pose a burden on individuals having to
repeatedly study new regulations, which might have possibly resulted in penalties imposed
after checks by public authorities. This topic could be pursued further and included in the
follow-up study.
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MOŽNOSTI PODPORY AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ V ČR
Possibilities of Supporting Active Fatherhood in the Czech Republic
Lucia BARTŮSKOVÁ
Praha, Czech Republic
ABSTRAKT: Aktivní otcovství je novodobým fenoménem, který do ČR proniká velmi
pozvolna. Míra zapojení českých otců do péče o děti je v komparacích s ostatními zeměmi
vyspělého světa nízká. Cílem příspěvku je poukázat na reálné možnosti podpory moderního
otcovství v ČR. Představené návrhy vychází z postojů českých mužů a jejich vztahu
k aktivnímu zapojení do péče o děti. Výsledky výzkumu ukazují, že míra zapojení mužů
do každodenní péče o děti a domácnost odpovídá reálným podmínkám vytvářeným státem
a zaměstnavateli. Realizovatelná opatření jsou zkoumána z pohledu preferencí českých otců
a současně na základě pozitivní zkušenosti ze zahraničí. Navrhovaná opatření mají společné
dvě věci, kterými jsou flexibilita a finanční podpora.
Klíčová slova: aktivní otcovství – péče o děti – otcovská dovolená – otcovská poporodní péče
ABSTRACT: Active fatherhood is a modern phenomenon which penetrates very slowly into
the Czech Republic. The degree of involvement of Czech fathers in childcare is low compared
to other developed countries. The aim of the paper is to point out the real possibilities
of supporting modern fatherhood in the Czech Republic. The presented proposals are based
on attitudes of Czech men and their relationship to active involvement in childcare.
The research results show that the level of involvement of men in day-to-day care for children
and the household corresponds to the real conditions created by the state and the employers.
The implementable measures are examined in terms of preferences of Czech fathers, and
at the same time on the basis of positive experience from abroad. The proposed measures
have in common two things, those are flexibility and financial support.
Key words: active fatherhood – childcare – paternal leave – paternal postnatal care
ÚVOD
Významná role mužů v oblasti péče a výchovy o děti je již běžně uznávanou praxí
především

v mezinárodním

kontextu.

Vlivem

kulturních

a

společenských

změn

odehrávajících se na konci 20. století jsme svědky nově prosazujících se trendů a ideálů
otcovství, které se častěji začíná objevovat v západních společnostech. V České republice
(dále jen ČR) zatím většinově přetrvává model tradiční rodiny, otce-živitele a matkypečovatelky, která staví na tradičních formách praktikování a prožívání rodičovství mezi
oběma partnery. Aktivní otcovství však v ČR pozvolna přechází přes pomyslnou hranici
opomíjeného tématu k aktuální a zajímavé potřebě současných rodin.
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METODIKA A CÍL
Příspěvek pracuje s výsledky sociologických výzkumů, jež mají souvislost s postoji
mužů v současné rodině a s přístupem k modernímu pojetí otcovství. Na základě zjištěných
poznatků je cílem příspěvku představit reálné možnosti podpory aktivního otcovství v ČR
s důrazem na aktuální vývoj v oblasti rodinné politiky. Pomocí mezinárodní komparace budou
vybrány nejvhodnější nástroje, kterými lze na fenomén aktivního otcovství pozitivně působit,
a navrhnout tak doporučení pro úpravu českého modelu. Dalším dílčím cílem je identifikovat
hlavní faktory, které jsou rozhodující pro míru zapojení mužů do péče o děti. Právě
identifikace těchto faktorů je totiž nezbytná k případnému naplnění cíle efektivní podpory
aktivního otcovství.
HISTORICKÝ POHLED NA OTCOVSTVÍ
Tradiční pohled na rozložení rolí v rodině v ČR vychází ze stereotypních předpokladů,
jež považují dispozice k péči o dítě za vrozené, neměnné a určené z přirozenosti výhradně
pro ženy. Jak uvádí Sedláček (2008), k tomuto přesvědčení jsme dospěli na základě
historického vývoje a zkušenosti z minulosti, která v současném světě spojeném s hlubokými
společenskými změnami dotýkající se rodiny neodpovídá požadavkům a představám dnešní
generace.
Postavení otce a jeho význam v rodině se v průběhu času proměňoval a formoval pod
vlivem společenských a kulturních faktorů. Aristoteles pokládal otce-muže za vůdčí
jednotku v rodině, jež obdařen otcovskou mocí, vytváří řád a jeho aktivity směřují vně
rodinného

uspořádání

nejčastěji

za

účelem ekonomického

zajištění

jejích

členů

(Chmelařová 2008). Silný status otce jako autority, stejně jako pasivní společenská role žen
byla přisuzována jejím nositelům poměrně značnou část historie (Zoja2005).
Klasická dělba práce v rodině podle Parsonsona a Balese (1955) přetrvala
do období po průmyslové revoluci v novém uspořádání tzv. nukleárních rodin. Tento typ
rodiny ponechává pečovatelskou roli o potomky matce a výdělečně činnou roli otci.
K výraznější proměně ve vnímání rodinného uspořádání došlo v období druhého
feministického hnutí v 60. –80. letech 20. století, které posílilo ekonomické postavení žen
a zároveň tím oslabilo jejich pečovatelské funkce v rodině. Dle Možného (2006) emancipace
spolu s nástupem žen na trh práce ukončil jednoznačné rozdělení mužských a ženských rolí
převládající do té doby ve společnosti. Ženy přestaly podřizovat veškeré své zájmy potřebám
rodiny a postupným procesem individualizace usilovaly o vlastní seberealizaci a snížení
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finanční závislosti na partnerovi.
Ve veřejném prostoru a na trhu práce se začal rozdíl mezi muži a ženami stírat. Přesto
ženy zůstávají dominantními pečovatelkami o děti1 a vykonávají více jak tři čtvrtiny všech
úkolů spojených se zaopatřením dětí (Karsten 2006). Důsledkem toho je typické pro matky
v ČR dlouhodobé přerušení pracovní kariéry z důvodu mateřství. Tato skutečnost se projevuje
jako významná ve srovnání s ostatními zeměmi vyspělého světa. Na rozdíl od průměru zemí
OECD, ve kterých mají matky s dětmi do 2 let míru zaměstnanosti na úrovni 53,2 %, české
matky nedosahují v tomto ukazateli ani polovinu 22,3 % zmíněné hodnoty (OECD 2016).
POSTOJE MUŽŮ K AKTIVNÍMU OTCOVSTVÍ
Změna provázející moderní rodinu se přirozeně dotýká proměn i samotného otcovství
a jeho přístupu k němu. V českém prostředí bylo provedeno několik výzkumných šetření
kvalitativního charakteru mapující postoje mužů k různým oblastem otcovství. Šmídová
(2008) například uvádí, že jednoznačný posun v partnerském vyjednávání o náplni
rodičovských rolí je patrný již v rostoucím podílu mužů, kteří jsou přítomni u porodu svého
dítěte. Samotná zkušenost z přítomnosti otce u porodu sice nemusí mít podle výsledků
průzkumu vliv na rodinné uspořádání a rozdělení rodičovských rolí, přesto však
předznamenává větší angažovanost otců v rodině.
Zajímavé výsledky přinesla studie (Maříková – Radimská 2003), ve které
dotazovaní muži pojmenovali nejdůležitější příčinu absence většiny otců u péče o dítě –
sociální stereotypy. Sociální stereotypy jako výsledek sociální (genderové) nerovnosti pohlaví
identifikovali respondenti nejen v soukromé sféře – uvnitř rodiny, ale také ve veřejném
prostoru – na trhu práce. Postavení žen ve společnosti je tak z pohledu otců dán právě rolemi
a funkcemi, které ženy zastávají v rodině. Motivace mužů pro setrvání na rodičovské
dovolené se ve většině případů výrazně ovlivněna ekonomickou situací rodiny. Muži zůstávají
doma s dětmi v situacích, kdy je to z finančního hlediska výhodnější, nebo v situacích, kdy
jsou jejich partnerky kariérně více ambiciózní než jejich protějšek. Jak se ukázalo
(Nešporová 2005), pouze u 25 % případů uvedli otcové za výrazný důvod pro čerpání
rodičovské dovolené skutečný zájem o péči o děti a užitek z času stráveného s nimi.
Závěry další studie (Friedleanderová 2010) předložily podobná fakta, a to, že
souvislost zapojení mužů do péče o dítě a jejich postavení na trhu práce je velmi úzká. Kromě
výše výdělku vstupuje do rozhodování mužů úroveň podmínek, které vytváří příznivé
1

V roce 2016 byl podíl mužů čerpajících rodičovský příspěvek na úrovni 2 %.
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společenské klima ze strany státu a zaměstnavatelů. Většina otců by vítala nastavení větší
časové flexibility v zaměstnání a delší placené volno v případě narození dítěte.
Výstupy zmapovaných analýz a studií se shodují v následujících bodech:
1.

V ČR převládá model tradičního rodinného uspořádání.

2.

Otcové se podílejí na každodenní péči o dítě maximálně z jedné čtvrtiny.

3.

Zájem a postoje otců se pozvolna mění směrem k modernímu pojetí aktivního
otcovství.

4.

Otcům

chybí

legislativní

zajištění

otcovské

péče

s případnými

benefity

a zvýhodněními a příznivější podmínky ze strany zaměstnavatele pro uskutečňování
otcovské péče ve větším rozsahu.
MOŽNOSTI PODPORY AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ
Na úrovni EU neexistuje harmonizovaná sociální politika, jejíž součástí je i rodinná
politika. Otázky podpory většího zapojení otců do péče o děti je založeno zejména
na doporučeních ze strany EU zmiňovaných v hlavních dvou dokumentech, které vyzývají
k rovnoměrnému sdílení péče o potomky mezi oběma pohlavími:
1.

Směrnice Rady 96/34/ES ze dne 3. 6. 1996 o rámcové dohodě o rodičovské dovolené
uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS15.

2.

Rezoluce Rady o vyrovnané participaci žen a mužů v rodinném a pracovním životě
ze dne 29. 6. 2000 (2000/C 218/02).
Přenesení doporučení do národní legislativy a jeho formu si volí každý členský stát

podle svého. Lze však konstatovat, že ve většině zemí byla přijata opatření, která mají za cíl
aktivním způsobem zvyšovat podíl otců účastnících se na péči o děti. Následující tab. č. 1
ukazuje, že 24 států EU využívá nástroje otcovské dovolené, o jejímž zavedení se v ČR
dlouhodobě diskutuje.
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Tab. č. 1: Délka otcovské dovolené v týdnech v EU a průměrná finanční podpora pro otce
v roce 2016.
Stát
Francie
Lucembursko
Portugalsko
Belgie
Švédsko
Finsko
Německo
Rakousko
Chorvatsko
EU – průměr
Rumunsko
Litva
Slovinsko
Španělsko
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Polsko
Spojené království
Lotyšsko
Maďarsko
Řecko
Itálie
Nizozemí
Malta
Česká republika
Irsko
Slovensko
Kypr

Otcovská
Část rodičovské dovolené,
dovolená která je rezervována výhradně
(v týdnech)
pro otce (v týdnech)
2,0
0,4
5,0
2,0
1,4
3,0
0,0
0,0
0,0
1,4
1,0
4,0
2,9
2,1
2,1
2,0
2,0
2,0
2,0
1,4
1,0
0,4
0,4
0,4
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0

26,0
26,0
17,3
17,3
12,9
6,0
8,7
8,7
8,7
4,9
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Průměrná
fin. podpora v době
otc. dovolené - podíl
předchozí mzdy (%)
20,1
39,3
56,3
25,7
76,0
65,3
65,0
80,0
33,6
100,0
90,0
100,0
78,4
53,6
100,0
100,0
20,2
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Zdroj: OECD, 2017a (vlastní zpracování).
Nastavení podmínek a parametrů pro čerpání otcovské dovolené, popř. rodičovské
dovolené vyhrazené pro otce, se mezi zeměmi velmi liší, a to především v úrovni finančních
a jiných motivací pro otce. Ve většině zemí se prosadil model štědré podpory ve výši až 100%
náhrady předchozího příjmu po 1–2 týdny čerpání otcovské dovolené.
Druhým využívaným nástrojem pro podporu aktivního otcovství je systém „use or
lose“ (někdy označován jako otcovská kvóta), jehož pozitivní dopady na růst podílu otců
na rodičovské dovolené se prokázaly ve Švédsku, Norsku, Německu, Portugalsku a Itálii. Jde
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o nástroj, který vyhrazuje dny péče o dítě výlučně pro otce bez možnosti převoditelnosti
na matku. Studie (Smith 2001) zkoumající data ze 14 členských zemí EU prokázala, že
nastavení otcovské, resp. rodičovské, dovolené má přímý vliv na využívání tohoto institutu
ze strany otců.
Třetí možností podpory aktivního otcovství je odměna za rovnoměrné sdílení
rodičovské dovolené mezi partnery ve formě tzv. „bonusu rovnosti“, který je poskytován
prostřednictvím daňové úlevy. Tento nástroj byl zaveden v roce 2008 ve Švédsku a není
realizován zatím v žádné jiné zemi. Od roku 2012 je statisticky prokázáno, že každým rokem
přibývá počet příjemců bonusu nejméně o 34 tis. příjemců. V roce 2016 mělo nárok na „bonus
rovnosti“ celkem 320 131 rodičů (Statista 2017).
Čtvrtý nástroj podpory aktivního otcovství je dostupnost a nabídka zkrácených
pracovních úvazků. I když lze tento nástroj považovat za nepřímý, rozhodně nepatří mezi
okrajový, či zanedbatelný. Podpora vzniku částečných úvazků dává podněty pro aktivní
přístup k otcovství hned ze dvou stran. Jednak posiluje flexibilitu rozvržení pracovní doby
u muže a také hraje pozitivní roli v oblasti zapojení matek na trhu práce, čímž může dojít
ke snazšímu střídání v péči mezi partnery. V roce 2016 pracovalo v ČR na částečný úvazek2
4,7 % zaměstnanců, z toho 2,5 % mužů a 7,4 % žen. Ve srovnání s ostatními státy má ČR
nejnižší míru výskytu částečných úvazků společně s Bulharskem, Makedonií, Rumunskem,
Ruskem a Maďarskem, a nedosahuje svou hodnotou ani třetiny průměru zemí OECD
(16,8 %) (OECD 2017b).
NÁVRHY PODPORY AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ PRO PŘÍPAD ČR
Na základě zkoumaných sociologických šetření a výsledků kvalitativních průzkumů,
z nichž některé byly zmíněny v tomto příspěvku, byly odvozeny nejvhodnější nástroje
pro počáteční podporu aktivního otcovství v českém prostředí. Základním prvkem všech
zkoumaných zahraničních systémů je otcovská dovolená. Její existence sama o sobě má
informační a propagační účel, ale kromě toho se prokázal rostoucí zájem o tento institut.
Největšího pokroku došlo v ČR právě u tohoto opatření. Po dlouhém vyjednávání se podařilo
prosadit a schválit návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění, jež zavede otcovskou poporodní péči (tj. týdenní otcovská
dovolená), s účinností od 1. února 2018. Délka otcovské poporodní péče je stanovena na 7 dní
a otec na ní může nastoupit v prvních šesti týdnech věku dítěte. Náhradu příjmu zajišťuje
Podle mezinárodní klasifikace je jako částečný úvazek pro potřeby mezinárodních komparací považována
výdělečná aktivita zahrnující maximálně 30 h týdně.
2
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dávka otcovské poporodní péče, která se vypočítává jako 70 % vyměřovacího základu
z předchozího příjmu, tedy naprosto shodně jako peněžitá pomoc v mateřství.
Otcové jsou ochotni čerpat dovolenou vyhrazenou pouze pro ně, pokud je spojena
s relativně vysokým finančním příspěvkem, či náhradou mzdy. Nejvýraznějším stimulem
k aktivnímu otcovství podle postojů otců jsou ekonomické faktory. Příjem žen je ve většině
nižší než mužů a tak se přirozeně rodiny dohodnou na tom, aby v domácnosti zůstala žena.
Jednou z cest, jak zvýšit podíl pečujících otců, je nabídnout jim finanční benefit, jež bude
odvozen z jejich předchozího výdělku. Koncept rodičovského příspěvku nastavený
na univerzální výši dávky pro všechny není v tomto ohledu vhodným nástrojem. Jak se
prokazuje, muži jsou averzní k opatřením, u kterých dochází k větším finančním ztrátám
(zejména neplacené volno a nízká dávka/příspěvek bez ohledu na výši příjmu).
Současné nároky na zaměstnance jsou spojené s jejich flexibilitou. Zároveň se jedná
i o jeden z faktorů, které ovlivňují rozhodování otců o nástupu na rodičovskou dovolenou.
Příliš dlouhá rodičovská dovolená spojená s ekonomickou neaktivitou odrazuje mnohé muže,
kteří by uvítali možnost větší flexibility v délce a tempu čerpání dovolené, možnostech
kombinace dovolené s ekonomickou aktivitou a taktéž možnosti rozložit péči o potomka
i do pozdějšího věku dítěte. V tomto bodě je připraven návrh novelizace zákona
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, který byl schválen 8. 6. 2017 Senátem. Celý
rodičovský příspěvek by nově mohli rodiče s vyššími příjmy vyčerpat nejrychleji za půl roku
a spolu s mateřskou dovolenou se již po roce vrátit do zaměstnání.
Jednou z cest, která by vedla ke změně současného stavu, je rozšíření nabídky
částečných úvazků, která jde ruku v ruce s omezením délky pobírání rodičovského příspěvku.
Částečné úvazky umožňují snadnější harmonizaci pracovního a rodinného života a působí
ve prospěch většího sdílení rodičovských povinností mezi oběma rodiči. Jak ukazují
průzkumy ve Švédsku, existuje jasná souvislost mezi podílem zaměstnanců využívající
částečné úvazky a počtem mužů aktivně působící v domácnosti při péči o děti.
ZÁVĚR
Příspěvek si vytyčil za cíl zmapovat a doporučit pro ČR vhodné nástroje pro podporu
aktivního

otcovství.

Záměrem

bylo

pracovat

s reálnými

představy českých otců

a identifikovat jejich preference vs. averze k různým typům strategií v přístupu k aktivnímu
zapojení se v péči o děti. Míra zapojení otců do domácí péče o děti je primárně daná
podmínkami a možnostmi stanovenými státem a zaměstnavateli.
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Rozkrytím postojů otců byly představeny čtyři základní návrhy realizovatelných
opatření v českém prostředí, z nichž dva jsou v trochu odlišné podobě v současné době
v legislativním procesu. Prvním z nich je zavedení otcovské poporodní péče, jež lze
považovat za důležitý krok směrem k podpoře aktivního otcovství ze strany státu. ČR je jedna
z mála zemí, která dosud neměla zaveden institut otcovské dovolené, přestože možnost péče
o dítě od 7. týdne jeho věku existovala. Druhé opatření týkající se větší míry flexibility
u rodičovského příspěvku není nastavena v legislativním návrhu tak, aby znamenal
dostačující argument pro jeho čerpání ze strany otců a to z důvodů nepružnosti a finanční
neatraktivnosti dávky. Ze zahraničních zkušeností a preferencí českých otců vyplývá averze
vůči dávkám, jež nereflektují předchozí příjem a zároveň neumožňují větší flexibilitu ve volbě
jeho čerpání.
Flexibilita je alfou a omegou představy většiny rodičů, kteří oceňují na přijatých
opatřeních zejména možnost pružně se přizpůsobovat měnícím se okolnostem a potřebám
dítěte, jež se v různých fázích vývoje mění. Jednou z cest zavedení větší flexibility
do systému rodinné politiky a současně aktivnější zapojení otců je využívání nabídky
částečných pracovních úvazků. Pro otce se otevírá cesta větší angažovanosti v péči o děti
a domácnost a pro ženy může znamenat snadnější návrat na trh práce díky udržení si kontaktu
se zaměstnáním.
Obecně se v zemích s úspěšným modelem aktivního otcovství dosáhlo současného
stavu prostřednictvím nástroje, jež prosazují flexibilní rodičovské volno s možností sdílení
oběma rodiči a navazujícími finančními a bonusovými motivacemi. Úzké spojení nástrojů
s přiměřenou finanční podporou se zdá být nevyhnutelné.
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BEZPEČNOST
ANALÝZA VZŤAHU UKAZOVATEĽA EKONOMICKEJ SLOBODY
S FAKTORMI EKONOMICKEJ BEZPEČNOSTI
Relation Analysis of Indicator of Economic Freedom with Economic Security Factors
Monika DAŇOVÁ – Roman VAVREK – Ivana KRAVČÁKOVÁ VOZÁROVÁ
Prešov, Slovak Republic

ABSTRAKT: Podľa poznatkov empirických štúdií ekonomická sloboda je významným
faktorom ekonomickej bezpečnosti. Publikované názory prezentujú úzky vzťah ekonomickej
slobody s ekonomickým rastom i s ďalšími faktormi. Názory na ich výber, počet, charakter
i význam sú rôzne. V článku analyzujeme možnosť zovšeobecňovať charakter a tesnosť
vzťahu ukazovateľa ekonomickej slobody s ukazovateľmi, ktoré sú predpokladom
ekonomickej nezávislosti, schopnosti samostatného rozvoja a vzťahov s vonkajším prostredím
neohrozujúcich autonómiu. Z výsledkov analýz sú zrejmé rozdiely v tesnosti vzťahu
posudzovaných premenných s ukazovateľom ekonomickej slobody. V krajinách V4 vývoj
indexu EFW je možné lineárne porovnávať s verejným dlhom krajín, pri použití regresných
modelov je vývoj indexu EFW možné spájať s vývojom 4 ukazovateľov – daňové zaťaženie,
export, verejný dlh a nezamestnanosť.
Kľúčové slová: ekonomická bezpečnosť – ekonomická sloboda – faktory ekonomickej
bezpečnosti
ABSTRACT: According to the results of empirical studies, economic freedom is an
important factor for economic security. Many authors believe that there is a close relationship
between economic freedom, economic growth and other factors. The opinions about their
choice, number, mould and significance are different. In this article we are analyzing the
possibility of generalizing the character and strength of relationship of an economic freedom
indicator with prerequisite for economic independence, the ability of independent
development and relations with external environment. There are differences in the
relationship of the variables assessed with indicator of economic freedom. In V4 countrieswe
can compare changes of EFW index with public debt in a linear way. Using the regression
models the development of EFW index may be associated with the development of
4 macroeconomic indicators - tax burden, export, public debt and unemployment.
Key words: economic security – economic freedom – indicators of economic security
__________________________________________________________________________
ÚVOD
Súčasťou hľadania odpovede na otázku, ako stanoviť podmienky ekonomickej
bezpečnosti, je snaha definovať ekonomickú slobodu a určiť premennú, ktorá sa vyznačuje
priamym vplyvom na úroveň ekonomickej slobody. Odpoveď je odrazom riešenia
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konceptuálnych otázok problematiky: Ktorý typ ekonomických entít je treba považovať
za referenčný objekt? Ktoré riziká sú z pohľadu ekonomickej bezpečnosti významné? Riešiť
problém znamená definovať podmienky stavu bezpečia alebo vymedziť jeho ohrozenia?
Súčasný prístup k problematike za rozhodujúci referenčný objekt považuje
spoločensko-ekonomický systém. Ekonomickú bezpečnosť podmieňuje jeho ekonomickou
nezávislosťou,

schopnosťou

samostatného

rozvoja,

prítomnosťou

inštitucionálnych

podmienok a záruk a autonómnosť krajiny neohrozujúcimi vzťahmi s vonkajším prostredím.
Ekonomickú slobodu považuje za hlavný faktor ekonomickej bezpečnosti. Za jej hlavné
zložky označuje slobodu rozhodovania, konkurenčnosť prostredia a ochranu práv osôb a ich
vlastníctva. Slobodu rozhodovania spája s dostatkom zdrojov. Riešenie sa opiera o názory
Buzana (2008), že bezpečnostné riziká pochádzajú z rôznych oblastí – rozlišuje vojenský,
politický, ekonomický, sociálny a environmentálny sektor. Ekonomickú bezpečnosť vzťahuje
prednostne k národnej úrovni,prípadne komplexne – na regionálnej, národnej i nadnárodnej
úrovni (Buzan et al 1998; Grizold 2000; Zoellick 2002). Moran (1990) a Kapstein
(1991) navrhujú definovať bezpečnosť až na úrovni nadnárodnej. Spoločnou črtou je
požiadavka možnosti slobodného ekonomického správania a rozhodovania sa referenčného
objektu, obhajoba spoločensko-ekonomického systému. Rozdiely sú prítomné i v názoroch
na faktory ekonomickej slobody a ich vplyv na ekonomickú bezpečnosť. Za dominantný
faktorje zhodne považovaný dostatok zdrojov – na národnej úrovni je predpokladom
hospodárskeho rozvoja a konkurencieschopnosti a zdrojom kapacity krajiny pre odpor. Okrem
neho sa vyžaduje garancia ochrany jedincom vlastnených zdrojov, možnosť slobodne
uspokojovať svoje potreby a rozhodovať o svojej ekonomickej aktivite, významná je
i intenzita a efektivita využívania disponibilných zdrojov. Práce viacerých autorov (Lawson
2006; Osberg&Sharpe 2011) prezentujú zistenie úzkeho vzťahu medzi ekonomickou
slobodou, ekonomickým rastom a rozvojom spoločensko-ekonomického systému. De Haan
& Sturm (2000), Easton & Walker (1997), Dawson (1998), Heckelman (2000) zistili
vzájomný vzťah ekonomického rastu a ekonomickej slobody, Weed & Kämpf (2002)
identifikujú vplyv zmien ekonomickej slobody na hospodársky rast.
METODIKA A CIEĽ
Vo svojom článku vychádzame z predpokladu, že úroveň ekonomickej slobody
v krajine môže výrazným spôsobom ovplyvniť jeho vlastnú ekonomickú bezpečnosť
i ekonomickú bezpečnosť jeho jednotlivcov. Naša práca má za cieľ overiť existenciu
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a charakter vzťahu medzi hodnotami ukazovateľa ekonomickej slobody a ukazovateľmi, ktoré
charakterizujú zdrojovú vybavenosť ekonomického systému, jeho stabilitu a nezávislosť.
Praktickú využiteľnosť ukazovateľov ekonomickej slobody v hospodárskej politike
overujeme zisťovaním korelácie súboru údajov o ekonomickej slobode so súbormi údajov
vybraných ukazovateľov, ktoré významným spôsobom limitujú ekonomickú slobodu rôznych
ekonomických entít. Na hodnotiacom princípe kvantifikujú v krajine dosahovanú ekonomickú
bezpečnosť komplexné indexy ekonomickej bezpečnosti, najčastejšie index ekonomickej
slobody zisťovaný podľa metodiky The Heritage Foundation a index ekonomickej slobody
sveta zisťovaný podľa metodiky The Fraser Institute. Medzi oboma metodikami je zrejmý
rozdiel v počte hodnotených oblastí. Metodikou The Heritage Foundation skonštruovaný
index ekonomickej slobody umožňuje hodnotenie celkom 10 slobôd, ktoré sa formujú v
štyroch základných oblastiach – právny štát (ochrana vlastníckych práv a protikorupčnosť
prostredia), vládne obmedzenia (fiškálna sloboda a veľkosť vládnych výdavkov), regulátory
výkonnosti (obchodná, pracovná a monetárna sloboda) a otvorenosť trhov (sloboda
podnikania, investovania a finančná sloboda). Metodika kanadského Fraser Institute na
zostrojenie a meranie súhrnného indexu ekonomickej slobody vo svete používa štyridsať dva
čiastkových ukazovateľov z piatich oblastí – veľkosť vládneho sektora (vládne výdavky,
dane, účasť a vlastníctvo podnikov), inštitucionálne a legislatívne zabezpečenie vlastníckych
práv, regulácia peňažných trhov, sloboda medzinárodného obchodu a regulácia práce a
podnikania. Výber čiastkových indikátorov v oboch prípadoch umožňuje zhodnotiť aktivity
krajiny smerované k podpore samostatnej a slobodnej ekonomickej aktivity jedincov a
vytvoreniu podmienok pre ekonomickú aktivitu a následne i rozvoj jedinca i celého
ekonomického systému. Podľa našich zistení medzi súbormi hodnôt IEF a EFW za obdobie
rokov 2000–2014 nie sú štatisticky významné rozdiely.
Vychádzajúc z tohto zistenia nepredpokladáme významne rozdielne zistenia ani
pri hodnotení charakteru a intenzity vzťahu ukazovateľa ekonomickej slobody s vybraným
makroekonomickými charakteristikami pri použití ktoréhokoľvek ukazovateľa ekonomickej
slobody. Rešpektujúc názor, že ekonomická bezpečnosť spoločensko-ekonomického systému
je formovaná stavom ekonomiky a vládnych inštitúcií, ktoré zaisťujú ochranu národných
záujmov, sociálnu orientáciu politiky a dostatočný obranný potenciál za daných vnútorných
a vonkajších podmienok rozvoja a že jej úroveň závisí na existencii ekonomickej slobody,
sme pre potreby analýzy zvolili ako ukazovateľ ekonomickej slobody Index ekonomickej
slobody sveta (EFW) konštruovaný podľa metodiky kanadského Fraser Institute.
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Pri výbere makroekonomických charakteristík, ktorých charakter a intenzitu závislosti
s ukazovateľom ekonomickej slobody je v tomto materiáli hodnotená, sme vychádzali
z požiadavky, aby tieto popisovali plnenie kritérií 1. ekonomickej nezávislosti, 2. schopnosti
samostatného rozvoja ekonomického systému a 3. úroveň jehovzťahov s vonkajším
prostredím. Z uvedeného pohľadu za rozhodujúce možno označiť tempo ekonomického rastu,
daňové zaťaženie, objem čistého exportu, výšku verejného dlhu, infláciu a nezamestnanosť.
Overenie charakteru a sily vzťahu ukazovateľa ekonomickej slobody so súborom
faktorov nezávislosti, rozvojových predpokladov a odolnosti je založené na korelačnej
a regresnej analýze, t.j. na kvantifikácii miery ich závislosti. Pri kvantifikácii miery lineárnej
korelácie takto vytvorených dvojíc ukazovateľov je použitá klasifikácia podľa Cohena
(1998). Regresný model je zostavený na základe metódy najmenších štvorcov.
Pre potreby analýz vychádzame z každoročne publikovaných údajov Fraser institute,
Eurostatu a Svetovej banky. Analýzy intenzity a charakteru vzťahu boli vykonané v programe
MS Excel, Statistica 13 a Statgraphics na súbore údajov za obdobie 2000–2014.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Stav bezpečia v akomkoľvek systéme je stotožňovaný s jeho funkčnosťou, odolnosťou
a stabilitou. Na úrovni spoločensko-ekonomického systému predstavuje stav, v ktorom nie je
ohrozená jeho autonómnosť, ani autonómnosť jeho hospodárskeho rozhodovania. Uvedený
stav ekonomickej bezpečnosti takéhoto systému Black & Baldwin (2010), Buzan (2008)
formulujú v štyroch bodoch:
1.

ekonomická nezávislosť,

2.

schopnosť samostatného rozvoja,

3.

prítomnosť inštitucionálnych podmienok a záruk,

4.

stupeň integrácie, závislosti a vzťahov s vonkajším prostredím neohrozujúci
autonómiu ekonomického systému.
Splnenie kritérií možno objektívne hodnotiť prostredníctvom súboru ukazovateľov,

ktoré popisujú štruktúru systému, jeho podsystémy a ich vzťahy, ich stav, kvalitu, funkcie,
miesto a úlohu v systéme a umožňujú analýzu skutočného stavu a úrovne jeho bezpečnosti,
odhalenie potenciálnych i reálnych nebezpečenstiev a následkov ich vplyvu, odhalenie príčin,
základov a podmienok vzniku nebezpečenstiev a odhalenie kritických stavov a vzťahov,
vedúcich k šíreniu, rastu a vzniku nových rizík a hrozieb. Ak pri vytváraní súboru faktorov
ekonomickej

bezpečnosti

sledujeme

existenciu
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predpokladov

a

ohrození,

potom

pre ekonomickú bezpečnosť spoločensko-ekonomického systému je významný:


dostatok zdrojov pre ekonomické aktivity i pre vykonávanie sociálnej politiky,



efektívne fungovanie peňažných a kapitálových trhov,



miera otvorenosti ekonomiky neohrozujúca jej autonómnosť.
Na úrovni spoločensko-ekonomického systému je reálne predpokladať priamy vplyv

faktorov, ktoré limitujú ekonomickú nezávislosť a schopnosť samostatného rozvoja
referenčného objektu štát. Sekundárne na ekonomickú bezpečnosť systému budú pôsobiť
i faktory, ktorých priamy vplyv je k ekonomickej bezpečnosti ekonomických entít nižšej
úrovne.

Z pohľadu

závažnosti

vplyvu

rizikového

faktora

na

referenčný

objekt

za najvýznamnejšie sú považované vnútorné ekonomické, právne, organizačné a sociálne
faktory. Vzhľadom k procesom otvárania sa ekonomík, globalizácie a internacionalizácie
významný môže byť vplyv vonkajších faktorov. Medzi nimi najvýznamnejšie sú faktory
politické a ekonomické.
S cieľom monitorovať a hodnotiť ekonomickú slobodu boli vyvinuté a využívajú sa
viaceré metodiky. Prvú verziu hodnotenia ekonomickej slobody, spočívajúcu v komplexnom
hodnotení plnenia kritérií ekonomickej slobody, predstavili výskumníci kanadského Fraser
Institute Gwartney, Block a Lawson v roku 1990. Podľa nej je ekonomická sloboda
monitorovaná a ratingovým spôsobom hodnotená v súbore 159 krajín. Konštrukcia
ukazovateľa rešpektuje názor Gwartneya et al. (2010), že ekonomická sloboda má
vyjadrovať, do akej miery je ekonomika riadená trhovými princípmi. Za kľúčové zložky
považuje právo osobnej voľby, súťaživosť trhov, existenciu a dostupnosť konkurenčných
trhov a ochranu práv a majetku osôb. Určuje 5 hlavných kategórií indexu: veľkosť štátnych
výdavkov, daní a investícií, štruktúra právneho systému a zaistenie vlastníckych práv,
neinflačné prostredie; sloboda obchodovať na medzinárodných trhoch, regulácia úverového
trhu, pracovných trhov a podnikania, regulačný rámec. V nich je priamo alebo aproximačne
posudzovaných 24 komponentov zahrňujúcich celkom 42 premenných.
Multifaktorovosť komplexného ukazovateľa je príčinou, že jeho využitie umožňuje
komparáciu úrovne ekonomickej slobody v čase či priestore, nešpecifikuje však príčiny stavu.
V prípade záujmu využívať ukazovateľ ekonomickej slobody v praktickej hospodárskej
politike je využiteľnosť informácie nízka. Nedostatok nie je možné jednoducho riešiť ani
analýzou plnenia čiastkových kritérií, nakoľko výsledný stav je dôsledkom neutrálnych,
antagonistických i kumulatívnych vzájomných vzťahov.
Pri rešpektovaní určitého stupňa abstrakcie a nedokonalosti možno vychádzať
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z predpokladu, že ekonomická sloboda je následkom aktivity ekonomických subjektov
systému i systému samotného, ako i výsledkom podmienok, ktoré systém pre ich aktivitu
vytvoril. Možným spôsobom využitia informácie o stupni ekonomickej slobody javí sa byť
využitie zistení o vzťahu hodnôt ukazovateľa ekonomickej slobody s parciálnymi
ukazovateľmi,

ktoré

charakterizujú

ekonomickú

aktivitu,

nezávislosť,

schopnosť

samostatného rozvoja a vzťahov systému s vonkajším prostredím na väčšom súbore krajín, či
skúmanie korelácie historických hodnôt ukazovateľa ekonomickej slobody a týchto
ukazovateľov.
Tab. č. 1: Korelácie indexu EFW s vybranými makroekonomickými ukazovateľmi.
Referenčn
ý objekt
EU (28)
ČR
Írsko
SR

Koeficient
rS
p-value
rS
p-value
rS
p-value
rS
p-value

Daňové
zaťaženie
0,2941
0,4055
0,4202
0,2347
0,8619
0,0148
0,2500
0,4795

Export

Rast HDP

-0,2000
0,5716
0,8452
0,0168
-0,2333
0,5093
-0,2667
0,4507

0,3667
0,2997
-0,2773
0,4328
0,6500
0,0660
0,8667
0,0142

Verejný
dlh
-0,4333
0,2203
0,7866
0,0261
-0,3096
0,3812
-0,7500
0,0339

Inflácia
-0,0167
0,9624
0,0167
0,9622
0,5333
0,1314
0,3000
0,3961

Nezame
stnanosť
-0,5500
0,1198
-0,2194
0,5349
-0,6527
0,0649
-0,7167
0,0427

Zdroj: Vlastné výpočty podľa údajov Fraser institute, World Bank.
Pri sledovaní lineárnej korelácie indexu EFW s makroekonomickými ukazovateľmi
(tab. č. 1) môžeme konštatovať, že heterogénne zloženie EU zapríčinilo potvrdenie nulovej
hypotézy v každej dvojici. Index EFW lineárne nekoreluje ani s jedným makroekonomickým
ukazovateľom vo všetkých sledovaných krajinách. Na základe potvrdených korelácií môžeme
sledovať s rastom indexu EFW aj rast vybraného ukazovateľa s výnimkou Slovenska, kde
s rastom indexu EFW sledujeme pokles verejného dlhu. Inflácia s indexom EFW lineárne
nesúvisí. Použitím lineárnej regresie zisťujeme rovnaký trend vo vybraných krajinách V4 ako
aj za celú EÚ, t.j. nebola zistená závislosť EFW na raste HDP (Graf č. 1) či inflácii.
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Graf č. 1: Komparácia regresných modelov EFW x rast HDP.

Zdroj: Vlastné spracovaniepodľa údajov Fraser institute, World Bank.
Regresné modely EFW s daňovým zaťažením, exportom, verejným dlhom
Ireland

a nezamestnanosťou môžeme považovať za modely s vysokou vypovedacou schopnosť.
V Írsku je rozdielny trend predovšetkým pri porovnaní vývoja indexu EFW s rastom HDP.
Slovakia
EU (28)
Tab. č. 2: Regresné modely vzťahu EFW s vybranými ukazovateľmi.

Referenčný objekt

EU (28)

ČR

Írsko

SR

Regresný model
EFW = 1,8984*TAX BURDEN Czech Republic
EFW = 1,85685*EXPORT
EFW = 11,1443*GDP GROW
EFW = 0,977635*PUBLIC DEBT
EFW = 29,0017*INFLATION
EFW = 7,9314*UNEMPLOYMENT
EFW = 2,16663*TAX BURDEN
EFW = 1,03212*EXPORT
EFW = 9,14372*GDP GROW
EFW = 1,93148*PUBLIC DEBT
EFW = 20,2795*INFLATION
EFW = 11,1112*UNEMPLOYMENT
EFW = 2,63332*TAX BURDEN
EFW = 0,801148*EXPORT
EFW = 5,40365*GDP GROW
EFW = 0,824507*PUBLIC DEBT
EFW = 20,675*INFLATION
EFW = 6,48102*UNEMPLOYMENT
EFW = 2,55515*TAX BURDEN
EFW = 0,884317*EXPORT
EFW = 8,46*GDP GROW
EFW = 1,70188*PUBLIC DEBT
EFW = 21,8377*INFLATION
EFW = 5,68731*UNEMPLOYMENT

CD
0,9998
0,9905
0,1261
0,9771
0,8345
0,9783
0,9994
0,9924
0,2216
0,9724
0,6377
0,9795
0,9987
0,9830
0,8822
0,8027
0,2772
0,8680
0,9989
0,9903
0,4225
0,9414
0,6831
0,9842

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Fraser institute, World Bank.
Na základe vykonaných analýz môžeme konštatovať, že vývoj indexu EFW je možné
lineárne porovnávať v Českej republike a Slovenskej republike predovšetkým s vývojom
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verejného dlhu. V Írsku vývoj indexu EFW najviac lineárne koreluje s daňovým zaťažením.
Pri použití regresných modelov (tab. č. 2) je možné v sledovaných krajinách spájať vývoj
indexu EFW predovšetkým s daňovým zaťažením a exportom.
ZÁVER
Nesporný význam ekonomickej bezpečnosti potvrdzuje množstvo teoretických
i empirických analýz vykonaných s cieľom stanoviť kritériá a faktory ekonomickej
bezpečnosti. Ich závery sú ovplyvnené so stupňom hospodárskeho a spoločenského vývoja
i ekonomickej slobody v uvažovaných krajinách. Nakoľko pre SR a ČR je príznačná
porovnateľnosť uvedených kritérií, naším cieľom bolo zistiť, či existuje možnosť
zovšeobecňovať hodnotenie vzťahu ukazovateľa ekonomickej slobody s makroekonomickými
charakteristikami pre skupinu krajín spĺňajúcich kritériá ekonomickej slobody porovnateľným
spôsobom. Významný vplyv na možnosť identifikácie vzájomného vzťahu podľa našich
zistení má celkové skóre indexu i variabilita hodnôt jeho subindexov: v SR a ČR za regresné
modely s vysokou vypovedacou schopnosťou môžeme považovať modely s daňovým
zaťažením, exportom, verejným dlhom a nezamestnanosťou. Vývoj indexu EFW je možné
spájať predovšetkým s daňovým zaťažením a exportom, závislosť EFW na raste HDP či
inflácii nebola zistená. V Írsku zistenia existencie a sily vzťahu vývoja indexu EFW s rastom
HDP potvrdzujú rozdielny trend. Vývoj indexu EFW v tejto krajine najviac lineárne koreluje
s daňovým zaťažením.
Na základe našich zistení možno konštatovať obmedzenú možnosť využitia
ukazovateľa

v praktickej

hospodárskej

politike.

Komplexný

charakter

ukazovateľa

ekonomickej slobody umožňuje informáciu o ekonomickej bezpečnosti objektivizovať
a komparáciou hodnôt subindexov identifikovať oblasť, ktorá na úroveň ekonomickej slobody
v krajine pôsobila negatívne. Komplikovanosť vzájomných vzťahov uvažovaných faktorov
a ich možné kumulatívne pôsobenie sťažuje jednoznačne kvantifikovať mieru vplyvu
konkrétnej oblasti alebo faktora. Určenie limitných hodnôt hospodárskych i sociálnych
ukazovateľov bude preto závisieť na konkrétnych podmienkach hodnoteného systému, jeho
cieľoch, vnútorných i vonkajších faktoroch ekonomickej bezpečnosti.
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EXPERIMENTÁLNE SKÚMANIE SORPCIE CHEMICKEJ
NEBEZPEČNEJ LÁTKY SORPČNÝMI MATERIÁLMI
Experimental Examination of Sorption of Hazardous Chemical with Sorption Materials
Janka MÜLLEROVÁ – Michal ORINČÁK
Žilina, Slovak Republic
ABSTRAKT: Príspevok rieši problematiku sorpcie vybratých chemických nebezpečných
látok technickými a improvizovanými sorbentmi, ktoré sú v praxi často používané pri úniku
chemikálie. V rámci experimentov boli sledované zmeny teploty a pH vzniknutých sorbátov,
hydrofóbnosť alebo hydrofilnosť sorbentu a tiež priebeh samotnej sorpcie chemickej
nebezpečnej látky. Výsledky experimentov boli analyzované a bol stanovený percentuálny
zostatok chemickej nebezpečnej látky z jej celkového množstva a tiež percentuálne naviazanie
chemickej nebezpečnej látky na čistý sorbent. Týmto postupom je možné overiť účinnosť
sorpčných materiálov.
Klíčová slova: improvizovaný sorbent – technický sorbent – chemická nebezpečná látka
ABSTRACT: The paper deals with the sorption of selected hazardous chemicals by technical
and improvised sorbents which in practice are often used in the leakage of the chemical. In the
experiments the changes in temperature and the pH of the sorbents, the hydrophobicity or
hydrophilicity of the sorbent as well as the course of the sorption of hazardous chemical were
monitored. The results of the experiments were analyzed and the percentage of hazardous
chemical was determined from its total quantity as well as the percent binding of hazardous
chemical to the pure sorbent. This procedure makes it possible to verify the effectiveness of
the sorption materials.
Key words: improvised sorbent – technical sorbent – hazardous chemical
ÚVOD
Sorpcia je proces, pri ktorom je jedna látka viazaná inou látkou procesom absorpcie
alebo adsorpcie. Absorpcia je objemové pohlcovanie, t.j. schopnosť látok viazať molekuly
inej látky vo svojom objeme. Na druhej strane adsorpcia je povrchové pohlcovanie, t.j.
schopnosť látok viazať na svojom povrchu iné látky. Materiál, ktorý má takúto schopnosť
nazývame sorbent alebo sorpčný materiál, ktorý sa používa na sorpciu. Výsledkom sorpcie je
sorbát tzv. médium viazané sorpčným materiálom [1], [2], [3], [4].
Časový úsek, ktorý je potrebný na to, aby sa vzorka sorpčného materiálu celkom
namočila kvapalným médiom, t.j. aby kvapalina prenikla do jej vnútornej štruktúry
za stanovených podmienok nazývame čas sorpcie. Materiál, ktorého tuhý povrch sa zmáča
nepolárnymi olejovitými kvapalinami je hydrofóbny sorpčný materiál a materiál, ktorého tuhý
povrch sa zmáča vodou a polárnymi rozpúšťadlami je hydrofilný sorpčný materiál.
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Pri odstraňovaní, zneškodňovaní (rozklade) nebezpečných chemických látok je možné okrem
jednoduchých tzv. mechanických spôsobov (zriedenie, oplach a pod.) použiť aj zložitejšie
fyzikálne a chemické spôsoby (neutralizácia, chemická degradácia, extrakcia, adsorpcia
a pod.). Medzi tieto spôsoby patrí aj použitie sorpčných materiálov, ktoré sú dostupné v rámci
Hasičského a záchranného zboru (ďalej len HaZZ). Avšak nie všetky dostupné sorbenty sú
rovnako dobre použiteľné pri odstraňovaní (dekontaminácii) nebezpečných chemických látok
[1], [2], [3], [4].
1 SORPČNÉ MATERIÁLY
Sorpčné materiály sú produkty, ktoré majú schopnosť veľmi rýchlo a účinne naviazať
chemické látky, ropné látky, ale aj znečistenú vodu. Pozitívnou vlastnosťou sorpčných
materiálov je ich vyhovujúca pevnosť v ťahu aj po sorpcii. Sorbenty môžeme rozdeliť podľa
viacerých kritérií, a to[2], [3], [4]:
a)

podľa štruktúry, formy sorpčného materiálu: sypké, textilné,

b)

podľa pôvodu sorpčného materiálu: syntetické, prírodné – organické a anorganické,

c)

podľa sorbcie chemických látok: univerzálne, olejové (hydrofóbne), chemické
(upratovacie).
Sorbenty zaradené do výzbroje HaZZ musia spĺňať nasledujúce vlastnosti:



univerzálnosť a dobrá sorpčná schopnosť,



skladovateľnosť a ekologické zneškodnenie,



priaznivá cena.
V praxi sa v HaZZ stretávame s textilnými, alebo sypkými sorbentami. Vo výzbroji sú

zaradené okrem klasických tzv. štandardných sorbentov (vapex, ropex, perlit a pod.) aj novšie
materiály:
a)

sypké sorbenty: ECO DRY, SPILKLEEN PLUS,

b)

textilné sorbenty: E 1000, HKZP 4446.
Prírodné sorbenty sú často dostupné priamo na mieste likvidácie pri malých zásahoch.

Ich absorpčná schopnosť je nízka. Pri znečisteniach ropnými látkami je ich ekologická
likvidácia náročná, preto sa pri zásahoch od nich upúšťa [3]. Prírodné sorbenty sa môžu
upravovať hydrofobizáciou. Pri tejto úprave sa zvýši nasiakavosť pre nepolárne kvapaliny.
Do tejto skupiny patria: drevené piliny, rašelina, piesok, uhoľný prach, a iné.
Syntetické sorbenty boli vytvorené na uhľovodíkové znečistenie. Ich povrch je
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špecificky upravený, aby mal sorbent schopnosť nasávať kvapalinu do svojich pórov [3].
Univerzálne sorbenty sa vyznačujú chemickou odolnosťou. Ich hlavné využitie má
význam predovšetkým pri haváriách, kde dôjde k úniku agresívnych kvapalín (napr.:
chladiaca kvapalina, olej, benzín). Rozdeľujeme ich na sypké a textilné [5], [6].
Olejové sorbenty sú určené iba pre sorpciu olejov a iných látok na základe ropy. Ich
vlastnosti vopred určujú k použitiu tam, kde je potrebné oddeliť ropné látky od iných
kvapalín. Sú schopné plávať na vodnej hladine a zachytávajú iba ropné produkty. Používajú
sa pri každom havarijnom alebo prevádzkovom úniku ropných látok [4].
Chemické sorbenty sú vyrobené z polypropylénu (PP) so špeciálnou hydrofílnou
úpravou. Svojím použitím sú tieto sorbenty univerzálne, pretože v prípade potreby môžu sať
i samotné ropné látky. Niektoré typy obsahujú nepriepustnú vrstvu, ktorá obmedzuje priesaku
kvapalín na podlahu alebo do podložia [4].
2 EXPERIMENTÁLNE SKÚMANIE SORPCIE TECHNICKÝCH SORBENTOV
V rámci skúmania sme sa zamerali na tzv. chemicko-fyzikálny spôsob odmorenia
s využitím sorpčných materiálov. Konkrétne sa to týkalo vlastnosti neutralizovať
a adsorbovať nebezpečnú chemickú látku vybratými sorbčnými materiálmi používanými
v HaZZ. Experiment bol rozdelený do štyroch čiastkových pokusov a to nasledovne:
a)

stanovenie pH sorbentu (skúmanie č. 1),

b)

stanovenie hydrofóbnosti (prípadne hydrofilnosti) sorbentu (skúmanie č. 2),

c)

stanovenie pH a teploty vzniknutého adsorbátu (skúmanie č. 3),

d)

stanovenie adsorbcie kvapalnej chemickej látky sorbentom (skúmanie č. 4).
Ako nebezpečné chemické látky boli v rámci pokusov použité roztoky kyselín, a to

kyselina sírová (anorganická) 96 %, kyselina octová (organická) 99 % a roztoky hydroxidov,
a to hydroxid sodný 98 % a hydroxid draselný 85 %. Kvôli obmedzenému rozsahu príspevku
podrobne charakterizujeme len jednu vybratú vzorku technického sorbentu (ECO DRY)
a jednu vzorku improvizovaného sorbentu (drevené piliny), ktorá je improvizovanou náhradou
k technickému sorbentu ECO DRY. Hodnoty výluhu pH technických sorbentov namerané
pri pokuse č. 1 sú uvedené v nasledujúcej tab. č. 1.
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Tab. č. 1: Namerané hodnoty pH pri pokuse č. 1.
pH po 30
VZORKA / pH
min
5,96
ECO DRY
7,09
SPILKLEEN PLUS
7,05
E 1000
7,44
HKZP 4446
Zdroj: Ganzarčík, Orinčák, 2012.

pH po 60
min
6,06
6,98
6,83
7,46

Priemerné
pH
6,01
7,04
6,94
7,45

Z výsledkov nameraných hodnôt pH vyplýva, že všetky skúmané sorbenty sú približne
pH neutrálne. K pH 7, čiže neutrálnym, sa najviac v experimente priblížili sorbenty Spilkleen
plus a E 1000. Ich pH sa pohybovalo v rozmedzí 6,94–7,04. Z nameraných hodnôt pri pokuse
č. 2 pre stanovenie hydrofóbnosti prípadne hydrofilnosti vyplýva:
a)

hydrofilné sorbenty: ECO DRY, Spilkleen Plus, E 1000,

b)

hydrofóbny sorbent: HKZP 4446.
Technický sorbent – ECO DRY naviazal na seba celé množstvo kyseliny sírovej

a kyseliny octvovej. Pri kyseline sírovej došlo k miernemu nárastu teploty adsorbátu.
Výsledné pH adsorbátov sa však výrazne nezmenilo. Pri hydroxide sodnom a draselnom došlo
taktiež k adsorbcii ich celého množstva, avšak pri tom došlo zreteľnému zašumeniu
a uvoľneniu plynu. Výsledné pH adsorbátov kleslo a nastala čiastočná neutralizácia.
Podrobný priebeh skúmania je uvedený v tab. č. 2.
Obr. č. 1: Kontaminovaná vzorka ECO DRY s H2SO4.

Zdroj: Ganzarčík, Orinčák 2012.
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3
EXPERIMENTÁLNE
SORBENTOV

SKÚMANIE

SORPCIE

IMPROVIZOVANÝCH

V rámci skúmania sme sa zamerali na tzv chemicko-fyzikálny spôsob odmorenia
s využitím sorpčných materiálov. Konkrétne sa to týkalo vlastnosti neutralizovať
a adsorbovať nebezpečnú chemickú látku vybratými improvizovanými sorbčnými materiálmi.
Experiment bol rozdelený do štyroch čiastkových pokusov a to nasledovne:
a)

stanovenie pH sorbentu (skúmanie č. 1),

b)

stanovenie hydrofóbnosti (prípadne hydrofilnosti) sorbentu (skúmanie č. 2),

c)

stanovenie pH a teploty vzniknutého adsorbátu (skúmanie č. 3),

d)

stanovenie adsorbcie kvapalnej chemickej látky sorbentom (skúmanie č. 4).
Ako nebezpečné chemické látky boli v rámci pokusov použité roztoky kyselín, a to

H2SO4 (akumulátorová) 37 %, HBr 48 %, roztok NaOH.H2O 98 %, roztok NH3 (aq) 24 %
a tiež pohonné hmoty (nafta, benzín). Hodnoty výluhu pH improvizovaných sorbentov
namerané pri pokuse č. 1 sú uvedené v nasledujúcej tab. č. 3.
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Tab. č. 2: Namerané hodnoty pri pokusoch č. 3 a č. 4 pre sorbent „ ECO DRY“.
číslo exp.
dátum, čas
(t) v min.
č.1
dátum
1.3.2012
t1EXP= 5 min.
t2EXP= 10 min.
t3EXP= 15 min.

druh,
objem,
hmotnosť,
hustota, pH
a teplota
chemikálie

pH
adsorbátu

teplota
adsorbátu
TADS

H2SO4VCHL=
5,46
cm3 t1EXP 1,00 t1EXP
mCHL= 10 g
ρCHL=
t
1,00 t2EXP
1,83213
g 2EXP
/cm3 pHCHL=
0,00
TCHL= 22,5 t3EXP 0,93 t3EXP
ºC

č.2
dátum
1.3.2012
t1EXP= 5 min.
t2EXP= 10 min.
t3EXP= 15 min.

CH3COOH
VCHL= 9,53
cm3
mCHL= 10 g
ρCHL= 1,0493
g
/cm3
pHCHL= 0,81
TCHL= 22 ºC
č.3
NaOH.H2O
dátum
VCHL= 5,71
1.3.2012
cm3
t1EXP= 5 min. mCHL= 10 g
t2EXP= 10 min. ρCHL= 1,750
t3EXP= 15 min. g
/cm3
pHCHL=
11,00
TCHL= 22 ºC
č.4
dátum
1.3.2012
t1EXP= 5 min.
t2EXP= 10 min.
t3EXP= 15 min.

Typ sorbentuECO DRY

25,5ºC
25,0ºC

25,0ºC

t1EXP 1,94 t1EXP

22,0ºC

t2EXP 1,94 t2EXP

22,0ºC

t3EXP 2,37 t3EXP

21,5ºC

t1EXP 9,60 t1EXP

22,0ºC

t2EXP 9,60 t2EXP

21,5ºC

t3EXP 7,62 t3EXP

21,0ºC

KOH.H2O
11,2 t
1EXP
VCHL= 6,25 t1EXP
7
3
cm
11,2
t2EXP
mCHL= 10 g t2EXP
7
ρCHL= 1,6 g
/cm3
pHCHL=
t3EXP 9,30 t3EXP
13,75
TCHL= 22 ºC

23,0ºC
23,0ºC
21,5ºC

mSORB = 10 g

charakteristika
adsorbátu

pHSORB = 6,01

Hmotnosť
chemickej Hmotnosť
látky+
adsorbátu
sorbentu
mADS
mCHLSORB

naviazanie
celého množstva
H2SO4 na seba,
vytvorenie
hrudiek
a stvrdnutie
adsorbátu,
zníženie
pH,
zostatok suchého
sorbentu.
došlo k adsorpcii
celého množstva
organickej
kyseliny, nedošlo
k nárastu teploty,
mierne zníženie
kyslosti.
adsorpcia celého
množstva
vodného roztoku
hydroxidu
sodného,
zašumenie
a vývin
viditeľného
unikajúceho
plynu, čiastočná
neutralizácia.
okamžitá
adsorpcia,
výrazné
zašumenie a únik
plynu,
došlo
k čiastočnej
neutralizácii,
zostatok suchého
sorbentu.

TSORB = 22 ºC
Hmotnosť
zostatkovej
chemikálie
mCHLZOST

% zostatok
chemickej
látky
z celkovej
mCHL

20,00 g

17,00 g
suchý
zostatok
sorbentu =
3,00 g

0,00 g

0%

20,00 g

20,00 g

0,00 g

0%

20,00 g

20,00 g

0,00 g

0%

20,00 g

19,00 g
suchý
zostatok
sorbentu =
1,00 g

0,00 g

0%

Zdroj: Ganzarčík, Orinčák, 2012.
Tab. č. 3: Namerané hodnoty pH pri pokuse č. 1.
Improvizované
sorbenty
Rašelina
Drevené piliny
Cementová zmes
Posypový materiál
Vápno
Vápencová drť

pH meter

pH papier

pH po 30 min pH po 60 min Ø pH
7,72
6,7
11,23
7,95
12
8,46

8,22
6,95
11,09
7,5
11,28
8,73

7,97
6,825
11,16
7,725
11,64
8,595

pH po 30 min

pH po 60 min

bledo zelený
žltý
tmavo modrý
žltý
tmavo modrý
bledo zelený

zelený
žltý
tmavo modrý
žltý
tmavo modrý
bledo zelený

Zdroj: Tichý, Orinčák, 2017.
Z výsledkov nameraných hodnôt pH vyplýva, že rašelina, piliny a cestný posypový
materiál majú približne pH neutrálne. K pH 7 sa najviac v experimente priblížil
improvizovaný sorbent drevené piliny s pH v rozmedzí 6,7–6,95. Pri vápencovej drti sa
prekvapivo pH udržalo na hranici neutrálnosti až zásaditosti. Z nameraných hodnôt pri pokuse
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č. 2 pre stanovenie hydrofóbnosti prípadne hydrofilnosti vyplýva:
a)

hydrofilné sorbenty: rašelina, drevené piliny,cementová zmes, vápno, vápencová drť,

b)

hydrofóbny sorbent: cestný posypový materiál.
Kvôli obmedzenému rozsahu príspevku podrobne charakterizujeme len tri vzorky

improvizovaných sorbentov (rašelina, drevené piliny, cestný posypový materiál).
Improvizovaný sorbent – rašelin naviazal na seba celé množstvo nafty, benzínu,
kyseliny sírovej a kyseliny brómovodíkovej. Došlo k okamžitej sorpcii PHM, obidvoch
žieravín a vytvoreniu sorbátu. Výsledné pH sorbátov sa pri PHM nezmenilo a pri žieravinách
sa mierne zvýšilo. Pri hydroxide sodnom bola sorpcia slabšia a nedošlo k úplnej sorpcii
chemikálie. Výsledné pH chemikálie mierne stúplo. V prípade amoniaku došlo k postupnej
sorpcii chemikálie s miernym poklesom pH. Podrobný priebeh skúmania je uvedený v tab.
č. 4 a na obr. č. 2.
Improvizovaný sorbent – drevené piliny naviazal na seba celé množstvo kyseliny
sírovej, kyseliny brómovodíkovej a tiež PHM. Došlo k okamžitej sorpcii obidvoch žieravín,
nafty aj benzínu a vytvoreniu sorbátu. Výsledné pH sorbátov sa mierne zvýšilo, pri PHM
zostalo nezmené. Pri hydroxide sodnom nedošlo k sorpcii chemikálie a táto sa následne
oddelila od sorbentu. Výsledné pH chemikálie sa výrazne nezmenilo. V prípade amoniaku
došlo k postupnej sorpcii chemikálie s výrazným zožltnutím sorbátu a miernym poklesom pH.
Podrobný priebeh skúmania je uvedený v tab. č. 5 a na obr. č. 3.
Improvizovaný sorbent – cestný posypový materiál vykázal najslabšiu sorpčnú
schopnosť. Pri nafte, benzíne, kyseline sírovej a kyseline brómovodíkovej bola sorpčná
schopnosť priemerná až podpriemerná. Výsledné pH sorbátov sa pri žieravinách mierne
zvýšilo a pri PHM sa nezmenilo. Pri hydroxide sodnom bola sorpcia chemikálie priemerná.
Výsledné pH chemikálie sa výrazne nezmenilo. V prípade amoniaku došlo k veľmi slabej
sorpcii chemikálie s minimálnym poklesom pH. Priebeh skúmania je uvedený na obr. č. 4.
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Obr. č. 2: Kontaminovaná vzorka rašeliny s HBr48 %.

Zdroj: Tichý, Orinčák, 2017.
Obr. č. 3: Kontaminovaná vzorka pilín s NH3 24 %.

Zdroj: Tichý, Orinčák, 2017.
Obr. č. 4: Kontaminovaná vzorka cestného posypového materiálu s H2SO4 37 %.

Zdroj: Tichý, Orinčák, 2017.
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Tab. č. 4: Namerané hodnoty pri pokusoch č. 3 a č. 4 pre improvizovaný sorbent „RAŠELINA“.
Typ sorbentu
číslo
exp.dátu
m čas (t)
v min.

č.1
dátum 3.2
2017
t1EXP= 5
min.
t2EXP=
10
min.
t3EXP=
15 min.
č.2
dátum 3.2
2017
t1EXP= 5
min.
t2EXP=
10
min.
t3EXP=
15 min.
č.3
dátum 7.2
2017
t1EXP= 5
min.
t2EXP=
10
min.
t3EXP=
15 min.
č.4
dátum 6.2
2017
t1EXP= 5
min.
t2EXP=
10
min.
t3EXP=
15 min.
č.5
dátum 7.2
2017
t1EXP= 5
min.
t2EXP=
10
min.
t3EXP=
15 min.
č.6
dátum 8.2
2017
t1EXP= 5
min.
t2EXP=
10
min.
t3EXP=
15 min.

druh,
objem,
hmotnosť,
hustota, pH
a
teplota
chemikálie
NAFTA
VCHL=
11,90cm3
mCHL= 10
g
ρCHL= 0,84
g/cm3
pHCHL= 6
TCHL= 25
°C
BENZÍN
VCHL=
14,08
cm3
mCHL= 10
g
ρCHL= 0,71
g/cm3
pHCHL= 5
TCHL= 22
°C
NaOH.H2O
VCHL= 4,69
cm3
mCHL= 10
g
ρCHL= 2,13
g/cm3
pHCHL=
10,57
TCHL=
22,5 °C
H2SO4 37 %
VCHL= 7,83
cm3mCHL=
10
g
ρCHL=
1,277 g/cm3
pHCHL= 0
TCHL= 25
°C
HBr
VCHL=
6,747
cm3
mCHL= 10
g
ρCHL=
1,482 g/cm3
pHCHL= 0
TCHL= 25,5
°C
NH3
(aq)
24%
VCHL=
10,989 cm3
mCHL= 10 g
ρCHL= 0,910
g/cm3
pHCHL=
11,88
TCHL= 19
°C

pH
adsorbátu

teplota
adsorbátu
Tads

RAŠELINA

Charakteristika
adsorbátu

m SORB = 10 g
Hmotnosť
chemickej
látky +
sorbentu Hmotnosť
mCHLSO adsorbátu
RB
mADS

pH SORB = 7,97
%
%
zostatok naviaza
Hmotnosť chemick
nie
zostatkovej ej látky chemik
chemikálie
z
álie
mCHEMZ celkovej nasuchý
OST
mCHL sorbent

pH1EXP= 6
pH2EXP= 6
pH3EXP= 6

t1EXP=
23°C
t2EXP=
23°C
t3EXP=
23°C

okamžitá sorpcia
látky po nasypaní
sorbentu,
neprišlo k zmene
teploty a pH
faktora

20g

20g

1g

10%

90%

pH1EXP= 5
pH2EXP= 5
pH3EXP= 5

t1EXP=
19,5 °C
t2EXP=
19 °C
t3EXP=
19 °C

mierny pokles
teploty, rýchla
sorpcia látky ,
žiadný suchý
zvyšok

20g

20g

0g

0%

100%

pH1EXP=
10,32
pH2EXP=
10,63
pH3EXP=
10,80

t1EXP=
22 °C
t2EXP=
24 °C
t3EXP=
24 °C

slabšia nasávacia
schopnosť
nebezpečnej
látky, nárast
teploty, nárast
pH

20g

13g
suchá časť
4,5g

2,5g

25%

75%

pH1EXP=
2,94
pH2EXP=
3,20
pH3EXP=
2,67

t1EXP=
24 °C
t2EXP=
23,5 °C
t3EXP=
22 °C

zápach po
kyseline, po
nasypaní
šumenie až do
konca merania,
bubliny okolo
sorbentu, pokles
teploty

20g

20g

0g

0%

100%

pH1EXP=
1,12
pH2EXP=
1,49
pH3EXP=
1,26

t1EXP=
24 °C
t2EXP=
23,5 °C
t3EXP=
23 °C

zasyčanie, rýchly
nástup reakcie,
postupná sorpcia
nebezpečnej
látky

20g

18,5g
suchá časť
1,5g

0g

0%

100%

pH1EXP=
11,18
pH2EXP=
11,11
pH3EXP=
10,90

t1EXP=
18,5 °C
t2EXP=
18 °C
t3EXP=
15 °C

sorpcia celej
nebezpečnej
látky, pokles pH,
pokles teploty

20g

18,5g
suchá časť
1,5g

0g

0%

100%

Zdroj: Tichý, Orinčák, 2017.
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Tab. č. 5: Namerané hodnoty pri pokusoch č. 3 a č. 4 pre improvizovaný sorbent „PILINY“.
Typ sorbentu

číslo
exp.dátum
čas
(t)
v min.
č.1
dátum 3.2
2017
t1EXP= 5
min.
t2EXP= 10
min.
t3EXP= 15
min.
č.2
dátum 3.2
2017
t1EXP= 5
min.
t2EXP= 10
min.
t3EXP= 15
min.
č.3
dátum 7.2
2017
t1EXP= 5
min.
t2EXP= 10
min.
t3EXP= 15
min.

druh,
objem,
hmotnosť,
hustota, pH
a
teplota
chemikálie
NAFTA
VCHL=
11,90cm3
mCHL= 10
g
ρCHL= 0,84
g/cm3
pHCHL= 6
TCHL= 25,5
°C
BENZÍN
VCHL=
14,08
cm3
mCHL= 10
g
ρCHL= 0,71
g/cm3
pHCHL= 5
TCHL= 24,5
°C
NaOH.H2O
VCHL= 4,69
cm3
mCHL= 10
g
ρCHL= 2,13
g/cm3
pHCHL=
10,57
TCHL= 24
°C

č.4
H2SO4 37 %
dátum 6.2 VCHL= 7,83
2017
cm3
t1EXP= 5 mCHL= 10
min.
g
t2EXP= 10 ρCHL=
min.
1,277 g/cm3
t3EXP= 15 pHCHL= 0
min.
TCHL= 24,5
°C
č.5
HBr
dátum 7.2 VCHL=
2017
6,747
cm3
t1EXP= 5 mCHL= 10
min.
g
t2EXP= 10 ρCHL=
min.
1,482 g/cm3
t3EXP= 15 pHCHL= 0
min.
TCHL= 25,5
°C
NH3
(aq)
č.6
dátum 8.2 24%
2017
VCHL=
t1EXP= 5 10,989 cm3

pH
adsorbátu

teplota
adsorba
tu Tads

PILINY

Charakteri
stika
adsorbátu

pH1EXP= 6
pH2EXP= 6
pH3EXP= 6

t1EXP=
26 °C
t2EXP=
26 °C
t3EXP=
26 °C

okamžitá
sorpcia
chemikálie,
viditeľný
suchý
zostatok,
pH faktor
bez zmeny,
teplota
nezmenená

pH1EXP= 5
pH2EXP= 5
pH3EXP= 5

t1EXP=
25 °C
t2EXP=
25 °C
t3EXP=
25 °C

okamžitá
sorpcia,
suchý
zostatok,
teplota bez
zmeny
oddelená
nebezpečná
látka a
sorbent,
nedošlo k
sorpcii
chemikálie,
suchý
zostatok
100%
zostatok
nebezpečnej
látky 100%
piliny na
povrchu
nebezpečnej
latky
plávali a
postupne
došlo k
sorpcii
chemikálie,
viditeľný
suchý
zostatok

m SORB = 10 g

Hmotnosť
chemickej
látky +
sorbentu
mCHLSOR
B

Hmotnosť
adsorbátu
mADS

pH SORB = 6,825

Hmotnosť
zostatkovej
chemikálie
mCHEMZ
OST

%
zostatok
chemickej
látky z
celkovej
mCHL

%
naviazani
e
chemikáli
e na
suchý
sorbent

20g

16g
suchý
zostatok
4g

0g

0%

100%

20g

15,5g
suchý
zostatok
4,5g

0g

0%

100%

20g

10g

10g

100%

0%

20g

12g
suchý
zostatok
8g

0g

0%

100%

pH1EXP=
11,68
pH2EXP=
11,48
pH3EXP=
11,45

t1EXP=
23,5 °C
t2EXP=
23,5 °C
t3EXP=
23,5 °C

pH1EXP=
5,23
pH2EXP=
3,5
pH3EXP=
2,71

t1EXP=
25,5 °C
t2EXP=
26 °C
t3EXP=
26 °C

pH1EXP=
0,81
pH2EXP=
0,44
pH3EXP=
0,07

t1EXP=
25 °C
t2EXP=
26,5 °C
t3EXP=
26 °C

okamžitá
sorpcia
nebezpečnej
látky,
viditeľný
suchý
zostatok

20g

13,5g
suchý
zostatok
6,5g

0g

0%

100%

pH1EXP=
10,94
pH2EXP=
10,88

t1EXP=
19 °C
t2EXP=
18 °C

zožltnutie
sorbentu,
pokles
teploty,

20g

12,5g
suchý
zostatok
7,5g

0g

0%

100%
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min.
mCHL= 10
t2EXP= 10 g
min.
ρCHL=
t3EXP= 15 0,910 g/cm3
min.
pHCHL=
11,88
TCHL= 16,5
°C

pH3EXP=
10,84

t3EXP=
17,5 °C

pokles pH
faktoru,
suchý
zostatok

Zdroj: Tichý, Orinčák, 2017.
ZÁVER
Z výsledkov, ktoré boli získané pri pokusoch vyplýva, že len sorbent ECO DRY
dokázal čiastočné neutralizovať iba vodný roztok hydroxidu sodného. Pri ostatných
meraniach sorbenty naviazali chemickú látku na seba, ale nedošlo k jej neutralizácii. Z tohto
dôvodu je potrebné presne poznať sorpčné vlastnosti používaných sorbentov a otestovať ich
na vytipovaných nebezpečných látkach, aby bolo jasné, či takto vzniknutý adsorbát má ešte
stále svoje pôvodné nebezpečné vlastnosti.
Sorbenty dokážu z kvapalnej formy nebezpečnej látky vytvoriť jej pevnú formu tzv.
adsorbát, ktorý síce čiastočne uľahčuje manipuláciu s nebezpečnou látkou, avšak jej
nebezpečné vlastnosti zostávajú nezmenené. Takto vzniknutý adsorbát je nutné následne buď
dekontaminovať dekontaminačnými činidlami, alebo ho bezpečne izolovať od prostredia.
Skúmané vzorky sorbentov nie je vhodné použiť priamo na chemickú dekontamináciu
prostredia kontaminovaného chemickými látkami.
Tab. č. 6: Účinnosť vybratých technických sorbentov.
Technické sorbenty

Účinnosť technických sorbentov pri sorpcii CHNL
pomer 1:1 (%sorpcia CHNL na sorbent)
H2SO4

CH3COOH

NaOH.H2O

KOH.H2O

98 %

99 %

98 %

85 %

ECO DRY

100 %

100 %

100 %

100 %

SPILKLEEN PLUS

95 %

100 %

100 %

100 %

E 1000

70 %

88,18 %

70,91 %

53,64 %

17,27 %

90 %

14,55 %

13,64 %

HKZP 4446

Zdroj: Orinčák, 2017.
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Obr. č. 5: Graf účinnosti technických sorbentov.

Zdroj: Orinčák, 2017.
Z výsledkov, ktoré boli získané pri pokusoch pre prax vyplýva, že nadpriemernú
sorpčnú schopnosť vykázal improvizovaný sorbent „vápno“, ktoré je možné použiť
na sorpciu ako PHM, tak aj kyslých ako aj zásaditých chemikálií. Priemernú a v niektorých
prípadoch až nadpriemernú sorpčnú schopnosť preukázali improvizované sorbenty „rašelina“
a „drevené piliny“. Určité obmedzenie sorpcie je v prípade silných zásaditých roztokov
(NaOH, KOH), kde drevené piliny vykazovali skoro nulovú schopnosť sorpcie.
Priemernú sorpciu chemikálií vykazovali improvizované sorbenty „cementová zmes“
a „vápencová drť“, pričom pri PHM vykázali až podpriemernú sorpciu. Podpriemernú
sorpčnú schopnosť preukázal aj improvizovaný sorbent „cestný posypový materiál“, ktorá
v prípade nafty a amoniaku bola výrazne podpriemerná. Takto vzniknuté adsorbáty je nutné
následne dekontaminovať dekontaminačnými činidlami, alebo ich bezpečne izolovať
od prostredia, keďže sú takmer rovnako nebezpečné ako pôvodné chemické nebezpečné látky.
Tab. č. 7: Účinnosť vybratých improvizovaných sorbentov.
Improvizované
sorbenty
Rašelina
Drevené piliny
Cementová zmes
Posypový materiál
Vápno
Vápencová drť

Účinnosť improvizovaných sorbentov pri sorpcii CHNL
pomer 1:1 (% sorpcia CHNL na sorbent)
Nafta

Benzín

90 %
100 %
30 %
20 %
100 %
20 %

100 %
100 %
80 %
60 %
100 %
55 %

NaOH
H2 O
75 %
0%
75 %
60 %
100 %
60 %

Zdroj: Orinčák, 2017.
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H2SO4
37 %
100 %
100 %
100 %
40 %
100 %
90 %

HBr
48 %
100 %
100 %
100 %
20 %
100 %
35 %

NH3 (aq)
24 %
100 %
100 %
60 %
15 %
100 %
40 %

Obr. č. 6: Graf účinnosti improvizovaných sorbentov.

Zdroj: Orinčák, 2017.
Pri únikoch väčšieho množstva kvapalnej nebezpečnej látky je lepšie a ekonomicky
výhodnejšie túto látku lokalizovať improvizovaným sorpčným prostriedkom, ako technickým
sorbentom a okamžite použiť dekontaminačné činidlá. Takto vzniknutá látka už nemá
pôvodné nebezpečné vlastnosti a môže sa s ňou bezpečne manipulovať. Pri tomto spôsobe
použitia sorbentov je nutné brať do úvahy aj celkové množstvo sorbentu, ktorý máme
k dispozícii pri zásahu a nezanedbateľná je aj jeho obstarávacia cena. Z tohto dôvodu je
vhodné na lokalizáciu kvapalnej chemikálie využiť najmä tzv. miestne prírodné sorpčné
materiály.
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METODIKA VYHODNOCOVANIA VÝRONOV CHEMICKÝCH
NEBEZPEČNÝCH LÁTOK V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Methodology for Evaluation of Leakages of Hazardous Chemicals in the Slovak Republic
Janka MÜLLEROVÁ – Michal ORINČÁK
Žilina, Slovak Republic
ABSTRAKT: Príspevok rieši problematiku vyhodnocovania výronov chemických
nebezpečných látok v podmienkach Slovenskej republiky prostredníctvom metodiky tzv.
konvenčného výpočtu pásiem ohrozenia pri výronoch chemických nebezpečných látok.
V rámci tohto manuálneho postupu sú podrobne popísané jednotlivé kroky potrebné
k správnemu vyhodnoteniu výronu chemickej nebezpečnej látky. V závere sú uvedené
praktické poznatky a odporúčania získané z aplikácie týchto postupov v praxi.
Klíčová slova: chemická nebezpečná látka – výron – metodika – vyhodnocovanie
ABSTRACT: The paper deals with the issue of the evaluation of leakages of hazardous
chemicals in the conditions of the Slovak Republic through the conservative evaluation of
emissions of hazardous chemicals. This manual procedure describes in detail the steps needed
to evaluate the release of hazardous chemical properly. Finally, the practical findings and
recommendations from the application of these procedures are presented in practice.
Key words: hazardous chemical – leakage – methodology – evaluation
ÚVOD
Súčasné možnosti overenia hraničných faktorov ovplyvňujúcich samotný zásah
záchranných zložiek v zamorenom (kontaminovanom) prostredí môžeme zjednodušene
rozdeliť na dva smery, a to na postupy vyhodnotenia úniku chemickej nebezpečnej látky
prostredníctvom manuálnych výpočtov a zákresov do mapových podkladov alebo s využitím
hodnotiacich programov a geografických informačných systémov (podľa vyhlášky MV SR
č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok
v znení vyhlášky MV SR č. 445/2007 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 160/2012 Z. z.). Tieto postupy
umožňujú čo najpresnejšie odhadnúť samotné šírenie kontaminantu do okolia, rozsah
zamorenia, pravdepodobné straty živej sily, doby zamorenia terénu a pod.
Vyhodnotenie
zhromažďovanie

a

výronov

chemických

spracovávanie

údajov

nebezpečných
o

priestoroch

látok

(škodlivín)

rozmiestnenia

zahŕňa
objektov

s nebezpečnými škodlivinami a ich grafické zakreslenie do mapy (schémy). Uskutočňuje sa
na základe údajov o objektoch obsahujúcich chemické nebezpečné látky s ich fyzikálno-
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chemickými a toxickými parametrami, poveternostnými podmienkami a topografickými
zvláštnosťami terénu.
Základným pracovným dokumentom je pracovná mapa, na ktorej je zakreslená
situácia objektov a parametre poveternostnej situácie. Tieto musia obsahovať nasledujúce
základné údaje [4]:


hodina a minúta, deň a mesiac merania poveternostných údajov,



rýchlosť a smer stredného výškového vetra (km.h-1) s hodnotou výšky merania (km),



rýchlosť a smer vetra v prízemnej vrstve atmosféry3) (m.s-1) s hodnotou oblačnosti,



teplota vzduchu a pôdy (oC) a vertikálna stálosť atmosféry.
Vlastný postup vyhodnotenia výronov chemických nebezpečných látok sa skladá

z týchto čiastkových úloh [4]:
1.

zákres miesta výskytu nebezpečnej chemickej látky s príslušnými údajmi,

2.

určenie poveternostnej situácie v mieste výronu nebezpečnej chemickej látky,

3.

určenie a zákres pásma smrteľného ohrozenia a pásma ohrozenia zdravia,

4.

určenie doby príchodu oblaku zamoreného ovzdušia do záujmového územia,

5.

určenie pravdepodobných strát živej sily,

6.

určenie doby pobytu v pásme ohrozenia a určenie doby zamorenia terénu a objektov.

1

ZÁKRES MIESTA VÝSKYTU CHEMICKEJ NEBEZPEČNEJ LÁTKY
A STANOVENIE POVETERNOSTNEJ SITUÁCIE
Miesto výskytu chemickej nebezpečnej látky s vyznačením druhu a maximálneho

množstva sa zakresľuje typovou značkou; stred značky je miesto objektu s nebezpečnou
škodlivinou; priemer značky zodpovedá minimálne 100 m. Jednotlivé možné typy zákresu
značiek podľa množstva látky sú uvedené na obr. č. 1. V prípade, že nie je možno danú
značku zakresliť na miesto výskytu objektu alebo sa na danom mieste (v danom objekte)
vyskytuje viac druhov chemických nebezpečných látok značky sa z miesta výskytu vyvedú
pomocou šípky. Typová značka sa zakresľuje modrou čiarou vyfarbenážltou farbou, popis
modrou farbou [4], [5], [6].

3

Pohyb vzduchu vprízemnej vrstve atmosféry, t.j. do výšky 50 až 100 m od povrchu terénu.
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Obr. č. 1: Zákres miest výskytu chemických nebezpečných látok[4], [5], [6].

Smer vetra v prízemnej vrstve atmosféry určuje smer šírenia sa oblaku chemickej
nebezpečnej látky, jeho stálosť ovplyvňuje skutočnú šírku zamorenej oblasti. Za stály smer
prízemného vetra (meraného vo výške cca 10 m nad povrchom zeme) považujeme taký,
pri ktorom odchýlka od uvedeného smeru nepresahuje 6o, to znamená, že stredový uhol
zamorenej oblasti by mal hodnotu 12o. Pri väčších vzdialenostiach od miesta výronu
chemickej nebezpečnej látky treba počítať s možnými zmenami smeru prízemného vetra
vplyvom pokrytia (osada, lesné porasty) alebo konfigurácie terénu, zmenami poveternostných
javov (oblačnosť, hmla, zrážky), prípadne čiastočnou zmenou vertikálnej stability atmosféry
(nestabilná, neutrálna, stabilná), kladieme pre účely predbežného vyhodnocovania
poveternostnej situácie veľkosť stredového uhla v známom smere prízemného vetra vždy 40o
[4], [5], [6].

2

STANOVENIE A ZÁKRES PÁSIEM OHROZENIA
Oblasť ohrozenia od stacionárnych zdrojov ohrozenia sa člení na [4], [5], [6]:

a)

pásmo smrteľného ohrozenia,v ktorom sa pôsobenie CHNL prejaví ohrozením
života, zdravia alebo majetku,

b)

pásmo ohrozenia zdravia,v ktorom sa pôsobenie CHNL prejaví ohrozením zdravia
alebo majetku.
Hranica pásma smrteľného ohrozenia sa zakresľuje dvojitou modrou čiarou; hranica

ohrozenia zdravia jednoduchou modrou prerušovanou čiarou. Hodnoty hĺbok pásiem
smrteľného ohrozenia a pásma ohrozenia zdravia získame pomocou výpočtu, z grafu alebo
tabuliek.
Oblasť predpokladaného ohrozenia od mobilných zdrojov sa člení na [4], [5], [6]:
a)

pásmo priameho ohrozenia chemickými nebezpečnými látkami, ktorého vonkajšia
hranica je minimálne 50 m od zdroja ohrozenia daná stredovým uhlom 360o,

b)

ochranné pásmo, ktorého vonkajšia hranica je minimálne 100 m od zdroja ohrozenia
daná stredovým uhlom 360o,
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pásmo ohrozenia výparmi chemickej nebezpečnej látky, ktoré je na účely

c)

predbežného vyhodnotenia dané 40o výsekom, pričom jej stred je orientovaný v smere
prízemného vetra a ktoré sa ďalej člení na:
 pásmo smrteľného ohrozenia,
 pásmo ohrozenia zdravia,
d)

bezpečný priestor, v ktorom sa výskyt chemickej nebezpečnej látky nepredpokladá
a ktorý je vzdialený najmenej 100 m od miesta výskytu chemickej nebezpečnej látky.
Hranica pásma priameho ohrozenia sa zakresľuje plnou červenou čiarou; hranica

ochranného pásma a pásma ohrozenia výparmi sa zakresľuje dvojitou prerušovanou modrou
čiarou. Popisy množstva a druhu chemickej nebezpečnej látky a časové údaje sa zapisujú
modrou farbou. Hodnoty pásiem ohrozenia v odkrytom rovinatom teréne za predpokladu, že
látka nepodlieha samovoľnému chemickému rozkladu, určíme výpočtom podľa vzťahu [4],
[5], [6]:

H = 542 .

M

2/3
.N

(1)

D.v.K
Kde:

H
polomer (hĺbka) pásma ohrozenia (m),
M
hmotnosť uvoľnenej CHNL (kg),
D
smrtiaci alebo zraňujúci expozičný súčin (mg.min.l-1),
v
rýchlosť prízemného vetra (m.s-1),
K
koeficient vertikálnej stálosti atmosféry rovný pri:
inverzii = 2
izotermii = 3
konvekcii = 4
N

teplotne závislý korekčný faktor okamihového odparu chemickej nebezpečnej

látky, ktorý vypočítame podľa vzťahu [4]:

t - tv
N=

2/3
(2)

t - tv +Lv/cp
Kde:

t
tv
Lv
cp

teplota v mieste úniku (výronu) CHNL
(oC),
teplota varu CHNL za normálneho tlaku
(oC),
merné výparné teplo CHNL (kJ.kg-1),
merné teplo CHNL v plynnej fáze (kJ.kg-1.K-1).
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Jednotlivé fyzikálne a toxické vlastnosti vybraných CHNL, ktoré sú potrebné
pre výpočet teplotne závislého korekčného faktora okamihového odparu chemickej
nebezpečnej látky sú uvedené v tab. č. 1.
Tab. č. 1: Fyzikálne a toxické vlastnosti vybraných CHNL [4], [5], [6].
Látka

Hutnosť
pár

Teplota
varu tv

Merné
výparné
teplo Lv

Chlór
Amoniak
Formaldehyd
Kyanovodík
Fosgén
Sírovodík
Sírouhlík
Oxid siričitý
Chlorovodík
Fluorovodík

2,5
0,6
1,0
0,95
3,4
1,2
2,7
2,3
1,3
0,69

- 34,06
- 33,46
- 19,06
+ 25,70
+ 8,30
- 60,36
+ 46,00
- 10,06
-85,06
+ 19,54

288
1370
771
934
254
554
352
385
445
1287

Merné
teplo
v plynnej
fáze cp
0,479
2,094
1,178
2,617
0,590
1,002
1,000
0,622
0,799
1,396

Expozičný súčin
(mg.min.l-1)
zraniteľný smrteľný
Dz
Ds
2,12
21,2
13,9
139
3,08
30,8
0,14
1,4
0,6
6
2,48
24,8
15,6
156
20
200
8,64
86,4
2,61
26,1

Bezprostredne po havárii sa na vyhodnotenie, v snahe bližšie špecifikovať pásmo
ohrozenia, použije vzorec upravený na základe ostatných špecifických faktorov [4]:
2/3
M
Hz = 542 .
D.v.K
Kde:

N
U
F

. N . U . F

(3)

teplotne závislý korekčný faktor (tab. č. 2),
korekčný faktor času trvania úniku chemickej látky (tab. č. 3),
korekčný faktor podľa poveternostných podmienok (tab. č. 4).

Teplotne závislý korekčný faktor N pre vybrané chemické nebezpečné látky pred ich
výronom a po havárii v závislosti od teploty prostredia je uvedený v tab. č. 2.
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Tab. č. 2: Teplotne závislý korekčný faktor N [4], [5], [6].
Po havárii
teplota prostredia v oC

Pred
výronom

Látka
Chlór
Amoniak
Formaldehyd
Kyanovodík
Fosgén
Sírovodík
Sírouhlík
Oxid siričitý
Chlorovodík
Fluorovodík

- 10
0,11
0,11
0,06
0,05
0,06
0,19
0,13
0,04
0,24
0,13

0,13
0,13
0,11
0,03
0,08
0,17
0,13
0,10
0,20
0,13

-5
0,13
0,12
0,08
0,05
0,06
0,20
0,13
0,05
0,25
0,13

0
0,14
0,13
0,09
0,05
0,06
0,21
0,13
0,06
0,26
0,13

5
0,16
0,15
0,11
0,05
0,06
0,22
0,13
0,08
0,27
0,13

10
0,17
0,16
0,12
0,05
0,06
0,23
0,13
0,10
0,28
0,13

15
0,18
0,17
0,14
0,05
0,06
0,24
0,13
0,12
0,29
0,13

20
0,19
0,18
0,15
0,05
0,09
0,25
0,13
0,13
0,29
0,13

25
0,20
0,19
0,16
0,05
0,11
0,26
0,13
0,14
0,30
0,13

30
0,21
0,20
0,17
0,06
0,13
0,27
0,13
0,16
0,31
0,13

Teplotne závislý korekčný faktor N pre látky, ktorých teplota varu je nad teplotou
prostredia v mieste úniku (výronu) chemickej nebezpečnej látky, sa nemôže v danom vzťahu
použiť, preto je pre ne taxatívne určený faktor N = 0,13 [31]. Korekčný faktor času trvania
úniku chemickej látky U podľa času trvania jej úniku je v tab. č. 3.
Tab. č. 3: Korekčný faktor U podľa času trvania úniku chemickej látky [4], [5], [6].
Doba trvania úniku
(min)

1

5

10

20

30

40

50

60

120

180

300

720

Faktor U

1

0,58

0,46

0,36

0,32

0,29

0,27

0,25

0,20

0,18

0,15

0,11

Korekčný faktor podľa poveternostných podmienok F pre rýchlosti prízemného vetra
vertikálnu stálosť atmosféry je uvedený v tab. č. 4.
Tab. č. 4: Korekčný faktor F podľa rýchlosti prízemného vetra a vertikálnej stálosti
atmosféry[4], [5], [6].
Rýchlosť prízemného
vetra (m.s-1)
0–1,5
1,6–2,5
2,6–3,5
3,6–4,5
4,6–5,5
5,6–6,5
6,6–7,5
7,6–8,5
8,6–9,5
9,6a viac

Stupeň vertikálnej stálosti atmosféry
INVERZIA

IZOTERMIA

KONVEKCIA

1,00
0,63
0,48
0,40
0,35
0,30
0,27
0,25
0,23
0,22

0,77
0,48
0,37
0,31
0,27
0,23
0,21
0,19
0,18
0,17

0,67
0,39
0,30
0,25
0,22
0,19
0,17
0,16
0,15
0,14

Hodnoty hĺbok oblastí smrteľného ohrozenia vybranými chemickými nebezpečnými
látkami získané z grafu predpokladaných polomerov pásiem smrteľného ohrozenia sa
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korigujú hodnotami z tab. č. 2, 3, 4 nasledovne [4]:
Z grafu predpokladaných polomerov pásiem smrteľného ohrozenia sa odčíta polomer
(hĺbku) pásma smrteľného ohrozenia a následne sa vynásobí:


faktorom N – tab. č. 2
o

pri predbežnom vyhodnocovaní – pred výronom sa používa faktor N uvedený
v stĺpci 2, ktorý zahŕňa i korekciu na isté nemeniteľné meteorologické podmienky,

o

pri predbežnom vyhodnocovaní - po havárii sa používa faktor N zo stĺpcov 3–9
ak nie je známa teplota ovzdušia v mieste havárie použije sa hodnota zo stĺpca 9.

Takto vypočítaný polomer pásma ohrozenia sa vynásobí:


faktorom U – tab. č. 3 (v závislosti na čase trvania úniku CHNL),



faktorom F – tab. č. 4 (v závislosti na rýchlosti prízemného vetra a vertikálnej stálosti
atmosféry).
Hĺbku pásma ohrozenia zdravia získame vynásobením polomeru pásma smrteľného

ohrozenia hodnotou 5, nezávisle na množstve a druhu CHNL. Získané (vypočítané) hodnoty
pásma smrteľného ohrozenia alebo ohrozenia zdravia korigujeme v závislosti od umiestnenia
miesta výronu CHNL priamo v obci alebo v lese [4]:


vonkajšia hranica obce (lesa) je od miesta výronu vzdialená v smere:
o

prízemného vetra menej ako 0,3.H, potom od vypočítanej hodnoty H odpočítame
0,7 násobok vzdialenosti vonkajšej hranice obce (lesa) od miesta výronu,



vonkajšia hranica obce (lesa) je od miesta výronu vzdialená v smere:
o

prízemného vetra aspoň 0,3.H a viac, potom vypočítanú hodnotu H vynásobíme
číselným faktorom 0,3.

V smere prízemného vetra vynesieme pásmo šírenia oblaku zamoreného ovzdušia
a naznačíme vypočítané hodnoty hĺbok pásma smrteľného ohrozenia a pásma ohrozenia
zdravia. V pásme šírenia sa oblaku zamoreného ovzdušia zistíme členitosť terénu, lesné
masívy a osady, ktorých hĺbka v smere pohybu oblaku je minimálne 1 km a efektívna šírka
2/3 a vyššia z predpokladanej šírky pásma.
Ak nie sú známe (dostupné) všetky potrebné vstupné údaje na určenie hĺbky oblasti
ohrozenia, tak postupujeme takto:


uvažujeme s uniknutím maximálneho množstva skladovanej (prepravovanej)
chemickej nebezpečnej látky a najnepriaznivejšími poveternostnými podmienkami
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(inverzia, rýchlosť prízemného vetra 1 m.s-1, doba trvania úniku do ovzdušia
1 minúta).


hĺbky pásiem ohrozenia určíme ako pri vyhodnocovaní situácie pred haváriou
(hodnota odčítaná z grafu sa vynásobí faktorom N zo stĺpca 2 - pred výronom),



v grafickej predpovedi situácie hodnotenia pred výronom zakreslíme v smere
prízemného vetra stredový uhol 40o so všetkými vplyvmi terénu.
Pri predbežnom vyhodnocovaní hĺbok pásiem ohrozenia používame dva základné

spôsoby grafického zobrazovania [4]:
1.

stredový uhol = 360o

Tento spôsob predbežného vyhodnocovania sa používa pre účely prognózy, ak
nepoznáme smer a rýchlosť prízemného vetra a teplotu ovzdušia a pôdy v mieste výronu.
Pri tomto spôsobe predbežného vyhodnocovania berieme najnepriaznivejšie meteorologické
podmienky (inverzia, rýchlosť prízemného vetra = 1 m.s-1, doba trvania úniku do ovzdušia = 1
minúta), maximálne množstvo CHNL (kapacita objektu) a neuvažujeme konfiguráciu
a pokrytie terénu. Schéma zákresu pásiem zamorenia - pred výronom je uvedená na obr. č. 2.
Obr. č. 2: Schéma zákresu pásiem zamorenia – pred výronom [4].

2.

stredový uhol = 40o

Tento spôsob predbežného vyhodnocovania sa používa bezprostredne po havárii
s cieľom bližšie špecifikovať predpokladanú oblasť zamorenia a ohrozenia. Pri tomto spôsobe
musíme poznať meteorologickú situáciu v mieste výronu CHNL a konfiguráciu a pokrytie
terénu v smere prízemného vetra. Schéma zákresu pásiem zamorenia – po havárii je uvedená
na obr. č. 3.
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Obr. č. 3: Schéma zákresu pásiem zamorenia – po havárii [4].

3

STANOVENIE EFEKTIVITY PREKÁŽKY V PÁSME ZAMORENIA
Termín efektivita prekážky v pásme zamorenia môžeme definovať ako schopnosť

prekážky (terén, budovy, les, technika a pod.) znížiť, spomaliť prípadne úplne zastaviť šírenie
chemickej nebezpečnej látky (oblaku zamoreného ovzdušia) v okolitom prostredí a tým
zmenšiť hĺbku jednotlivých pásiem zamorenia. Samotná prekážka nachádzajúca sa v smere
postupu oblaku zamoreného ovzdušia (v smere prízemného vetra od miesta výronu
škodliviny) vytvára náveternú stranu (nárazová zóna) a záveternú stranu (tieňová zóna).
Na náveternej

strane

prekážky

nastáva

kumulácia

uniknutej

chemikálie

spojenej

s krátkodobým zvýšením jej koncentrácie v prostredí pred prekážkou. V záveternej strane
vzniká tieň, ktorý vytvára samotná prekážka tým, že spomaľuje prípadne zastaví ďalší postup
CHNL hlbšie do územia.
V prípade chemických nebezpečných látok, ktorých hutnosť pár je väčšia ako
1 (výpary sú ťažšie ako vzduch) zostávajú nad povrchom terénu a prípadná prekážka
(o dostatočnej šírke, hĺbke a výške, napr. hustý les, kopec, obytná zástavba) nachádzajúca sa
v smere ich šírenia môže účinne zabrániť ich ďalšiemu postupu. Efektívnosť takejto prekážky
závisí od dvoch jej hlavných parametroch, a to od jej maximálnej šírky a maximálnej hĺbky.
V praxi pre potreby predbežného vyhodnotenia vzniknutej situácie je poznanie maximálnej
šírky a hĺbky prekážky postačujúce. Ak je potrebné určiť presnú hodnotu účinnosti prekážky
je potrebné okrem uvedených dvoch parametrov rátať aj s maximálnou výškou prekážky4.
V praxi sa najčastejšie používa orientačná hodnota efektivity prekážky, ktorá

Tento parameter je doležitý pri chemických nebezpečných látkach, ktorých hutnosť pár je menšia ako
1 (výpary sú ľahšie ako vzduch).
4
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vychádza zo známej šírky prekážky a šírky pásma zamorenia, v ktorom sa nachádza.
Na okamžité vyhodnotenie výronu CHNL je táto hodnota postačujúca5. Určíme ju podľa
základného vzťahu:
ŠPR
EPR = –––––––– . 100

(4)

ŠPZ
Kde:
EPR
ŠPR
ŠPZ

efektivita prekážky orientačná
šírka prekážky v pásme zamorenia
šírka pásma zamorenia v strede prekážky

(%),
(m),
(m).

Tento spôsob výpočtu nezohľadňuje ďalší dôležitý parameter, a to hĺbku prekážky
a hĺbku pásma zamorenia. Ak poznáme šírku a hĺbku prekážky a šírku a hĺbku pásma
zamorenia, vieme určiť plošný obsah redukovaného pásma zamorenia o prekážku (t. j. plošný
obsah výseku medzikružia) a tiež plošný obsah pásma zamorenia (t. j. plošný obsah
kruhového výseku). Z takto určených hodnôt môžeme určiť výslednú efektivitu prekážky
podľa vzťahu:
AVMRPZ
EPRV = –––––––– . 100

(5)

AKVPZ
Kde:
EPRV
AVMRPZ
AKVPZ

efektivita prekážky výsledná (%),
plošný obsah výseku medzikružia redukovaného pásma zamorenia (m2),
plošný obsah kruhového výseku pásma zamorenia (m2).

Pri určovaní hĺbky pásma zamorenia sa musí brať do úvahy aj vplyv zástavby
a pokrytia terénu. Platí zásada, že 1 km zástavby (pokrytia) sa rovná 3,5 km odkrytého terénu.
Potom za 1 km zástavby (pokrytia) sa odpočíta 2,5 km odkrytého terénu (napr. hĺbka lesa
v smere šírenia sa oblaku zamoreného ovzdušia je cca 600 m, čo predstavuje zníženie hĺbky
pásma zamorenia o 0,6 km . 2,5 km = 1,5 km). Týmto spôsobom sa určí hĺbka pásma
zamorenia redukovaná o prekážku.

Tento spôsob sa využíva najmä pri nečakaných situáciách a komplikáciách, ktoré vytvárajú časovú tieseň,
kde na presnejšie výpočty neostáva dostatok času.
5
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4

URČENIE
DOBY
PRÍCHODU
ZAMORENÉHO
A PRAVDEPODOBNÝCH STRÁT ŽIVEJ SILY

OBLAKU

Rýchlosť postupu oblaku zamoreného ovzdušia v smere prízemného vetra je daná jeho
rýchlosťou. Čas potrebný na rozšírenie sa oblaku zamoreného ovzdušia od miesta výronu
do záujmového priestoru môžeme určiť podľa tab. č. 5 a 6.
Tab. č. 5: Orientačná doba rozšírenia oblaku chemickej látky v nezalesnenom teréne (h:min) [4]
Vzdialenosť
od miesta
úniku (km)
1
2
3
4
6
8
10

Inverzia
1
0:08
0:16
0:24
0:32
0:48
1:06
1:24

2
0:04
0:08
0:12
0:16
0:24
0:32
0:40

Izotermia
Rýchlosť prízemného vetra (m.s-1)
3
1
2
3
5
0:03
0:11
0:06
0:04
0:02
0:05
0:22
0:11
0:08
0:04
0:07
0:32
0:16
0:11
0:06
0:10
0:41
0:21
0:14
0:08
0:14
0:58
0:29
0:20
0:12
0:20
1:18
0:37
0:25
0:15
0:25
1:30
0:45
0:30
0:18

Konvekcia
1
0:12
0:23
0:33
0:44
1:00
1:24
1:42

2
0:06
0:12
0:17
0:22
0:32
0:41
0:50

3
0:04
0:08
0:12
0:15
0:22
0:28
0:34

Tab. č. 6: Orientačná doba rozšírenia oblaku chemickej látky v zalesnenom teréne6) (h:min) [4].
Vzdialenosť
od miesta
úniku (km)
1
2
3
4
5
6
8
10

Inverzia
1
0:06
0:10
0:14
0:17
0:20
0:24
0:30
0:35

2
0:03
0:05
0:07
0:09
0:10
0:12
0:15
0:18

3
0:02
0:04
0:05
0:06
0:07
0:08
0:10
0:12

Izotermia
Rýchlosť prízemného vetra (m.s-1)
1
2
3
5
0:07
0:04
0:03
0:02
0:13
0:07
0:05
0:03
0:18
0:09
0:06
0:04
0:22
0:11
0:08
0:05
0:26
0:13
0:09
0:06
0:30
0:15
0:10
0:07
0:33
0:19
0:13
0:09
0:45
0:23
0:15
0:10

Konvekcia
1
0:08
0:14
0:20
0:25
0:30
0:35
0:44
0:52

2
0:04
0:07
0:10
0:13
0:15
0:18
0:22
0:26

3
0:03
0:05
0:07
0:09
0:10
0:12
0:15
0:18

Z grafického vyhodnotenia výronov chemických nebezpečných látok a rozmiestnenia
záujmových objektov môžeme mať oblasti, v ktorých nastane vyradenie nechránenej živej
sily. V oblasti pásma smrteľného ohrozenia nastane vo väčšine prípadov smrteľné vyradenie
nechránenej živej sily (plná strata funkčnosti zasiahnutých osôb). V oblasti pásma ohrozenia
zdravia nastanú vo väčšine prípadov vyliečiteľné otravy, čo zodpovedá strednému stupňu
vyradenia.
5

URČENIE DOBY POBYTU V PÁSME OHROZENIA A DOBY ZAMORENIA
TERÉNU
Vychádzajúc zo zistenej skutočnej koncentrácie chemickej nebezpečnej látky

v záujmovom priestore je možné stanoviť napriek obmedzeným ochranným možnostiam
Skrátenie času príchodu oblaku chemickej látky v porovnaní s nezalesneným terénom je spôsobené väčšou
rýchlosťou vetra nad lesom.
6
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pre voľne sa pohybujúce osoby minimálne doby činnosti v danom priestore – tab. č. 7.
Tab. č. 7: Najvyššie prípustné koncentrácie vybraných chemických nebezpečných látok (mg.m-3)[4].
Látka
Chlór
Amoniak
Formaldehyd
Kyanovodík
Fosgén
Sírovodík
Sírouhlík
Oxid siričitý
Chlorovodík
Fluorovodík

Koncentrácia nebezpečných chemických látok
v pracovnom ovzduší
vo voľnom ovzduší
limitná
priemerná
limitná
priemerná
(max. 10 min)
(8 hodín)
(max. 30 min)
(24 hodín)
6
3
0,1
0,03
80
40
0,3
0,01
10
2
0,05
0,015
10
3
0,008
0,008
1
0,5
0,01
0,003
20
10
0,008
0,008
150
50
0,03
0,01
20
10
0,5
0,15
10
5
0,01
2
1
0,03
0,01

Na základe stanovenia predpokladanej doby samovoľného odparenia chemických
nebezpečných látok z priestoru určíme dobu, po ktorú nemôžeme využívať zasiahnutý voľný
terén ) alebo záujmové priestory a objekty bez ochranných prostriedkov.
Tab. č. 8: Predpokladaná doba samovoľného odparenia vybraných chemických látok
(h-hodiny, d-dni, m-mesiace)[4].
Chemická
Látka

Chlór
(Cl2)

Amoniak
(NH3)

Sírouhlík
(CS2)
Oxidy dusíka
(NO, NO2)
Oxid siričitý
(SO2)
Fluorovodík
(HF)

Množstvo
(t)
1
5
10 
30 
50 
1
5
10 
30 
50 
10 
30 
50 
10 
30 
50 
25 
50 
20 
50 

- 20
8,6 h
9,3 h
9,9 h
10,9 h
11,1 h
14,0 h
15,2 h
16,8 h
20,0 h
21,7 h
3,0 d
3,1 d
3,2 d
3,1 d
3,3 d
3,4 d
20,4 h
21,3 h
4,6 d
5,1 d

Teplota atmosféry v prízemnej vrstve(oC)
- 10
0
+ 10
+ 20
6,9 h
6,0 h
5,1 h
4,6 h
7,4 h
6,5 h
5,5 h
5,0 h
7,9 h
6,9 h
5,9 h
5,4 h
8,7 h
7,6 h
6,5 h
5,9 h
8,9 h
7,8 h
6,7 h
6,1 h
12,8 h
11,5 h
10,2 h
9,6 h
14,0 h
12,8 h
11,3 h
10,7 h
16,2 h
13,6 h
13,1 h
12,4 h
17,0 h
15,0 h
13,0 h
11,0 h
18,3 h
15,6 h
13,4 h
11,3 h
2,3 d
1,6 d
1,3 d
23,3 h
2,4 d
1,7 d
1,4 d
24 h
2,5 d
1,8 d
1,5 d
1,1 d
2,5 d
1,8 d
1,4 d
25,0 h
2,6 d
1,9 d
1,5 d
1,1 d
2,7 d
2,0 d
1,6 d
1,2 d
15,9 h
13,5 h
11,3 h
9,0 h
16,6 h
14,2 h
11,8 h
9,4 h
3,5 d
2,7 d
2,2 d
1,7 d
3,9 d
3,0 d
2,5 d
2,0 d
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+ 30
3,8 h
4,1 h
4,4 h
4,9 h
5,0 h
8,4 h
8,8 h
10,2 h
9,4 h
9,5 h
18,6 h
19,2 h
21,1 h
21,0 h
22,0 h
1,0 d
7,9 h
8,2 h
1,4 d
1,6 d

Doby samovoľného odparovania platia pre rýchlosť prízemného vetra 1 m.s-1;
pri rýchlosti 2 m.s-1 sa doba odparovania zníži 1,5x, pri 5 m.s-1 - 2,5x a pri 10 m.s-1 - 5x.
ZÁVER
V súčasnosti môžeme na vyhodnotenie úniku CHNL použiť buď konvenčnú metodiku
výpočtu spolu s manuálnym zákresom do mapového podkladu, alebo použiť hodnotiace
programy a geografické informačné systémy, ktoré výrazne zrýchľujú celý proces
vyhodnotenia úniku CHNL. Uvedená metóda konvenčného výpočtu s manuálnym zákresom
do mapového podkladu sa javí ako vhodná skôr pre preventívne určenie opatrení na ochrany
obyvateľstva v rámci stanovenia vonkajšej zóny havarijného plánovania. Jej operatívna
využiteľnosť záchrannými zložkami počas zásahu je časovo zdĺhavá a oproti hodnotiacim
programom trochu ťažkopádna. V praxi sa odporúča použiť konvenčný výpočet pomocou
zjednodušených vzorcov pre presne stanovený scenár úniku CHNL s dostatočnou časovou
rezervou. Hodnotiace programy je možné použiť ako pri neočakávaných situáciách
a komplikáciách v rámci operatívneho vyhodnotenia situácie, tak aj pre vyhodnotenie
viacerých havarijných scenárov spolu s kombináciami jednotlivých limitných faktorov.
Týmto spôsobom je možné skúmať celý priebeh úniku a zároveň môžeme predpovedať jeho
ďalší vývoj.
Pri samotnom stanovení jednotlivých pásiem ohrozenia je v praxi nutné rozlišovať
tzv. pásmo priameho ohrozenia CHNL (zakresľuje sa stredovým uhlom 360°) a tzv. pásmo
ohrozenia výparmi CHNL (zákres prostredníctvom 40° výseku so stredom orientovaným
v smere prízemného vetra). Zjednodušene môžeme stanoviť, že stredový uhol 360° sa používa
pre prognózu možného výronu CHNL bez ohľadu na smer, rýchlosť prízemného vetra
a teplotu prostredia (vzduch a pôda). Pri tomto spôsobe vyhodnotenia sa berú
najnepriaznivejšie (tzv. extrémne) meteorologické podmienky. Zákres stredovým uhlom 40°
sa používa okamžite po výrone CHNL s cieľom konkrétne vymedziť oblasť zamorenia
a ohrozenia. Pri tomto spôsobe je nevyhnutné počítať okrem aktuálnej meteorologickej
situácie aj s konfiguráciou a pokrytím terénu, ktoré vytvárajú prekážky v pásme zamorenia.
Približnú efektivitu prekážky je možné operatívne určiť ako podiel šírky prekážky
v pásme zamorenia a šírky pásma zamorenia v strede prekážky. Avšak tento spôsob výpočtu
je len orientačný a nezohľadňuje ďalšie parametre ako hĺbku prekážky, hĺbku pásma
zamorenia a tiež výšku samotnej prekážky spolu s prevýšením terénu. Pre samotný zákres
výronu CHNL je vhodné použiť najmä topografické mapy mierky 1:25000 až 1:50000, kde je
terénny reliéf komplexný a vyobrazený v dostatočnej kvalite. Tieto kritériá spĺňajú najmä
110

vojenské topografické mapy stredných mierok.
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OBORŮ
KOMUNISTICKÉ ČESKOSLOVENSKO V DÍLECH JORGEHO
AMADA A ZÉLIE GATTAI
Communist Czechoslovakia in Works of Jorge Amado and Zélia Gattai
Michal ZOUREK
České Budějovice, Czech Republic
ABSTRAKT: Ve snaze hájit svá politická přesvědčení, v období studené války množství
intelektuálů vystoupilo na podporu jednoho ze znepřátelených táborů. Studie analyzuje
proměny vztahu brazilského spisovatele Jorgeho Amada a jeho manželky Zélie Gattai
k Sovětskému svazu a komunistické ideologii. Hlavní pozornost je věnována jejich nucenému
pobytu v Československu v letech 1949–1952. Zatímco doposud měl pár možnost seznámit se
s životem v socialistických zemích pouze prostřednictvím krátkých cest, které navíc byly
organizovány tamními vládami, více než dva roky trvající pobyt na zámku v Dobříši jim
umožnil poznat odvrácenou tvář stalinismu. Detailní rozbor děl obou brazilských intelektuálů
ukazuje, že si rodina v Československu vytvořila řadu přátel a cenných kontaktů, narodila se
zde mj. také dcera Paloma. Současně ale tento pobyt symbolizuje ztrátu iluzí a stojí
na počátku Amadova rozchodu s komunistickou stranou.
Klíčová slova: brazilská literatura – intelektuálové a politika – exilová literatura – Jorge
Amado – Zélia Gattai
ABSTRACT: During the Cold War a number of intellectuals stood up to express their
support for one of the rival parties in the effort of defending their political beliefs. The study
analyses the changes in attitude of a Brazilian writer, Jorge Amado, and his wife, Zélia Gattai,
towards the Soviet Union and communist ideology, with a focus on their exile
in Czechoslovakia between 1949–1952. While before this stay the couple could only see the
life in socialist countries during their short visits there, which were organized, moreover, by
the local governments, more than two years at Dobříš chateau enabled them to experience the
dark side of Stalinism. A detailed analysis of the work of both Brazilian intellectuals shows
that the couple found a lot of friends and valuable contacts in Czechoslovakia. Even their
daughter Paloma was born there. However, at the same time, their stay in Czechoslovakia
represents also the disillusionment and beginning of Amado´s break with the Communist
party.
Key words: Brazilian literature – intellectuals and politics – exile literature – Jorge Amado –
Zélia Gattai
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ÚVOD
Intelektuála chápeme jako vědce, umělce či myslitele, který přemýšlí o společnosti,
v níž žije, a výsledek své reflexe přenáší určitému druhu publika. Tento přenos v sobě
implikuje druh veřejné akce. Mezi široce diskutovaná témata patří vztah intelektuála
a politiky. Ostatně již samotný koncept podstatného jména „intelektuál“ vznikl v souvislosti
s angažováním umělců v otázkách vysloveně politického charakteru.7 S vědomím, že postoj
intelektuálů k určitému problému může mít výrazný dopad na veřejné mínění, politické tábory
tradičně usilují o získání jejich podpory.
Během studené války se intelektuálové stali výraznými aktéry této ideologické bitvy.
Na obou znepřátelených stranách nalezneme osobnosti, které prostřednictvím své tvorby,
projevů či propagandy aktivně vystoupily na podporu kapitalismu či komunismu. Intenzivní
proces globalizace, jakož i skutečnost, že se země třetího světa v této době poprvé staly
významnou součástí mezinárodní politiky, se odrazily v rozšíření akčního rádia intelektuálů
z Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Jejich literární díla začala být překládána do cizích
jazyků, dostávají mezinárodní ceny, účastní se kongresů, sjezdů a festivalů a to vše v míře
doposud nevídané.
V Latinské Americe, regionu pod tradičně silným vlivem USA, zaujímali tamní
intelektuálové k Sovětskému svazu různé pozice. Málokdo mohl vůči euroasijské velmoci
zůstat lhostejný. Jedním z těch, kteří v zápase o světovou hegemonii vystoupili na podporu
Sovětského svazu, byl i Jorge Amado (1912–2001). Až do poloviny padesátých let život
a tvorbu

jedné

z nejvýraznějších

osobností

brazilské

literatury

silně

ovlivňovaly

komunistickými ideály. Stejně jako mnoho dalších intelektuálů své generace vstoupil
v polovině třicátých let do komunistické strany, aby se v následujících letech stal obětí
četných perzekucí. Za své názory byl několikrát vězněn, roky 1941 a 1942 strávil
v argentinském a uruguayském exilu. V roce 1945, ve stejný rok, kdy došlo k legalizaci
komunistické strany, byl Amado zvolen poslancem. Nastupující studená válka však zahnala
komunisty do opětovné ilegality a spisovatel tak byl nucen čelit novým výzvám (TÁTI 1961;
RUBIM – CARNEIRO 1992).
V lednu 1948 započalo druhé období Amadova exilu. Jeho prvním útočištěm se stala
milovaná Paříž, kam ho o několik týdnů později následovala také manželka Zélia Gattai

Zrod „intelektuála“ je tradičně interpretován jako důsledek kauzy Dre yfu s , k níž došlo ve Francii na konci
19. století. Na obranu nespravedlivě obviněného vojáka židovského původu se postavila skupina významných
spisovatelů v čele s Émilem Zo lo u. Již dříve se tento pojem užíval v carském Rusku pro označení rebelujících
spisovatelů.
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a malý syn João. Na podzim roku 1949 pak rodina nuceně odjela do Československa, kde
setrvala až do jara 1952. Exulantům, vytrženým ze svých kořenů, rodné země a minulosti,
pomáhá obnovit zpřetrhané kořeny víra, že jsou součástí nadřazené ideologie (SAID 2003:
49). Pobyt v emigraci je obdobím posílení Amadova pouta s komunistickým světem, jakož
i se stalinistickou ideologií, novým mesianismem. Stal se členem Světové rady míru, kterou
reprezentoval v mnoha zemích. V Albánii hovořil s Enverem Hodžou, v Československu
s Antonínem

Zápotockým.

Stal

se

neodmyslitelným

účastníkem

sjezdů

stran

a prosovětských organizací, zasedal v porotě nejrůznějších komunistických cen. Roku 1951
získal

Stalinovu

cenu

míru,

komunistickou

obdobu

Nobelovy

ceny,

jedno

z nejvýznamnějších sovětských ocenění, které od roku 1957 neslo Leninovo jméno.8
Zatímco v letech 1933 až 1946 Amado publikoval nový román téměř každý rok,
v době jeho vrcholné politické angažovanosti zákonitě došlo k poklesu tvůrčí aktivity. Jeho
další román Podzemí svobody (Os Subtarráneos da Liberdade) vyšel v roce 1954, po dlouhých
osmi letech. Tvůrčí stagnace byla kompenzována procesem internacionalizace: získáváním
kontaktů, překládáním knih do různých jazyků a především výrazným nárůstem popularity.
Právě v této době, do značné míry díky mezinárodnímu komunistickému hnutí, se Amado
stal ve světě suverénně nejznámějším a nejvydávanějším brazilským autorem. Jen
v Sovětském svazu se do roku 1988 prodalo více než 10 milionů jeho knih. Toto Amadovo
výsadní postavení narušil teprve na přelomu tisíciletí specifický fenomén jménem Paulo
Coelho.
METODIKA A CÍL
Pokud jde o problematiku cest západních intelektuálů do komunistické východní
Evropy, většina prací se doposud zaměřovala na meziválečné období (STERN 2007;
HOLLANDER 1998; DAVID-FOX 2002). Cesty intelektuálů z Latinské Ameriky nebyly
zatím komplexně zpracovány. Jedná se spíše o okrajové téma ilustrující jejich politickou
angažovanost (FRANCO 2002; ALBURQUERQUE 2011; RUPPRECHT 2015). Období let
1947–1956, do něhož spadá i Amadův pobyt v Československu, historik Pascal Ory
definoval jako „studenou válkou komunistických intelektuálů“ (SIRINELLI – ORY 2007:
189). Prestiž Sovětského svazu, který se výrazně zasloužil o porážku fašismu, jakož
i sympatie levicových intelektuálů vůči němu dosahovaly v této době svého vrcholu. Rovněž
v Latinské Americe bylo mnoho těch, kteří věřili, že socialismus bude schopen poválečný svět
Sovětská vláda touto cenou oceňovala většinou občany jiných států. Mezi oceněnými nalezneme jména jako
J o lie t - C urie , P i ca sso , C h ap li n , B r e c ht , N er ud a , G u ill é n či Ar a go n.
8
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přeměnit v místo, kde si budou všichni lidé rovni. XX. sjezd Komunistické strany SSSR
v roce 1956, kde Nikita Chruščov otevřeně hovořil o zločinech stalinismu, jakož i následné
události v Maďarsku, symbolizují předěl. Víru v utopii vystřídala deziluze, množství
osobností se rozešlo s komunistickým hnutím a na světové mapě se začaly objevovat nové
destinace „revolučního turismu“. Nejprve Čína a posléze především Kuba se staly novými
symboly sociální spravedlnosti a víry v lepší svět.
Mluvíme-li o cestách do východní Evropy ve zmiňovaném období let 1947–1956,
hlavním cílem pochopitelně i nadále zůstal Sovětský svaz. Mezi zastávkami se však nově
objevují také další země socialistického tábora. V první řadě se jednalo o Československo.
Tato země fungovala jako pomyslný most mezi Sovětským svazem a západní Evropou, a byla
jakousi „vstupní bránu“ do světa za železnou oponou. Většina návštěvníků směřovala
do Moskvy právě z letiště v Praze. Z geografických a logistických důvodů zde rovněž
působilo velké množství levicových mezinárodních organizací a konaly se zde četné
mezinárodní kongresy (ZOUREK 2014: 26–28). Československo bylo rovněž výrazným
centrem politické emigrace (BÁRTA 2011: 15–22). Z výše uvedených důvodů tak
francouzská

historička

Annie

Kriegel

československou

metropoli

označila

za „komunistickou Ženevu“ (BARTOŠEK 2000). Návštěvy ostatních východoevropských
zemí nebyly pravidlem. Motivací byla ve většině případů účast na kongresu či festivalu,
a proto

v jejich

případě

máme

svědectví

podstatně

méně.

Zcela

mimo

itinerář

latinskoamerických intelektuálů stála Jugoslávie, která byla v roce 1948 kvůli osobním
sporům mezi Titem a Stalinem vyloučena k Kominformy.
Reflexe

latinskoamerických

intelektuálů

z jejich

pobytu

v komunistickém

Československu představuje doposud málo známé téma, které bylo doposud českými badateli
prakticky opomíjeno. Písemných svědectví, která jejich zkušenost popisují, přitom existuje
velké množství (GUILLÉN 1982; NERUDA 1959; RAMOS 1954; SOSA 1952; GRAVINA
1952; GONZÁLEZ TUÑÓN 1954; GARCÍA MÁRQUEZ 2015). Tato pozapomenutá díla
představují významnou kapitolu historicko-kulturní relace a můžou tak napomoci porozumění
mezi tak vzdálenými regiony, jakými jsou Latinská Amerika a střední a východní Evropa.
Předmětem našeho zájmu jsou knihy Jorgeho Amada a Zélie Gattai, které reflektují
názory autorů na komunismus, jakož i na politickou a sociální situaci v zemích východní
Evropy. V neposlední řadě jsou rovněž pozoruhodným etnografickým pramenem. Na jedné
straně se jedná o soudobý spis Svět míru (O Mundo da Paz, 1951), který Amado sepsal
na počátku svého československého exilu v prosinci 1949 a lednu 1950. Další dvě díla pak
byla psána se značným odstupem, nejsou proto zatížena dobovou ideologií a ukazují vývoj,
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kterým manželský pár během let prošel. Konkrétně jde o knihu Zélie Gattai Zimní zahrada
(Jardim de Inverno, 1988), která se dočkala i českého překladu, a Amadovy paměti nazvané
Pobřežní plavba (Navegação de cabotagem, 1992).9
Studie je rozdělena na tři části. První přibližuje v obecné rovině život rodiny
Amadových

v Československu. Druhá část je věnována obrazu Československa

a socialistického tábora, který se objevuje ve stalinistickém díle Svět míru. Závěrečná třetí
část pak tento obraz dává do protikladu s pozdější reflexí, která se objevuje v pamětech obou
manželů. Cílem studie je na příkladu Jorgeho Amada a Zélie Gattai na jedné straně
analyzovat podporu intelektuálů Sovětskému svazu, jakož i pozdější reflexi této podpory,
na straně druhé pak přiblížit život v Československu padesátých let očima občanů z tropické
Brazílie.
POBYT V ČESKOSLOVENSKU
Krátký pobyt ve francouzské metropoli Amada nepochybně silně ovlivnil. Navázal
zde kontakty s latinskoamerickými exulanty i významnými intelektuály a umělci Evropy jako
Aragon, Éluard či Picasso (ASSIS DUARTE 2002: 227). Po svém návratu ze Sovětského
svazu, se ale ocitl v nelibosti francouzské vlády, která mu odmítla vystavit povolení k pobytu
a přikázala mu do patnácti dnů opustit zemi.10 Během následujících šestnácti let jméno
brazilského spisovatele figurovalo na černé listině všech francouzských celnic (GATTAI
1989: 10). Zemí, která mu narychlo poskytla nový azyl, se stalo Československo.
Rodina do Československa přicestovala na podzim roku 1949 na pozvání Svazu
československých spisovatelů. Do Prahy dorazila z Paříže vlakem a v československé
metropoli následně strávila jeden týden, než byla ubytována na rokokovém zámku v Dobříši.
Ten byl roku 1948 do správy Svazu československých spisovatelů, kterým sloužil jako místo
oddechu a rekreace. Jako takový se stal symbolem oficiální kulturní politiky komunistického
Československa a pro mnohé i ztělesněním neúměrných privilegií. Jak vzpomíná spisovatel
Karel Ptáčník:
Byl to spisovatelský domov. Ideální útočiště pro spisovatele, kteří potřebovali rychle
něco dokončit a dostali na to stipendium. Nebo tam o prázdninách jezdili s celými rodinami,
ale to se tam pak ani moc psát nedalo. A taky se tam pár spisovatelů uhnízdilo natrvalo,
protože se tam bydlelo pohodlně a lacino. Pět kaček za lůžko a za den, jídlo v restauraci
Originální portugalský název Navegação de cabotagem je brazilským výrazem pro plavbu mezi přímořskými
a říčními přístavy. Často se užívá ve spojení s pašeráctvím a ilegálním obchodem.
10
Později, v roce 1984, se Amad o dočkal satisfakce, když z rukou francouzského prezidenta Mi terr a nd a
obdržel Řád čestné legie.
9
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poslední cenové skupiny, ale kvalitou první, k tomu park, čistý vzduch, televize, biliár,
knihovna, i prádlo vám tam vyprali a vyžehlili. Socialistický ráj. Proto se tam někteří proti
všem pravidlům nakvartýrovali natrvalo. Dobříšské panstvo. Důvod? Malý byt, nebo potíže
s rodinou. Hlavně s manželkami (PTÁČNÍK 1993: 209).
Zámek Amado velmi dobře znal, během svých minulých pobytů v Československu
zde byl několikrát ubytován. Tentokrát ale byla situace odlišná. V městečku na úpatí Brd, asi
šedesát kilometrů jihovýchodně od Prahy, měla rodina od této chvíle po více než dva roky
trvalý pobyt.
Prostředí Ría de Janeira a Paříže, kde rodina strávila poslední roky, bylo zcela odlišné
od malé a izolované Dobříše, která se stala jejím novým domovem. Toto období nejlépe
dokumentují paměti Amadovy manželky Zélie Gattai. Život v Československu počátku
padesátých let je zde přiblížen čtivou a zábavnou formou. Kromě popisu nástrah, které rodině
připravily obtížný jazyk, chladné klima a napjatá politická situace, zde mj. vystupuje také
množství osobností české a světové kultury.
Většinu času trávila rodina v areálu zámku, kde Amadovi měli k dispozici veškerý
komfort: hospodyni, pradlenu, vychovatelku či stravování v místní restauraci. Za tyto služby
rodina řádně platila. Ekonomická situace rodiny se oproti životu ve Francii zlepšila. Výrazně
se zvýšily Amadovy příjmy z prodeje autorských práv. Po nástupu komunistů k moci začala
být jeho tvorba hojně překládána do češtiny, jakož i do dalších slovanských jazyků. 11 Knihy
šly rychle na odbyt a Amadova popularita rostla. Pro čtenáře bylo nepochybně atraktivní
prostředí exotické Brazílie, jakož i fakt, že se s hrdiny děl dokázal východoevropský čtenář
snadno ztotožnit. V neposlední řadě je ale současně nutné tento úspěch přičíst omezenému
knižnímu trhu socialistických zemí. Jak vzpomíná Zélia Gattai, „díky úspěchu jeho knih,
začali Jorgeho lidé poznávat na ulicích Prahy, zastavovali ho, aby si s ním podali ruku, aby
ho poprosili o autogram. Od čtenářů mu chodilo mnoho dopisů“ (GATTAI 1989: 48).
V Československu se rodině výrazně změnil zavedený denní rytmus. Během týdne byl
Amado zavřen ve své malé zakouřené pracovně, kde se konečně mohl věnovat psaní.
„V tichu obrovského a pustého zámku, osvobozen od telefonních hovorů a návštěv, izolován
od světa,“ (GATTAI 1989: 12) se Amado zpočátku věnoval dokončení spisu Svět míru. Poté
se pustil do psaní rozsáhlého třídílného románu Podzemí svobody (Os Subtarráneos
Ve zmiňovaném období vyšly v Československu, v některých případech ve více edicích, následující tituly:
Země bez konce (Terras do Sem Fim, 1948), Mrtvé moře (Mar Morto, 1948), Jubiabá (1949), Rytíř naděje (O
Cavaleiro de Esperança, 1949), Kapitáni z písku (Capitães de Areia, 1949), Země zlatých plodů (Sao Jorge dos
Ilhéus, 1949), Pot (Suor, 1949), Rudá setba (Seara Vermelha, 1950), Na albánské ulici je svátek (1950), Svět
míru: SSSR a lidové demokracie (O mundo da paz, 1951), Básník svobody: život Castra Alvese (ABC de Castro
Alves, 1951).
11
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da Liberdade), v kterém, pod silným vlivem socialistického realismu, vylíčil boj brazilského
lidu proti diktatuře Getúlia Vargase (AMADO 1987).12
Zélia Gattai většinu svého času věnovala péči o syna. V srpnu 1951 se navíc páru
narodilo druhé dítě, dcera Paloma.13 Hlavním problémem, s nímž v tomto období bojovala,
byla nuda. „Žili jsme izolováni, nechodili jsme do kina, ani divadla. Televize se zde ještě
neobjevila, a tak bylo třeba vymyslet něco, čím bychom se zabavili a zabili čas. Například,
jednou v neděli ráno jsem se zcela vědomě sválela po sáňkařské dráze“ (GATTAI 1989: 31–
32).
Kromě občasných výletů do Prahy, se rodina procházela po velké zámecké zahradě
a okolních lesích. Amado si mj. také velmi oblíbil jízdu na kole. Když zemi pokryl sníh,
nahradili kolo sáně. Rodina si s nimi užila tři zimy a s touto exotickou atrakcí seznámila
i další Brazilce, kteří si udělali v Dobříši krátkou zastávku. Navzdory tolik oblíbenému
sáňkování, se ale Amadovi se středoevropským klimatem zcela nesžili. Během vánočních
svátků nebylo možné v Dobříši setrvat a Svaz spisovatelů proto rodině zajistil ubytování
na chatě v Krkonoších. „Izolováni na chatě, ve výškách hor pokrytými sněhem, ve strašlivé
zimě, chopil se nás, více než kdy jindy, pocit nostalgie.“ (GATTAI 1989: 39)
Své zkušenosti s místním obyvatelstvem pár hodnotí pozitivně. Na otázku své
přítelkyně Miécio Táti, zda Kafka je zrcadlem českého národa, Amado odpověděl, že
postavy z jeho děl nalezneme na celém světě.
Pokud se chceš poznat Čechy, kdo jsou a jací jsou, doporučuji ti přečíst Jaroslava
Haška, jeho knihu o příhodách dobrého vojáka Švejka. Tam, ano, nalezneš národ.
Vlastenec, který se přihlásí jako voják, aby mohl jít do války, zdánlivě naivní, je skutečným
odrazem českého lidu, mistr ve lstivosti a štědrosti, nebojácný pobuda, vážný, avšak nikoliv
přísný, usměvavý, ale nikdy neukázněný. Nesmrtelná postava vojáka Švejka: málokterý
romanopisec vykreslil s takovou ladností a pochopením obraz svého národa v jedné postavě;
Hašek je zrcadlem Čech a Moravy (AMADO 1994: 573).
Zélia Gattai dodává: „Češi jsou naštěstí mírumilovní lidé a především mají
nekonečnou trpělivost s dětmi.“ (GATTAI 1989: 37) Problém ale nepochybně představovala
jazyková bariéra.
V prostředí, kde se hovořilo pouze česky, jsem se pokusila vyvinout úsilí, abych se
jazyk naučila, avšak nedosáhla jsem větších pokroků. Je to velmi složitý jazyk, skoupý
Kniha byla vydána v českém jazyce, stejně jako brazilská verze, v roce 1954.Zajímavostí je, že ve druhém díle
trilogie se hrdina knihy kapitán Apolinário Ro d ri g u e s setkává Frantou T yb urc e m, československým
interbrigadistou. Nositelem stejného příjmení byl i kovář v Drdových Dalskabátech.
13
Každý z manželů měl navíc jedno dítě z předešlého svazku.
12
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na samohlásky a štědrý na skloňování. V mojí hlavě, zvyklé na románské jazyky, nadělal
pořádný zmatek, ale stejně jsem si předsevzala jít kupředu. Naučila jsem se nějakou desítku
slov a frází, které byly nezbytné pro minimální porozumění v každodenní komunikaci s lidmi.
Rozhodně jsem se ale stala mistryní v dedukci a vyvozování závěrů. (AMADO 1994: 573)
Některá česká slovíčka ostatně autorka používá, ne vždy gramaticky správně,
i ve svých pamětech. (GATTAI 1989: 67) Amado znal několik desítek slov, avšak na rozdíl
od své ženy se nezatěžoval se správnou výslovností. Češtinu tak bezkonkurenčně nejlépe
zvládal malý syn João, který v nejnutnějších případech dělal rodičům tlumočníka.
Jak již bylo uvedeno, v Dobříši se psaní věnovali i další spisovatelé. Často sem jezdily
domácí i zahraniční návštěvy a zámek tak do jisté míry sloužil jako mezinárodní kulturní
centrum. „Duší zámku“ byl předseda Svazu spisovatelů Jan Drda, veselý bonviván
a renesanční postava úzce spjatá s místním krajem. Během dne se plně věnoval své práci,
avšak na víkendových večírcích se stal hlavním organizátorem a bavičem (GATTAI 1989:
27–28). Další neodmyslitelnou postavou zámku byl Jaroslav Kuchválek, průvodce
manželského páru, překladatel a univerzitní učitel (DEJMEK 2013: 453–454).14 Díky své
výborné znalosti španělštiny, portugalštiny a francouzštiny Kuchválek představoval
významné pojítko mezi československým státem a latinskoamerickými intelektuály, mezi
kterými si získal mnoho přátel. S Amadovými byl Kuchválek v kontaktu i později během
svého diplomatického působení v Brazílii.
V pamětech Zélie Gattai má své místo rovněž Lumír Čivrný, básník a překladatel,
v letech 1949–1952, náměstek ministra informací a osvěty, a jeho manželka Wall y.
Brazilský pár se pak výrazně sblížil s Arturem Londonem, tehdejším náměstkem ministra
zahraničních věcí, a jeho francouzskou manželkou Lise. Během občanské války
ve Španělsku oba působili v mezinárodních brigádách a Amadovi naslouchali jejich
zážitkům s mimořádným zaujetím. Ve stejné době na zámku pobývala i jiná známá dvojice,
kterou ale v díle, pravděpodobně z důvodu jazykové bariéry, nenajdeme. Cestovatelé
Hanzelka a Zikmund, v Dobříši během roku 1951 dávali dohromady knihy ze svých cest
po Africe a Latinské Americe, uskutečněné v letech 1947–1950 s Tatrou 87 (KROCOVÁ
2015).
O víkendu ostatní spisovatelé zámek opouštěli. Monotónnost těchto dnů narušila
Jaroslav K u c h vál e k (1910–1973) od roku 1946 působil na FF UK jako učitel španělského jazyka. Zasadil se
zde mj. o vytvoření španělštiny jako plnohodnotného oboru. Roku 1954 vstoupil do služeb Ministerstva
zahraničí a téhož roku byl jmenován vyslancem v Brazílii (1954–1961). Následně působil jako velvyslanec
v Mexiku (1962–1963), avšak tuto misi předčasně ukončil infarkt. Kromě Amad o v y tvorby přeložil také dílo
Pabla Nerud y nebo Alfreda Var e l y.
14
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občasná oslava a příjezd hostů. K pozoruhodné sešlosti došlo např. v srpnu 1951, kdy
po skončení festivalu mládeže v Berlíně dorazili mj. Nicolás Guillén, Pablo Neruda, oba
s manželkami, Raúl González Tuñón a Alfredo Varela. Tyto výrazné osobnosti
latinskoamerické literatury navštívily Zélii Gattai krátce po narození dcery Palomy
v nemocnici v Londýnské ulici v Praze na Vinohradech. Sestřičky div neomdlely hrůzou,
když v cigaretovém dýmu spatřily lůžko obležené skupinou mužů a žen a vzácní hosté byli
nuceni budovu opustit (GATTAI 1989: 136). V Dobříši se často objevovali i další
reprezentanti Světové rady míru, Ilja Erenburg, Nazim Hikmet, Alexandr Fadějev nebo
Anna Seghers. Ti všichni se, spolu s Nerudou, Guillénem a Drdou, stali kmotry
Amadovy dcery Palomy (GATTAI 1989: 142–143).
S mnohými z těchto osobností Amado udržoval kontakt i po svém návratu do
Brazílie. Např. sovětský spisovatel Ilja Erenburg na něj vzpomíná slovy: „Amado by mohl
být mým synem, ale stal se mým blízkým přítelem a vím, že na druhém konci světa je člověk,
který nezapochybuje a nezapomene, a to znamená velmi mnoho.“ (ERENBURG 1967: 429)
Spisovatel a překladatel Lumír Čivrný, který spolu s Norbertem Frýdem roku 1965
navštívil Amada v jeho domě v Salvadoru, zavzpomínal následovně: „Jorge se ženou,
rozenou Gattai, žil v krásné čtvrti Rio Vermelho jako brazilský boháč. Jeho vila byla
zušlechtěnou kopií statku latifundisty. (…) Jestli kdy mohl jsem vidět bývalého salonního
komunistu, bylo to zde.“ (ČIVRNÝ 2000: 226)
SVĚT MÍRU
Jorge Amado pochopil lépe než kterýkoliv jiný autor, že cestování, respektive
záznamy z těchto cest, mohou mít mimořádný politický význam. Důkazem toho je jeho
polemická kniha Svět míru (O Mundo da Paz, 1951), kde autor vychází ze svých cest
po socialistických zemích, které uskutečnil v letech 1948 a 1949. V úvodní poznámce
Amado zmiňuje, že svým textem o životě sovětského lidu a lidu lidově demokratických zemí
se snažil přispět k nalezení pravdy (AMADO 1951: 7). Touto pravdou má na mysli především
snahu vytvořit protiváhu antikomunismu, kvůli němuž byl nucen opustit svou vlast.
Na dosažení vyváženého pohledu tak od samého počátku rezignoval.
Amado píše pouze o tom, co chce vidět, nikoliv o tom, co skutečně viděl. Ve svých
pamětech, které vyšly o čtyřicet let později, sám uznal, že jeho dílo postrádá jakýkoliv
kritický odstup. „Chválím bez váhání to, co jsem viděl: vše, či téměř vše, mi přišlo pozitivní;
bezpodmínečný stalinista, potlačil jsem to negativní, tak jak se slušelo. Když jsem hovořil
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o Albánii, zfalšoval jsem Hemingwayův titul: Albánie je svátek.15 Opravdu se tehdy ještě
nejednalo o noční můru, kterou se nakonec stala, ačkoliv jí již začínala být.“ (AMADO 1994:
233)
Chápeme-li cestopis jako žánr, v němž autor přináší informace o tom, co viděl
a prožil, Amadův jednoznačně politický diskurz knihu od tohoto označení vzdaluje. Dílo je
především angažovanou reflexí o politické a sociální situaci v socialistických zemích,
v Brazílii a západním kapitalistickém světě. Hlavní pozornost autor věnuje obrazu sovětské
společnosti. Čerpá zde přitom ze svého pobytu, který uskutečnil na přelomu let 1948 a 1949
na pozvání Svazu sovětských spisovatelů. Tuto zemi líčí jako ráj na zemi. Brazilský
spisovatel od úvodních slov zabředá do hlubokého patosu, z něhož na příštích dvě stě padesáti
stranách ani na okamžik nevystoupí.
Láska k SSSR je jako velkolepý souhrn všeho, co člověk může milovat, souhrn všech
velkých citů, nejvznešenějších a nejčistších. Jestliže někdo miluje svou ženu a své děti, svého
otce a svou matku, chová-li v srdci lásku k rodině, touhu vidět své děti šťastně růst, pak musí
milovat SSSR, kde děti žijí jako v ráji, kde není nezaopatřeného a nešťastného stáří, kde
rodinné vztahy byly oproštěny od všech zbytků nízkosti, kde příbuzenská láska mohla se
rozvinout do plné krásy (AMADO 1951: 16).
Sovětský lid Amada překvapil svou kulturní vyspělostí, kdy každý obyvatel byl
schopen konverzovat o filmu, baletu, biologii a vzápětí mluvit o tom, co je nutné udělat, aby
pracovní úsilí sloužilo více zájmům kolektivu. Pokud jde o hospodářství, to vytvářelo
podmínky, aby byly plné sklady a cokoliv bylo možné koupit v libovolném množství.
Sovětský svaz je v knize prezentován jako místo hodné obdivu, kde ceny klesají a rolnice
kupují šicí stroje a rádia. Nevědomě tak vychvaluje přesně ty charakteristiky, které jsou
obecně přisuzovány kapitalistické společnosti. Všímá si i postavení žen, které se v sovětské
společnosti plně emancipovaly. Vše vede k tomu, aby byla posílena role rodiny, základní
jednotky společnosti. Socialismus věnuje mimořádnou pozornost formování nového člověka,
a Sovětský svaz je tak dle Amada opravdovým rájem dětí. „Každé sovětské dítě je malým
knížetem, všechen lid, vláda a strana o ně pečují se stejně něžnou pozorností, jako starý
zahradník oddaně pečuje o své nejvzácnější květiny.“ (AMADO 1951: 78)
V neposlední řadě je kniha oslavou sovětského vůdce. Jak sám autor připomíná, dílo
vzniklo jako „hold brazilského spisovatele soudruhu Stalinovi, moudrému vůdci národů
světa v jejich boji za štěstí člověka na zemi, k sedmdesátým narozeninám“ (AMADO 1951:
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V českém jazyce vyšla část o Albánii samostatně již v roce 1950 pod názvem Na albánské ulici je svátek.
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11). Stalin je vykreslen jako „učitel, vůdce a otec, největší učenec dnešního světa, největší
státník, největší generál, to nejlepší, co vydalo lidstvo“. Přítomen je ve všech oblastech
lidského života. „V překročených pětiletých plánech a v citronících, které se pěstují v Gruzii,
v sovětských stíhačkách a v umění. Prodiskutovává a načrtává plány průmyslové výroby, ale
diskutuje také o posledním filmu nebo posledním románu a radí.“ (AMADO 1951: 175–176)
V závěrečné části knihy se Amado věnuje i dalším zemím socialistického tábora,
Bulharsku, Polsku, Rumunsku a Československu. Kapitolu spisovatel věnoval i Praze.
Srovnává zde situaci z doby jeho prvního pobytu v květnu 1948, tři měsíce po nástupu
komunistů k moci, s druhou návštěvou uskutečněnou dva roky poté. Brazilský spisovatel
svým čtenářům líčí, že zatímco dříve byly výkladní skříně prázdné, za krátkou dobu vlády
Klementa Gottwalda dosáhla společnost blahobytu. Ten přitom znovu ztotožňuje
s konzumem. „Můžete si koupit, co chcete, skončil čas tvrdých obětí. Za pomoci Sovětského
svazu a houževnaté vytrvalosti pracujících prošlo Československo obdobím, kdy si bylo třeba
utáhnout opasek a oblékat si staré šaty. Tuto změnu – provedenou za tak krátkou dobu –
zjistíte ve výkladních skříních obchodů a také v obličejích lidí.“ (AMADO 1951: 203)
Kromě Prahy popisuje Amado také své zážitky z návštěvy Zlína, k níž došlo v květnu
1948. Konkrétně se věnuje obuvnickým závodům, které dříve patřili Janu Antonínu Baťovi,
jenž se po válce stal brazilským občanem.
Myslím, že tento pán není spokojen, že ztratil továrny, domy, hotely a budovy. Ale
dělníci jeho bývalých továren, o tom vás mohu ujistit, jsou naprosto spokojeni. (…) Dělníci
dobře vědí, že brazilský lid nevěří Baťovým pomluvám, že se raduje z úspěchů
československých dělníků a že je odhodlán zabránit, aby bohatství Brazílie bylo využíváno
válečnými štváči, kteří chtějí vyrvat gottwaldovské stroje a domy z rukou dělníků a vrátit je
Baťovi (AMADO 1951: 219, 221).
Kniha

se

stala

významným

propagandistickým

nástrojem

mezinárodního

komunistického hnutí. Vyšla ve statisícových nákladech a byla přeložena do mnoha jazyků
v několika edicích. České vydání z roku 1951 bylo jedním z vůbec prvních. Komunistická
strana Brazílie knihu vydala během několika měsíců v pěti edicích. Dílo ale bylo záhy
zakázáno a Amado kvůli němu čelil soudnímu stíhání (AMADO 1994: 233). V roce 1955 se
však Amado se stranou rozchází a vzápětí, po odhalení Stalinova kultu osobnosti, svou
knihu odsoudil a nedovolil její další vydání. Také s ohledem na to, že dílo bylo během
brazilské vojenské diktatury (1964–1985) zakázáno a mnoho jeho exemplářů bylo zničeno,
jsme dnes svědky paradoxní situace, kdy je kniha mnohem lépe dostupná v zemích východní
Evropy, než v samotné Brazílii.
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Svět míru je plný nepřesných a záměrně zavádějících informací, které musí
na dnešního čtenáře působit úsměvně. Obraz, který byl v přímém protikladu západní
propagandy, je ale výrazným svědectvím o atmosféře tehdejší doby. Na bitevním poli studené
války jde o vzornou ukázku pomoci levicového intelektuála Sovětskému svazu, zemi, jejímž
ideálům Amado tehdy pevně věřil.

REFLEXE
Pokud Svět míru je dílem, kde autor popsal to, co chtěl, a nikoliv to, co viděl, pak
ve svých pamětech, částečně reflektoval i to, co viděl, avšak ve své době říci nechtěl. Prolíná
se zde několik pocitů. Amado zde částečně uznal své chyby, pocítil lítost, rozčarování
a zklamání. Zároveň zde dal prostor vnitřnímu smíření. V úvodu zmiňuje, že nadále zůstane
věrný své bývalé straně a bude mlčet o všem, co by ji mohlo jakýmkoliv způsobem
zkompromitovat. To ale nic nemění na tom, že jednou z hlavních os knihy je popis autorova
procesu od slepého přesvědčení k poznání bolestivé pravdy. Proces, na jehož začátku byl
Sovětský svaz „pozemským rájem“, a na jehož konci se stává pohřebištěm utopie,
synonymem deziluze a zrady. Pobřežní plavba, která vyšla v roce 1992, působí dojmem, jako
by autor stále nebyl vyrovnán se svou minulostí a má potřebu se prostřednictvím tohoto díla
definitivně distancovat od některých svých činů a názorů. Zatímco ve Světě míru spolu
Mongolové, Arméni i Asiaté žijí v harmonii a cítí se v Sovětském svazu stejně doma jako
Rusové, v knize pamětí Amado hovoří o podvodu na bratrství mezi národy, které utvářejí
SSSR a zradě na rozvoji národních kultur (AMADO 1994: 544).
Zélia Gattai označila manželovu knihu Svět míru za nejlepší svědectví o sektářství,
které je, jakož i další levicové intelektuály, v této době ovládalo. Zimní zahrada věnovaná
životu v Československu, publikovaná roku 1988, ukazuje život v Československu ve zcela
jiném, realističtějším světle. V AmadověSvětě míru byly obchody plné zboží a ceny neustále
klesaly. Člověk si mohl koupit naprosto cokoliv. Výslovně přitom uvádí mléko a ovoce, které
bylo dříve dostupné jen dětem a nemocným (AMADO 1951: 203). Gattai hovoří o přesném
opaku. Pro rodinu zvyklou na život v brazilských tropech bylo obtížné přivyknout si
na nedostupnost ovoce. Obzvláště nepříjemné, to bylo s ohledem na dvě malé děti: „můj
nebohý syn, si už ani nevzpomínal na chuť banánů“ (GATTAI 1989: 46)
Navzdory tomu, že peníze za autorská práva bez problémů dokázaly pokrýt rodinné
výdaje, tak hlavní problém života v Československu představoval kritický nedostatek zboží.
V Paříži, kde si člověk mohl koupit tolik věcí, kde byl člověk vystaven mnohému
pokušení, nám nestačily peníze. V Československu tomu bylo naopak: měli jsme peníze, ale
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nic, co bychom si mohli koupit, nepočítáme-li sklo, porcelán a řemeslné výrobky, vše nejvyšší
kvality. Prázdné obchody bez zboží, výlohy taktéž prázdné, vyzdobeny pouze vlajkami
a portréty politických vůdců. Lidé protestující v nekonečných frontách… Hledali jsme
vysvětlení obtíží života v Československu, zneklidňující situace, v níž lidé žili, trpěli jsme,
aniž bychom si stěžovali či kritizovali… hledali jsme a nalézali vysvětlení. Země byla
zasažena tíhou války, nacistické okupace… Ale ve Francii také právě skončila válka
a okupace, a přesto tam bylo k dostání vše (GATTAI 1989: 44).
Výjimku představoval obchod Darex, předchůdce známějšího Tuzexu, který byl
založen roku 1949. Jednalo se o jeden z nástrojů, kterým měl komunistický stát získávat
valuty, s jejichž nedostatkem se potýkal po celou dobu své existence.
Dalo se tam nalézt: zelenina, luštěniny a ovoce jakékoliv jakosti, lahůdky, likéry
a vína, cereálie, kávu, různé salámy, látky, konfekci, obuv, elektrospotřebiče a dokonce
i automobily. V tomto obchodě ale bylo možné nakupovat jen za speciální kupóny, k nimž
měli přístup jen vysocí představitelé vlády a strany, a ti, co vlastnili devizy. Proto jeho
nejčastějšími zákazníky, krom vládců, byli diplomaté (GATTAI 1989: 44–45).
Pro běžné lidi bylo tamní zboží nedostupné. Amada a jeho manželku proto jejich
přátelé často prosili o nákupní kupony. Brazilský spisovatel k nim ale neměl přístup, neboť
příjmy z knih vydaných na Západě mu československá banka automaticky měnila na koruny.
Tato situace byla pro Amada zcela nepochopitelná a to i z toho důvodu, že jakožto cizinec
byl zatížen vyšší daňovou zátěží. Teprve po sepsání řady stížností mu nakonec část
devizových prostředků byla vyplacena (GATTAI 1989: 45–46).
Víru manželů v komunistickou ideologii však nabouraly jiné, ještě vážnější okolnosti.
Během pobytu v Československu byli svědky toho, jak stalinistický režim likvidoval jejich
blízké přátele. První ranou byla situace kolem haitského spisovatele Reného Depestreho
a jeho manželky Edith Gombos Sorel. Vypovězeni z Francie, dorazili na Dobříš počátkem
roku 1951, a okamžitě se stali nejbližšími společníky rodiny Amadových. Brazilský
spisovatel manželům, kterým skromné stipendium od Svazu československých spisovatelů
nepostačovalo ani ke skromnému životu, výrazně pomohl, když Depestreho učinil svým
soukromým tajemníkem.
Československá vláda ale záhy obvinila Edit Gombos, Francouzku rumunského
původu, ze špionáže, v níž pravděpodobně sehrál roli její židovský původ. Hrozilo, že skončí
ve vězení či pracovním táboře, nakonec byl pár nucen emigrovat (GATTAI 1989: 119–120).
„Představovali jsme si demokracii, takzvaně lidovou, a namísto toho jsme narazili
na autoritářský, totalitní režim,“ vzpomíná Depestre. Atmosféra v Československu „byla
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strašná. Nebyli jsme zvyklí papouškovat stranickou hantýrku. Říkali jsme, co jsme si mysleli.
Následky na sebe samozřejmě nenechaly čekat. (…) Současně s odchodem z Československa
jsem skoncoval s marxismem“ (ZAHRADNÍČKOVÁ 2011: 23)
Ještě pohnutější pak byl osud Artura Londona, o jehož morálních kvalitách neměl pár
sebemenších pochyb. Nejprve s ním ztratili kontakt, aby se zpětně dozvěděli, že se stal obětí
politických čistek (GATTAI 1989: 112–118). Proces, jehož hlavním obviněným se stal
generální tajemník KSČ Rudolf Slánský, měl sloužit jako Stalinovo varování všem, kteří
by se zamýšleli odchýlit jakýmkoliv způsobem od Moskvy. Při výběru obětí hrála významnou
roli antisemitská propaganda. Dle vzpomínek jeho manželky, Amada „proces se Slánským
hluboce zasáhl. Myslím, že toto byl ten moment, kdy začala jeho dlouhá krize vědomí, jejímž
vyústěním byl rozchod se stranou. ´Chci myslet svou vlastní hlavou a nikoliv hlavou druhých´,
zopakoval mi několikrát“ (GATTAI 1989: 116).
Amadovi se o tom, co se v zemi děje, dozvídali s odstupem. Prozatím mohli pouze
dedukovat. Atmosféra na zámku byla tíživá a nikdo nechtěl dát rodině vysvětlení.
Politická situace v Československu byla poněkud zmatená, ve vzduchu bylo cítit, že
jisté věci nefungují dobře. Atmosféra úzkosti, lidé neodpovídali na naše otázky, nikdo se
nechtěl kompromitovat, nikdo nechtěl převzít iniciativu… Dokonce i Drda, který byl vždy
otevřený a podnikavý, se změnil. Opustil ho jeho typický hurónský smích, vyhýbal se
konverzaci... Zahraniční přátelé, kteří byli na zámku, udržovali odstup: Laffittovi,
Georgette a Jean, generální tajemník Světové rady míru, naši přátelé, nám doporučovali
opatrnost: my, cizinci, bychom se neměli vměšovat do vnitřních záležitostí země... (GATTAI
1989: 102).
Jak vzpomíná Gattai: „Osoby se navzájem obcházely, jen aby se nemusely pozdravit,
ze strachu z kompromitace, strachu, na nějž se dalo rukou sáhnout.“ (GATTAI 1989: 120).
A Amado dodává: „Napětí by se dalo krájet. Před námi se přímí zeď komunistické inkvizice.
Odděluje život a smrt, potupnou smrt zrádců. Nikdo není před hrozbami v bezpečí, ani ten
nejosvícenější, ani ten nejmocnější: zavřená ústa, kradmé pohledy, pochybnost, nedůvěra,
starch.“ (GATTAI 1989: 241) To, jak dopadli jeho blízcí, mu bylo dostatečným varováním.
„Každé slovo, jednoduché gesto, může vést k inkvizičnímu tribunálu. Také já mám strach.“
(AMADO 1994: 242) Osud Artura Londona mu jasně ukázal, že ani bezmezná oddanost
komunismu, Sovětskému svazu a Stalinovi, nedokážou člověka uchránit. „Dny strachu,
prokleté, nešťastné, které se prodlužují v ponuré týdny a měsíce. Rostou pochyby, nesmíme
pochybovat, nechceme pochybovat, chceme pokračovat s nedotčenou vírou, jistotou,
idealismem. O probdělých nocích rozjímáme, Zélia a já, s uzlem v krku a chutí brečet.“
125

(AMADO 1994: 244)
Dobříš je symbolem Amadova obratu a vystřízlivění. Na jaře 1952 rodina opustila
své útočiště v „zimní zahradě“ a vydala se zpět do Brazílie. Sílící pochybnosti spisovatele
o tři roky později přiměly k definitivnímu rozchodu se stranou. V roce 1957 obdržel
z Moskvy dopis, v němž byl informován, že Stalinova cena, jejímž držitelem se v roce 1951
stal, ponese nový název. Součástí dopisu byla medaile a diplom nesoucí Leninovo jméno,
jakož i výzva, aby původní cenu vrátil. Amado na sovětskou snahu o vymazání stalinistické
minulosti nahlížel s rozpaky. Vyrovnat se s černými vzpomínkami a sejmout ze sebe
zodpovědnost vnímal jako dlouhý a náročný vnitřní proces, mnohem víc, než pouhou změnu
názvu.
Destalinizační kampaň spuštěná v Sovětském svazu nebude trvat dlouho. Odkaz
tyranů vždy nalezne fanatiky, kteří ho budou podporovat. Chruščov mění jméno Stalinov y
ceny, která se zpětnou platností ponese název Leninova cena. Byl jsem stalinistou
bez úhony, místopředsedou sekty, pokud ne rovnou biskup, tak přinejmenším monsignore,
odhalil jsem chybu, stálo mne to námahu a utrpení, zanechal jsem mše v polovině a odkráčel
po špičkách. Aniž bych si uvědomil chybu, opustil jsem ovčín, skryl a popřel, že jsem v onen
památný den, s velkou poctou a plný emocí obdržel Mezinárodní Stalinovu cenu (AMADO
1994: 588).
Jeho rozhodnutí „myslet vlastní hlavou“ nezvrátila ani kubánská revoluce a následná
rostoucí popularita komunismu v Latinské Americe. Na rozdíl od mnoha svých kolegů odolal
pokušení stát se politicky angažovaným intelektuálem, ať už na jedné či druhé straně
politického spektra. Amadovo směřování k čistě umělecké dráze symbolizuje jeho vstup
do Brazilské akademie literatury v roce 1961.
DISKUZE A ZÁVĚR
Latinskoameričtí komunističtí intelektuálové byli v období studené války ze strany
vlád svých zemí vystaveni silným perzekucím, které však sami o sobě ještě nebyly důvodem
rozchodu se stranou. Sílu překonat cenzuru, vězení či exil jim dodávalo přesvědčení o vyšším
poslání. Tyto osobnosti sami sebe vnímaly jako vojáky v bitvě, v níž se rozhodovalo o osudu
člověka. Jen samotné pomyšlení na dezerci bylo naprosto zapovězené. Hnáni vírou, že na jeho
konci, dříve či později, budou slavit nevyhnutelné vítězství, bylo třeba dohrát tento zápas
za každou cenu.
Politická angažovanost Jorgeho Amada dosáhla během jeho pobytu ve francouzském
a následně československém exilu svého vrcholu. Více než dvouletý pobyt na zámku
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v Dobříši je ale také dobou, kdy Amado a jeho manželka Zélia Gattai měli možnost poznat
skutečnou tvář socialistického realismu. Jak ukazuje spis Svět míru, do Československa přijel
umělec bezmezně oddaný Sovětskému svazu a stalinismu. Úzkost, strach a zejména
nesmyslné politické procesy s jeho blízkými přáteli, ale rodinu od komunistické ideologie
postupně vzdalovaly. Dobříš se tak stala symbolem deziluze, která stála na počátku
Amadova rozhodnutí odejít z komunistické strany.
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VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V EVROPĚ
Religious Education in Europe
Karim SIDIBE – Daniel RAUŠER
České Budějovice, Czech Republic
ABSTRAKT: Cílem tohoto článku je analyzovat základní koncepty a principy výuky
náboženství v Evropě a představit český koncept výuky náboženství v evropském kontextu.
Výuka náboženství je dynamicky se rozvíjející předmět, ale všechna schémata jsou velmi
obecná. Vždy je třeba vzít v úvahu konkrétní specifika dané společnosti, historický,
společenský, politický a akademický kontext každé země. V některých zemích došlo díky
historickému vývoji k přerušení tradice výuky náboženství a ještě se nepodařilo tento předmět
úspěšně zavést do národního vzdělávacího systému, v jiných převládá tradiční katechetické
pojetí a nedaří se jej modernizovat, jiné země dávají přednost nadkonfesnímu
religionistickému pojetí a další země či regiony rozvíjí ekumenické či inter-náboženské
koncepce.
Klíčová slova: výuka náboženství – katecheze – religionistika – nadkonfesní – internáboženský
ABSTRACT: The aim of this paper is to analyze the basic concepts and principles of
religious education in Europe and to demonstrate the Czech concept of RE within the
European context. Religious education is a subject with a dynamic development, which
transcends all definitions. It is essential to take into account the specifics of every society,
historic, social and academic context of every country. There was an interruption of religious
education in some countries due to historic events and the subject has not been successfully
reintroduced into the national educational system yet. Some countries prefer traditional
catechetic concept and fail to modernize it, other countries prefer interconfessional concept
like in religious studies, yet other countries are developing ecumenical or interreligious
concepts.
Key words: religious education – catechesis – religious studies – interconfessional –
interreligious
ÚVOD
V průběhu 20. století se někteří myslitelé domnívali, že náboženství přestane hrát
ve společnosti důležitou roli (Weisse 2007: 5). Realita první poloviny 21. století je však jiná.
Fenomén náboženství přitahuje velkou pozornost a společnost je nucena reagovat na události,
v kterých hraje náboženství důležitou roli. Mnohdy je zmiňován teroristický útok
z 11. 9. 2011 jako datum, kdy se toto téma opět pevně uchytilo na předních místech veřejného
zájmu a od té doby se jeho význam nezmenšuje (Weisse 2007: 5).
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V České republice sice náboženství praktikuje velmi malé množství obyvatel, ale
náboženství je i zde aktuálním tématem, především v souvislosti s migrací a muslimským
terorismem. Někteří politici napříč politickým spektrem zdůrazňují křesťanské kořeny české
společnosti a Evropy, které je potřeba bránit před zničením muslimy a bruselskými elitami
(Kubišová 2017).
V politické argumentaci prosvítá téma národní identity a role náboženství v ní.
Křesťanské kořeny české společnosti jsou sice všeobecně přijímány, ale přesto ve veřejných
vystoupeních nebývá vysvětleno, jaké tyto kořeny jsou a co jimi mluvčí myslí (Kubišová
2017). Věroučné a teologické pojmy, jako jsou hřích, peklo, anděl atd. jsou součástí běžné
lidské konverzace, politické debaty či vyhraněného žargonu, nicméně jejich křesťanský
význam bývá velmi posunut a mluvčím obvykle uniká.
MATERIÁL A METODIKA
Po důkladné rešerši odborné literatury byly aplikovány metody indukce, komparace,
analýzy a syntézy příslušných textů. Cílem článku je seznámit odbornou veřejnost s výsledky
zkoumání různých způsobů výuky náboženství v různých evropských zemích, kategorizovat,
analyzovat a srovnávat různé národní koncepty a porovnat tyto výsledky s výsledky analýzy
výuky náboženství v České republice.
ZÁKLADNÍ KONCEPTY A PRINCIPY VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ
Výuka náboženství je již celá staletí nejen problém církevní, ale také pedagogický.
Se vznikem národních vzdělávacích systémů v 19. století začala být výuka náboženství
systematizována a organizována na národní úrovni v různých státech Evropy (s výjimkou
Francie, kde byla provedena důsledná odluka státu a církve). Většinou se jednalo o systémy
katecheze, tedy vzdělávání v rámci státního náboženství (Hella–Wright 2009).
Ve dvacátém století procházela výuka náboženství dalším vývojem, který reflektoval
společenské a politické změny na kontinentu. Po druhé světové válce docházelo
v demokratických evropských zemích k významným společenským změnám, rozpadaly se
tradiční společenské vazby, měnil se vztah lidí k sexualitě a do těchto zemí přicházeli četní
imigranti (Freathy–Parker 2013). To se odehrálo například ve Velké Británii, Francii
Spolkové republice Německo. Jiné státy se ocitly pod vládou konzervativních vojenských
diktatur, jako tomu bylo ve Španělsku a v Řecku. Značná část Evropy, včetně
Československa, se ocitla v politicko-vojenském bloku vedeném Sovětským svazem.
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V průběhu 20. století vzniklo na území Evropy několik typů výuky náboženství.
Z tradiční katecheze vznikl konfesní koncept výuky, v kterém šlo o poskytování výuky
v rámci jedné náboženské konfese, například římskokatolické, českobratrské evangelické
nebo Československé církve husitské. V Anglii a Walesu vznikl již v 19. století nadkonfesní
koncept výuky, který byl přijatelný pro všechny protestantské denominace a po Druhém
vatikánském koncilu i pro anglické katolíky. Posledním konceptem výuky je koncept internáboženský, který se prosadil v Anglii a Walesu v 70. letech 20. století. V tomto konceptu se
vyučuje 6 hlavních náboženství Anglie a Walesu, které jsou praktikovány většinou obyvatel
(Freathy–Parker 2013;Willaime 2007a: 86)
V evropské náboženské pedagogice je jedním ze způsobů klasifikace konceptů výuky
náboženství dělení na výuku „o náboženství“, „v náboženství“ a „z náboženství“ (Jackson
2007: 29-30; Hella–Wright 2009). Výuka „do náboženství“ je konfesní forma vzdělání
a v určitém smyslu to je modernější forma katecheze. Žák či student je uváděn do světa určité
církve a je obeznámen s její naukou. Je mu zpřístupněna zkušenost s náboženskou praxí
a morálním jednáním určité církve. V této atmosféře mohou děti a mladí lidé uvažovat o víře
nebo si hlouběji uvědomovat svou náboženskou orientaci (Dřímal 2005).
Výuka „o náboženství“ naproti tomu znamená informovat na základě empirických
poznatků. V tomto pojetí se jedná o přístup k náboženské tematice jaký je v religionistické
vědě. Cílem je poskytnout informace bez nároku na niternou odezvu žáků či uvádění
do duchovního života (Schreiner 2015; Hella–Wright 2009). Tato výuka je hodnotově
a názorově neutrální ve vztahu k náboženství. Nesnaží se náboženské obsahy zpochybnit, ale
neusiluje ani o získání žáků pro určité náboženství (Jackson 2007: 29-30 ).
Výuka „z náboženství“ je naopak taková výuka, která se snaží předkládat náboženskou
tematiku takovým způsobem, aby na ní žák bytostně reagoval. To znamená, že je očekávána
individuální reakce, aktivní spolupráce a diskuse o této tematice. Cílem je, aby si děti a mladí
lidé vytvořili vlastní postoje a názory na danou tematiku, které jsou vytvořeny v dialogu
s ostatními spolužáky a s vyučujícím, a které jsou rovněž výsledkem samostatné reflexe
(Jackson 2007: 29-30; Hella–Wright 2009).
Výuka náboženství v zemích EU podléhá všeobecným vzdělávacím kritériím. Ty jsou
vyjádřeny čtyřmi principy formulovanými Mezinárodní vzdělávací komisí vypracovanými
experty pod patronací Evropské komise v roce 1996. První princip je „učení se k vědění“
(learning to know). Cílem učení je získat vědomosti a poznatky. Dalším principem je „učit se,
abych mohl dělat“ (learning to do). Učení má vést ke konání a aktivnímu tvoření. Třetím
principem je „učit se ke společnému životu“ (learning to live together). To znamená, učení má
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vést k tomu, aby jedinec žil a pracoval ve společenství s ostatními lidmi. Čtvrtým principem
je „učit se, abych byl“ (learning to be). V tomto bodě je cílem učení rozvoj lidské osobnosti
v celé její individuální bohatosti (Schreiner 2015).
NÁRODNÍ KONCEPTY VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ
V Evropském kontextu lze vyčlenit několik okruhů podle způsobu výuky náboženství.
V některých zemích neexistuje ve veřejných školách samostatný předmět, který se zabývá
výukou náboženství. To je případ Francie, Slovinska, Černé Hory, Ukrajiny, Ruska a Albánie.
Náboženství však nemůže být ignorováno a proto je tomuto tématu věnován prostor
v jiných vyučovaných předmětech (Willaime 2007a: 84–85).
Země s konfesionálním pojetím výuky „v náboženství“ jsou Itálie, Slovensko,
Německo, Polsko, Maďarsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Portugalsko, Belgie, Kypr, Malta,
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Skotsko, Švýcarsko a Česká republika. Státní vzdělávací
instituce spolupracují s církvemi při zajištění výuky. Církve buď zajišťují výuku samy, nebo
povolují výuku učitelům a učitelkám náboženství. V některých zemích je tento předmět
povinný (Řecko), v jiných je povinně volitelný (Lotyšsko) a v dalších je volitelný (Česká
republika). V případě Německa dochází v některých regionech k dvoj-konfesní koncepci
výuky, jelikož v Německu je vedle dominantního luteranizmu také v některých regionech
dominantní katolicizmus. Výuka proto vede k ekumenické luteránsko-katolické koncepci.
Podobná tendence existuje i v některých regionech Švýcarska (Willaime 2007a: 84-85).
Nadkonfesní výuka existuje v Anglii a Walesu, Švédsku, Estonsku, Finsku, Dánsku
a Norsku. Role státu je v těchto zemích klíčová při zajišťování výuky. Učitelé a učitelky
nepotřebují povolení k výuce církevními autoritami a jejich vzdělání je plně zajišťováno
na státních vysokých školách. V Anglii a Walesu vznikla nadkonfesní náboženská pedagogika
jako samostatná akademická disciplína, která je rozvíjena odborným bádáním, prezentována
na vědeckých konferencích a v četných knižních a časopisových publikacích (Willaime
2007a: 86-87). Toto pojetí výuky se obvykle nezaměřuje pouze na křesťanství, ale i na výuku
dalších světových náboženství.
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Česká republika je postkomunistickou zemí. V éře vlády komunistické strany byla
výuka náboženství na školách zrušena a byla znovu obnovena až po roce 1989. Zákonodárci
navázaly na praxi předválečného Československa, kdy konfesní výuka náboženství byla
na státních školách zajišťována církvemi. Podle současně platné legislativy je náboženství
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volitelným předmětem, do kterého se přihlásí nejméně 7 žáků. Výuku zajišťují registrované
církve nebo náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno právo vyučovat tento předmět.
V praxi se jedná o církve Katolickou a Československou husitskou, ale právo výuky má
dalších 7 církví a náboženských společností (Pálková 2014: 35).
Zajištění výuky náboženství klade na obě české církve nároky na organizační
a vzdělávací kapacity. V případě Katolické církve byla vytvořena při biskupstvích
katechetická střediska, která zajišťují pedagogy a organizují výuku ve spolupráci
s jednotlivými školami. Výuka je financovaná ze státního rozpočtu, ale zájem o ni je velmi
malý, méně než 5 % školáků (Pálková 2014: 35).
Předmět náboženství chybí v rámcových vzdělávacích programech České republiky.
V učebních plánech škol se tak dostává až za výuku v rámci povinných a disponibilních
hodin. Církve a náboženské společnosti mají zajišťovat výuku náboženství v souladu
s principy rámcových vzdělávacích programů, které formulují klíčové kompetence, které si
mají žáci a studenti osvojit na konci školní docházky (Muchová 2016: 30-31). V praxi proto
církevní instituce zajišťují podklady pro učitele, na jejichž základě mohou zpracovat obsahy
a očekávané výstupy pro svou výuku. V případě Katolické církve tyto podklady vydávají
jednotlivá diecézní katechetická střediska (Muchová 2016: 31).
Obvyklou formou výuky náboženství je forma předmětová, v které po čtyřiceti pěti
minutové vyučovací hodině následuje přestávka. Další formou výuky je forma projektová,
při které je možné pracovat delší časový úsek na konkrétním projektu. Novou formou výuky,
která se objevuje ve výuce náboženství v České republice, je forma modulová.
V Katechetickém a pedagogickém centru Biskupství ostravsko-opavském ji pro děti
od 9 do 12 let zpracovala Eva Muroňová. V této formě výuky jsou probírány tematické
celky, které je možné použít pro potřebu konkrétní skupiny (Muchová 2016: 45).
DISKUZE
Výuka náboženství je předmět, který se v různých částech Evropy rozvíjí různými
směry a s různou intenzitou. Schémata zahrnující celý evropský kontinent jen nastiňují
skutečnou situaci. Mnohdy je nutno vzít v úvahu historická a regionální specifika určitého
státu. Například Francie provedla v 19. století úplnou rozluku státu a církve. Ve školství byl
zaveden koncept „laïcité“, který zaručoval neutrální školní prostředí bez náboženských vlivů.
Výuka náboženství byla nahrazena občanskou výchovou. Nicméně zákon z roku 1882
zaručoval věřícím rodinám možnost soukromého náboženského vzdělávání dětí. Z tohoto
důvodu školy nesměly jeden den v týdnu vyučovat, aby děti z věřících rodin mohly chodit
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na hodiny náboženství. Je nutné zdůraznit, že výjimku tvořilo Alsasko-Lotrinsko, kde výuka
náboženství vždy existovala jako samostatný předmět na konfesní bázi (Willaime 2007b:
120).
V občanské výchově však přetrvávaly jisté náboženské relikty. Do roku 1923 byly
zmiňovány povinnosti před Bohem, kdy jakékoli náboženské zmínky byly zcela odstraněny.
Tento protináboženský trend byl z velké části způsoben vlivem pozitivizmu ve francouzských
akademických kruzích a dále pak vlivem socializmu mezi pedagogy. Ve druhé polovině
20. století však již byla sekularizace dovršena, ale náboženství zůstalo zřetelným fenoménem.
Potřeba věnovat se tomuto tématu byla pociťována stále silněji. 11. září 2001 bylo podnětem
k revizi francouzského přístupu k této otázce. Sekularizace neměla vést k ignoraci
náboženství, ale k jeho porozumění. Náboženství se již nemělo vyloučit do soukromé sféry,
ale mělo se vrátit do škol. Náboženství začalo být vnímáno jako příliš důležité, než bylo
ponecháno pouze církvím a náboženským společnostem (Willaime 2007b: 120–122).
Za účelem vytvoření pedagogických koncepcí výuky náboženství ve francouzském
veřejném školství byl roku 2002 založen Evropský institut pro studium náboženství, jenž má
za úkol předkládat Ministerstvu školství podklady pro začlenění náboženské tematiky
do výuky ve Francii. Navíc se institut zabývá i zkušenostmi z jiných evropských zemí a snaží
se využít jejich poznatky. Ve snaze zprostředkovat porozumění náboženství neváhají
francouzští odborníci jít až k teologii a k jejím odborným pojmům. Při studiu umění
s křesťanskou tematikou lze dosáhnout lepšího porozumění, chápeme-li základní teologické
pojmy, jako jsou theotokos nebo očistec, a tak můžeme lépe chápat taková díla jako je
Vladimirská madona nebo barokní umění ve střední Evropě (Willaime 2007b: 122–125).
Francouzský silný protináboženský koncept „laïcité“ je dědictvím odkazu Velké
francouzské revoluce, která v ostrém konfliktu s royalisty tvrdě potírala Katolickou církev,
která byla naopak právem vnímána jako nekompromisní odpůrce revolučních ideálů.
„Laïcité“ je výrazem vůle k pokroku a modernitě, který musí překonat náboženskou
zaostalost. Podobnou ideologii lze spatřit v zemích, v kterých zvítězily režimy spjaté
s ideologií Sovětského svazu. Mezi marxisty první poloviny 20. století se běžně vyskytoval
názor, že náboženství je opium a křesťanské církve slouží buržoazii a šlechtě tím, že nabádají
věřící k poslušnosti a legitimizují vykořisťování vládnoucích tříd. Není proto divu, že země
bývalého sovětského bloku přistupovaly k represivní politice vůči církvím a náboženským
společnostem a mnohdy úspěšně potřely náboženský život v určitých regionech (Kubánková
2015: 1-16). V takových zemích naráží opětovné zavedení výuky náboženství na mnohé
bariéry.
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Zemí, v které neexistuje výuka náboženství jako samostatný předmět na celonárodní
úrovni, je také Rusko. Jako multikulturní země s nezanedbatelnou muslimskou menšinou se
nachází v inter-religiózním prostředí. Výuka náboženství existovala ve veřejném školství
od dob Kateřiny Veliké, nicméně vzhledem k reakcionářské politice říše po napoleonských
válkách byla výuka velmi autoritářská. Naděje na změnu po Únorové revoluci v roce 1917,
která měla za cíl demokratizaci a pokrok, brzy pohasly a nástup nové vládní marxistickoleninské ideologie znamenal zrušení výuky náboženství na školách. Těžiště ruské náboženské
pedagogiky se přesunulo do emigrace (Koz yrev–Fedorov 2007: 182-186).
V post-sovětském Rusku dochází ke konfliktu mezi sekulární linií, která se opírá
o ruskou ústavu, napsanou v sekulárním duchu a druhou linií, která prosazuje výuku
náboženství a opírá se o hnutí podporující Pravoslavnou církev a nacionalistické skupiny,
které poukazují na fakt, že v ruském sekularizovaném školství chybí mravní výchova, jaká je
v Německu. Prozatím v Rusku není vhodné politické klima a teoretické zpracování
náboženské pedagogiky, která by se dala aplikovat při zavedení výuky náboženství. Toto
téma je velmi zpolitizováno a chybí věcný přístup k této problematice. Ministerstvo školství
uvedlo v roce 2002 projekt výuky pravoslavné kultury, který je vyučován ve spíše
religionistickém pojetí a není v žádném případě katechezí. Tento předmět je zaváděn
na dobrovolné bázi a ujal se pouze v několika ruských regionech (Koz yrev–Fedorov 2007:
186-191).
Ačkoli v Rusku zatím nebyl vytvořen národní koncept výuky náboženství, religiozita
se do ruské společnosti vrátila ve větší míře než do české. Příčiny nezájmu většiny Čechů
o náboženství lze spatřovat v období národního obrození, jehož hlavní směry byly sekulární
a ideologicky protikatolické. Katolicizmus byl vnímán jako ideologie habsburské tyranie
a nacionalizmus byl cestou emancipace od rakouské katolické říše. Na protikatolické postoje
českých nacionalistů úspěšně navázala propaganda Komunistické strany Československa,
které efektivně využila proticírkevních konceptů nacionalistů a úspěšně budovala obraz
Katolické církve jako utlačovatelské a nepřátelské instituce (Kubánková 2015: 63-64).
V okolních zemích tomu tak nebylo. V Rakousku a Německu proběhlo osvícenství
a národní hnutí bez většího konfliktu s církvemi, na Slovensku a v Polsku byla Katolická
církev naopak hybnou silou národního hnutí a odporu vůči vládnoucím politickým
marxisticko-leninským stranám. Nelze však konstatovat, že by religiozita v české společnosti
zmizela. V některých regionech a společenských skupinách se náboženská praxe udržela.
Česká religiozita se promítla do národního hnutí, kulturních, společenských a politických
aktivit (Nešpor 2003).
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Mezi země s tradičním konfesním pojetím výuky náboženství patří Španělsko, které
bylo až do roku 1975 fašistickou diktaturou generála Franca. Tento režim se opíral
o ideologii, k jejímž ústředním pilířům patřil kastilský katolicizmus a v tomto režimu měly
církevní instituce monopol na španělské školství. S koncem diktatury se začala prosazovat
sekularizace a náboženská pluralita. Protestanství bylo posíleno konverzí tisíců španělských
Romů k Letniční církvi, židovství bylo zrovnoprávněno a přílivem muslimů z Maroka
a dalších afrických zemí se ve Španělsku opět etabloval i islám (Dietz 2007: 131-132).
Výuka náboženství ve Španělsku je prakticky stále v gesci Katolické církve.
Metodologii a obsahy výuky určuje Biskupská konference a jsou svou povahou zcela
katechetické. Výuka sice není právně povinná, ale v praxi téměř všichni žáci a studenti
absolvují tento předmět, ačkoli se zájem o tento předmět snižuje. Témata, která nejsou
oficiálně předepsána, zařazují někteří vyučující do hodin jako své individuální aktivity, ale
mohou být svými nadřízenými propuštěni kvůli svým názorům a postojům odporujícím
oficiálním stanoviskům, jako jsou sympatie vůči gayům a lesbám, podpora práva zaměstnanců
na stávku či kolektivního vyjednávání odborů se zaměstnavateli (Dietz 2007: 151-153).
Hlavní evropská velmoc Německo vyvinula v 19. století konfesní systém výuky
náboženství. Po druhé světové válce bylo v Německé spolkové republice po negativní
zkušenosti s nacistickým totalitním režimem vyvíjeno úsilí o emancipaci školství ze sevření
státní kontroly, zatímco Německá demokratická republika nastoupila cestu ateistické
ideologie. V 60. letech nastoupil ve Spolkové republice Německo proces sekularizace, který
byl doprovázen společenskými aktivitami mládeže ve snaze docílit společenských změn
a spravedlivějšího světového řádu. Tradiční výuka náboženství této kriticky naladěné generaci
neměla co nabídnout (Knauth 2007: 284-285).
Náboženský pedagog Hans Stock v této době začal prosazovat nový koncept výuky.
Ta se měla orientovat na sekulární společnost, oprostit se od konfesní jednostrannosti
a navázat s ní dialog. Bylo potřeba se otevřít problémům a ze své pozice se připojit k diskuzi
a v dialogickém duchu pak přispět ke všeobecnému vzdělání v občanské společnosti (Knauth
2007: 286-287).
V 90. letech se po sjednocení obou německých republik objevila potřeba vyrovnat se
s velkým množstvím alternativních duchovních směrů a s potřebou soužití s imigranty,
z nichž mnozí pocházeli z muslimských zemí. Dialog se měl nyní uskutečnit v interreligiózním a multikulturním prostředí. Německá náboženská pedagogika vyvinula několik
modelů, jak vyučovat náboženství. Prvním z těchto modelů je ekumenická protestantskokatolická výuka. Jádrem pojetí druhého modelu je identita a dialog. Žáci a studenti mají
136

nacházet zázemí ve vlastní konfesi a posléze se otvírat více perspektivám různých jiných
konfesí a náboženstvích. Třetí model byl vyvinut v Hamburku a orientuje se na dialog
v kontextu různých náboženství a kultur. Náboženská výuka je garantována protestantskou
konfesí, ale je také dozorována experty z řad katolíků, židů, sunitů, alávitů, budhistů
a hinduistů (Knauth 2007: 293-298).
Podobný trend jako v Hamburku se vyvinul ve Finsku. Původně byla ve státních
školách prováděna katecheze národní Luteránské církve. Postupem doby se vyvinula taková
výuka, která na jednu stranu zaručuje porozumění luteránství, na druhou stranu rovněž
zaručuje porozumění jiným náboženstvím. Důraz je kladen spíše na multikulturní aspekty
(Hella–Wright 2009). Akcentací porozumění jiným kulturám se vyznačuje pojetí
náboženské výuky v Curyšském kantonu ve Švýcarsku (Schreiner 2015). Tyto trendy lze
pozorovat v jiných skandinávských zemích jako je Norsko, Švédsko a Dánsko, dále pak
v Estonsku a v Nizozemí (Schreiner 2015).
V Anglii a Walesu je výuka náboženství povinným předmětem ve státních školách.
Po reformě školství z roku 1988 je vyučováno 6 hlavních náboženství Anglického království
a Waleského knížectví. Tato náboženství odrážejí etnickou skladbu většiny populace. Obsah
výuky je konkretizován na místní úrovni v takzvaných sylabech, jejichž obsah konkretizují
místní správní orgány, zástupci Ministerstva školství, církví a náboženských obcí. Mohou tak
zařadit do výuky i různá další témata, jako například alternativní životní styly nebo sekulární
humanistické nauky (Freathy–Parker 2013).
Výuku náboženství na veřejných školách provozuje stát a pedagogové jsou vzděláváni
na státních univerzitách. V Anglii a Walesu vznikla samostatná akademická disciplína, která
se zabývá náboženskou pedagogikou a vytvořila řadu pedagogických koncepcí a metodických
přístupů. Obecně lze říci, že výuka náboženství je koncipována na liberálních hodnotách,
upřednostňuje dialog a zdůrazňuje individuální zpracování témat žáky a studenty (Jackson–
O’Grady 2007).
ZÁVĚR
Závěrem lze konstatovat, že jakékoli schematizování výuky náboženství v evropském
kontextu pokulhává. Vždy je třeba vnímat kulturní a historické aspekty dané země. Zatímco
v České republice je toto téma na okraji zájmu a výuka se týká velmi malého počtu žáků
a studentů, ve většině evropských zemí je výuka náboženství brána mnohem vážněji.
Ve Španělsku a Řecku je silná vazba mezi církvemi a národní identitou. Španělské
školství je pod silným vlivem Katolické církve a výuka náboženství se obtížně vymaňuje
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z konzervativních tradic (Dietz 2007: 151-153). V mnohých vyspělých zemích se prosazují
liberálnější přístupy, které jsou založeny na dialogu mezi žáky, studenty a vyučujícími.
V procesu výuky studenti vyjadřují své různé osobní názory a zkušenosti a je patrné množství
různých kulturních a náboženských tradic. Ve Finsku nebo Curyšském kantonu je kladen
velký důraz na porozumění a dialog mezi různými kulturami. V takových evropských
regionech, jako je Hamburg, žije velké množství obyvatel z různých kulturních
a náboženských okruhů a proto se pojetí výuky ubírá tímto směrem (Knauth 2007: 293-298;
Hella–Wright 2009).
V České republice se nepochybně projevuje v evropském kontextu unikátně malý
počet praktikujících věřících. V postkomunistických zemích je obecně vliv sekularismu
nepochybně veliký. V Rusku se dodnes nepodařilo zavést výuku náboženství na celostátní
úrovni. Je vhodné si klást otázku, zda toto téma není v Českém školství podceněno. Například
ve Francouzském sekulárním školství je náboženství věnována velká pozornost bez toho, aby
se náboženství vyučovalo jako samostatný předmět (Willaime 2007b: 122-125). Má-li se
český občan orientovat v komplexním světě 21. století, zřejmě by měl být dobře vzdělán
i v oblasti náboženství s ním souvisejícími kulturními specifiky.
Vezme-li v úvahu sílu a razanci politického islámu, hinduistického nacionalizmu
a úspěchu křesťanství v Africe a na Dálném východě, považuji poměrně malý zájem českého
školství o náboženskou tématiku za nepříliš šťastný. Jedná se nepochybně o fenomény, které
silně utvářejí dějiny. Další důvod pro větší zájem o náboženství je koncept národní identity,
který na základě všeobecného konsenzu vychází z křesťanských kořenů, ale vzhledem
k malému počtu praktikujících věřících lze pochybovat, zda většina lidí má dostatečnou
představu o tom, jaké tyto kořeny jsou a jak se liší od nekřesťanských kořenů (Nešpor 2003).
Ve většině vyspělých zemí Evropské unie existuje výuka náboženství jako samostatný
předmět, který reflektuje proces globalizace a reaguje na konflikty spojené s náboženstvím
a kulturními a etnickými rozdíly. Výuka náboženství se proto orientuje na poznání domácích
náboženských tradic a na dialog s nenáboženskými životními postoji a také na dialog s jinými
náboženskými tradicemi a kulturami. V některých případech má výuka ekumenický ráz,
v jiných zase dominuje inter-náboženské pojetí. Každopádně je tento fenomén brán vážně a je
mu věnována značná pozornost.
Jaká forma výuky náboženství by byla ve větší míře vhodná pro Českou republiku,
není zcela zřejmé. Uvedené evropské modely by mohly být inspirací, jakým způsobem
vytvořit český národní koncept výuky náboženství. Je zřejmé, že je nutno vycházet z tradic
národního vzdělávacího systému a z kulturních a společenských specifik České republiky.
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V tomto směru by mohl být užitečným vodítkem francouzský model, který nevyžaduje
vytvoření nového předmětu, ale fenomén náboženství promítá do výuky napříč předmětovým
spektrem francouzského školství. To by mohlo být kombinováno s větší státní podporou
církevních a náboženských škol, jaká je běžná například v Anglii a Walesu (Freathy–
Parker 2013). Základní a střední školy provozované církvemi se v Čechách osvědčily
a mohly by být ve větší míře přínosné pro českou společnost.
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PHILOSOPHY OF TECHNOLOGY IN WORKS OF TWO SOUTH
BOHEMIAN MEN OF SCIENCE
Filosofie techniky v díle jihočeských přírodovědců
Helena PAVLIČÍKOVÁ – Lenka HRUŠKOVÁ
České Budějovice, Czech Republic
ABSTRACT: Accidentally, Josef Velenovský and František Mareš were both natives of
South Bohemia and both carved their careers in science moving from physiology to
philosophy as evident from conclusions drawn from their scientific research. Thus by the
same token but each in his own way, they reflected on man’s limited capacity for gaining
knowledge and, by contrast, on the special significance of technology which could not exist
without thorough human understanding. On that account technology, which had made man’s
work easier or helped him travel vast distances, at the same rate became a phenomenon that
enabled man to force his will upon his surroundings. The inevitable effect of such conduct
was the conflict between man-created technology and man’s existential dependence on
Nature. In view of the fact that the two scientists published their observations about the
eventuality of technology being turned against man no later than the turn of the twentieth
century, the topicality of their ken is even more surprising.
Key words: science – technology – philosophy – physiology – society – culture
ABSTRAKT: Vědeckou dráhu jihočeských rodáků Josefa Velenovského a Františka Mareše
bychom mohli charakterizovat jako cestu od fyziologie k filosofii. Oba stejně, a přece každý
jinak, reflektovali v závěrech svých přírodovědných výzkumů jednak omezené možnosti
lidského poznání, a jednak specifický význam techniky, která by však bez mohutnosti
lidského poznání nebyla možná. Technika, která člověku například ulehčila fyzickou práci či
pomohla překonat velké vzdálenosti, se stala současně fenoménem, kterým člověk vnucuje
svou vůli okolnímu prostředí. A tento fakt s sebou nese konflikt mezi technikou, kterou
člověk vytvořil, a přírodou, na níž je člověk existenčně závislý. Poznámky o tom, že by se
technika mohla obrátit proti člověku, se na přelomu devatenáctého a dvacátého století
objevily v dílech obou jihočeských myslitelů - tím více aktuálnost jejich názorů o vědě
a technice nepřestává překvapovat ani v jednadvacátém století.
Klíčová slova: věda – technologie – filosofie – fyziologie – společnost – kultura
INTRODUCTION
For example in Aristotle, the Greek word techné was associated with skill, dexterity
and craft, “well expressing the natural human ability to force on part of Nature a technical
design, to objectify cultural information in it”. (Šmajs 2008: 308) Traditionally, technology
was conceived as man’s inanimate tool to function as surrogate bodily organs. The established
thought in European social sciences extended, namely in connection with advances
in technology during the Industrial Revolution, general understanding of technology as man’s
most powerful means, as a promise of faster social progress. Therefore scientific and
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technological advancement has always been connected with progressive social dynamics and
optimistic evaluation of the consequences and social impact of technological change.
In addition, in modern age technological development became more and more associated with
science, i.e. with theoretical understanding of Nature. All of these factors then joined to
“reinforce a simplistic notion that the most conclusive verification of scientific knowledge is
functional technology”. (Šmajs 2008: 309) Undervalued still remained the fact that man is
a natural being and all of his gains in technology and civilisation failed to make his values
superior to Nature. “This optimistic outlook was not seriously darkened even by the
harrowing experience with the accidental corollaries of technology.” (Suša 2009: 273) The
intended purpose of this article is to explore philosophical enquiry into the technological
expansion of the society opened by the early critics of Czech positivism.
Theoretical reflection on technology in Czech independent thought is in this paper
linked with the opinions of Josef Velenovský and František Mareš, two major natural
scientists and philosophers born in South Bohemia whose lives spanned the latter half of the
nineteenth and the first half of the twentieth centuries. Although technology-related issues
were not then a frequent occurrence in Czech scholarly community, these two men of science
were surprisingly anticipative about social effects which were to carry ominous implications
much later.
MATERIAL AND METHODS
In order to fulfil the required purpose, the paper offers a comparative analysis of
specially chosen works by two natural scientists – Josef Velenovský’s “Natural
Philopsophy” and František Mareš’s “Philosophical, national and social issues in politics”.
The urgency of their views has not ceased to be relevant, no matter how remote the
time of their origin may be. The professional life of both thinkers could be epitomised by
a road from natural science (botany; comparative morphology; or physiology; etc.) to
philosophy. The fact that their influence on Czech scientific life in their “own” field
of science as well as in philosophy can hardly be missed is proven by a number of reviews
and polemics in contemporary Czech periodicals (both daily papers and professional
journals), which published comments on their works by such personalities as Karel Čapek;
Tomáš Garrigue Masaryk; Emanuel Rádl; František Krejčí; Karel Vorovka; Albína
Dratvová; and many others.
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RESULTS
Reflective analysis of technology in the works of Josef Velenovský
Native of Čekanice, a small place off Blatná, Josef Velenovský (1858-1949)
embarked on a scientific career during his grammar school years in Písek. At Charles
University, Prague, he developed interest in botany and philosophy, devoting his final years to
comparative morphology of plants. Yet the scope of his botanical researches was wide,
varying from fungi and mosses to higher plants and phytopaleontology described in more than
250 original papers published during his long life.
On his numerous foreign expeditions he took strong liking to the Balkan Peninsula,
which is reflected in the two large volumes of „Flora Bulgarica” (Vol. 1 published in 1891,
Vol. 2 in 1898) covering his floristic researches in the area. His scientific proficiency secured
him the appointment as director of the Botanical Garden and the Botanical Institute of Charles
University, let alone international recognition of his scientific papers. Somewhat in the shade
of his prime focus remained philosophical writings, not published until the 1920s and mainly
including the two-volume treatise „Přírodní filosofie“ [Natural philosophy], Volume 1
published as „Přírodnický“ (1921) [Naturalistic] and Volume 2 as „Kulturní“ (1922)
[Cultural]. Velenovský’s philosophical opinions, as formulated later in his life, did not always
harmonise with the ethos of the formative period of his scientific and, in particular,
speculative activities. A close look at his ideas about the consequences of scientific and
technological progress reveals that his starting point was a conviction that the planet Earth is a
negligible constituent of cosmic events. In his mind, astronomical and geological
developments that occurred on the earth proved that all mankind and its culture are but
accidental in the evolution of our planet because, according to him, human race can become
extinct like any other living systems.
In many of his papers Velenovský was critical of big industry, believing that
mankind must wake up to the fact that big business is a social evil and propounding the idea
of setting up, supporting and developing only handcrafts, retail trade and peasantry. “And we
are perpetually mistaken about one thing, that is to say, boasting on present culture. We keep
praising our automobiles, aeroplanes, factories, but forget that all of these things are only
a practical outcome of a few fragments of newly acquired knowledge. We are convinced that
civilised human race is now at the zenith of its endeavour and that all cultures of bygone ages
were barbarian compared to us. Not likely!” (Velenovský 1921: 166) And he concludes
saying “The entire modern civilisation culminates in the search for means to enhance man’s
comfort and physical pleasure. One invention follows another. As matters stand, many a man
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would say that we are living in a paradise, happy, blithe and contented; we do not miss
anything, just a means to prevent death. But it is not like that.” (Velenovský 1922: 108,
109)
Still and all, the contemporaneous Czech scientific community turned a deaf ear to
arguments implying that science and technology could turn against man. It is evidenced by
some negative responses to Velenovský’s views in contemporary periodicals. What invited
adverse criticism and disapproval was, for example, his claim that mankind would never
become master of the earth and matter, even though this idea was, among others, strongly
supported by the physical discoveries in the nuclear structure. No appreciation gained also his
doubts that some day in the future people could completely harness natural forces. Despite
personal criticisms, Velenovský did not cease to warn about the negative impact of
technological development on human health. “There are so many different vehicles in towns
and roaringly inhabited countries that people, having given up walking, do not see the
ensuing physical decline of their bodies. Railways, trams, etc. are indispensable for industry
and trade, but everywhere their numbers are disproportionate. I give advice to everyone who
can, spare money in your pocket and maintain health by not driving but going on foot.”
(Velenovský 1922: 121) The detrimental effect exerted on human mind by the increasing
pace of work Velenovský described laconically, labelling all mental diseases “nervousness”
and rendering psychical disorders strikingly similar to present-day troubles. “Today’s life
resembles a desperate turmoil of battle where one is ready to defeat another face-to-face so
as to hold his place, privileges and possesssions. We are working or fighting fast, feverishly
fast, squandering all our energy in young age. It is due to this troubled life and the concurrent
disregard for one’s health that civilised people suffer from universal modern disease –
nervousness.” (Velenovský 1922: 124)
Reflective analysis of science and technology in the works of František Mareš
Another distinguished scientist and philosopher who spent his school years in South
Bohemia was František Mareš (1857-1942), born in Opatovice off Hluboká nad Vltavou.
Having completed grammar school, he decided to study classical philology at the
Philosophical Faculty in Prague, where the course of lectures failed to meet his expectations
and he transferred, after only one term, to medicine. As a student at the Faculty of Medicine at
Prague University he took up research, which he later pursued as an assistant (1882-1892) and
head of Physiological Institute (1895-1928). The increasingly successful researches in the
field of physiology secured him the posts of senior lecturer (1885 and professor (1890).
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Physiological works, which make up the central core of his publications, include „Všeobecná
fysiologie“ (1894) [General physiology] followed by „Fysiologie“, his sterling and largest
work, written from vitalistic perspective and published in the long span between 1906 and
1929. His vitalistic opinions are grounded in his concept of physiology as “a science dealing
with living appearances, searching for and specifying them with the aim to determine the
essence of life as a natural phenomenon in contrast to non-living appearances. And it is the
ultimate task of physiology as a natural science to formulate the theory of life.” (Mareš
1894: III)
No wonder František Mareš’s, like Josef Velenovský’s, opinions stirred a number
of polemics, as e.g. the philosopher and psychologist František Krejčí declares: “In Mareš
we meet a deeply philosophical mind, fully appreciating exact scientific research, and so we
esteem every idea of his, though we may not approve of it.” (Krejčí 1901: 291) Mareš was
induced to philosophical reflections largely by his refusal of empirical concept of natural
sciences as reduced to finding and describing facts. “But I did not find mere facts sufficient
for science.” (Mareš 1929: XXII) Considering such kind of empirism dogmatic, he pleaded
for enhancing scientific thought with philosophical depth, which should be facilitated by
Kant’s philosophy. (Král 1942: 40) Recognised as Mareš’s cardinal philosophical work is
„Idealism a realism v přírodní vědě“ [Idealism and realism in natural science], which
appeared in 1901. On its more than four hundred pages the author, among other things,
explains his scepticism towards the mechanistically materialistic elucidation of all vital
processes.
Claiming that man’s knowledge cannot extend beyond his experience, he says that the
significance and commitment of science are delimited by the content load of the term
experience. Human experience makes up a sum of all events, activities and sensations in the
past and future. An individual cannot experience the existence of another entity, whether the
experience of the external world or the experience of other living creatures and non living
systems – their existence is derived. If science is to eschew all fictions, it can only describe
individual events, specifying their relations, present condition and sequence. Under the
influence of Kant’s philosophy, Mareš argued it was man who inserted law into Nature so
as to understand it. The mission of science was to serve practical needs of life through
manipulating Nature. The problem of truth in science, according to Mareš, was not only
unsolvable but illusory and absurd, for the purpose of human intellect was not to seek the
truth but to be in service of life. That was also why science, as Mareš had it, was celebrated
thanks to life-serving fields - namely technology and medicine. Science had changed the face
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of the world, altering man’s condition on the earth and relieving his misery. “Science
provides so many means for so many people to be able to live in affluence. It makes physical
labour easier by having it done by machines; it joins people all over the globe with electric
waves and aeroplanes; it teaches man to propagate plants and breed animals for his needs.”
(Mareš 1923: 10)
The previous quotation hardly disguises Mareš’s reference to the phenomenon
decades later labelled as globalisation, as follows from his words: “Industrial production
extended unavoidably beyond the state and national borders and resulted in internationalism.
The concentration of large-scale production and division of labour were to embrace the
whole globe.” (Mareš 1923: 130,131) He assumed that science had opened up unlimited
potential for general welfare because there was an abundance of physical means on the earth.
(Mareš 1918: 18) Neverthless, it was the very science that defined, as Mareš opined, the
limits of man’s vanity and therefore it was necessary to combine scientific knowledge with
morality. “It is only human feeling and willpower that are important for science not to be
used for destruction but for creation.” (Mareš 1918: 10) The prevailing attitude in science
should be morality as human race, through developing its mind and enhancing knowledge,
had achieved more profound understanding of its position on the earth. Man realised that
“humankind is a brotherhood, struggles between social classes and nations are a crime,
selfishness and hardness of heart are vices, privation is the best way to achieve happiness.”
(Mareš 1923: 18, 19)
Wide-ranging discussions were launched by Mareš’s postulate that science could
observe only a limited portion of reality, not being able to percieve what was beyond reality,
as this could be cognised only by feeling: “What is effective, or rather, decisive in real life
are springs incognisable by reason: feelings. Reason only gives advice, shows possibilities
and means, and gauges the extent. Feelings, by contrast, incite the willpower to action,
because it is the feeling that sets the value of everything. Feeling is irrational,
incomprehensible to reason: therefore it is not recognised by rational science as an
independent element, only as a kind of accentuating emotion. Even so, feeling is the original
basis of all learning.” (Mareš 1923: 72) On account of that, Mareš stated that science
oriented towards organic life could not exist without teleology which in no way contradicted
causality, just the opposite, it took it for granted.
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DISCUSSION
The previous quotes show that one of the dominant, not unnoticeable, motifs of Josef
Velenovský´s reflections was a warning about contemporary European culture having gone
astray in consequence of amazing technological advancement concurrent with general neglect
of spiritual cultivation. The whole human life, according to him, became materialised, with
people indulging in luxury, entertainment, and delights while overlooking the moral and
intellectual aspects. A fairly radical thinker, Velenovský was assured that European
civilisation was disintegrating and was going to perish. The curse that would one day destroy
European culture he identified as technology and big industry, since Europeans had forgotten
that spiritual cultivation was a cosmical command before which all ingenious inventions
(railway; steam vessels; telegraph; radio; television; press; chemistry; etc.) were mere
playthings misused by men of business for making money and war machines. He believed that
pride, mammon, fraud, falsehood, violence, slavery, disease and health loss originated from
factory life and world trade. The sincere belief of contemporary sociologists that our
civilisation would expand and last for ever he deemed an illusion.
The controversiality of many of his opinions notwithstanding,Velenovský ranked
among

those

men

of

thought

whose

insightful

reflections

and

observations

generateddiscussions about spheres of thought which were to become topical decades later,
such as environment and landscape protection: “Enlightened man should not abuse his
intelligence for the extinction of his animal neighbours but employ it for regulating their
common abode. One day in the future, the elimination of many plant and animal species might
cost people dear.” (Velenovský 1921: 172) Apart from positive appraisal, it is impossible
not to admit that Velenovský’s works scarcely relinquished uncritical assessment of races
and nationalities. All the same, this should never hinder the objective analysis and evaluation
of his achievements. (Pavličíková 2008: 6)
František Mareš deemed science an element of culture and explored the mutual
permeation and interaction of both phenomena in many of his works and periodical articles
(„Otázky filosofické, národní a sociální v politice“; „Věda a kultura“; „Mravnost a kultura“,
etc.) [Philosophical, national and social issues in politics; Science and culture; Morality and
culture, respectively]. The elementary tools of civilisation are experience, reason and science.
(Mareš 1923: 48) It was particularly thanks to the science of natural forces that man was
given the whole of Nature and liberated from hard physical labour. Instead of hand tools he
was given machines which work on their own. These technological achievements of science
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were conducive to false belief that scientific knowledge on its own was culture, the pinnacle
of culture. Yet “scientific enlightenment based merely on reason cannot, by itself, be human
culture, only a means and tool for achieving it. A dangerous tool, because science serves both
good and bad purposes, following the feeling and will of man. Who obeys only reason, will
never break the circle of selfishness and other people will become just means and tools to
serve his purposes”. (Mareš 1923: 50)
According to Mareš, true culture does not comprise solely reason and its learning,
since culture creates higher values like freedom and love. Reason, though, does not know any
freedoms because it conceives everything as a chain of causes and effects, not knowing love
which is completely irrational. Man will never escape his selfish circle through reason.
Culture is not produced only by rational enlightenment and science but especially by morality
and art, its basis being metaphysics and its summit religion in which we seek complete truth.
Thus Mareš proceeds to differentiating between scientific and moral cultures, and to explain
their relation, he says that religion is an expression of man’s moral culture which is older than
scientific culture and can never be defeated nor replaced by it. He may describe scientific
culture as a mere means but still recognises the irreplaceability of science in learning about
the world. “Science is a condensed experience of linkage between natural objects, abridged in
comprehensive formulas to anticipate and control the natural course of events. In all matters
of this world open to experience, natural science is an absolute sovereign power. Every
science-defying belief will compare badly with science. Nothing in this world happens without
the influence of natural causes.” (Mareš 1908: 28) To make his view complete he says that
scientific research can be conducted without philosophical, particularly noetic, contexts, but
hardly ever such a work of science would enhance human knowledge and serve the nation’s
culture. To him, culture is of a higher value than science and it is through science that Nature
conforms with culture. (Mareš 1908: 28)
CONCLUSION
The works of Josef Velenovský and František Mareš reveal that science has put
limits to man’s haughtiness by defining the boundaries man’s knowledge can never manage to
cross. At the same time, they both realised that mankind should link the advancement of
scientific learning with moral obligations, not destroying anything that could not be repaired
or recreated. They reflected on social and ecolological side effects of technological changes
occurring in the second half of the nineteenth and the first half of the twentieth centuries,
which did not yet pose an appeal to the contemporaneous social institutions. In order to
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convey their message in terms of Josef Šmajs, a respected contemporary Czech philosopher,
it could be said that Josef Velenovský andFrantišek Mareš pointed out that scientific
knowledge is a constituent part of the cultural system which is ontically oppositional towards
Nature.
REFERENCES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

DEMJANČUK, N. (1994): Filosofie techniky. Plzeň: Západočeská univerzita. ISBN
80-70-82-149-3.
KRÁL, J. (1942): Zprávy a poznámky. K úmrtí prof. Františka Mareše. Česká mysl, No. 3.
KREJČÍ, F. (1901): Mareš, F. Idealism a realism v přírodní vědě. Česká mysl, No. 2.
MAREŠ, F. (1929): Fysiologie smyslů. Praha: Mladá generace lékařů.
MAREŠ, F. (1923): Otázky filosofické, národní a sociální v politice. Plzeň: Nakladatelství
grafických závodů.
MAREŠ, F. (1918): Pravda nad skutečnost. Praha: Spolek českých mediků.
MAREŠ, F. (1890): Úvahy z cest. Praha: the author’s edition.
MAREŠ, F. (1908): Věda a kultura. Praha: IV. sjezd českých přírodozpytců a lékařů.
MAREŠ, F. (1894): Všeobecná fysiologie. Praha: the author’s edition.
PAVLIČÍKOVÁ, H. (2008): Josef Velenovský (on his philosophical and scientific
activities). České Budějovice: Jihočeská univerzita 2008, ISBN 978-80-7394-153-6.
SUŠA, O. (2009): Globalizace, riziko a sociální souvislosti informačních technologií. In:
Věda, filosofie, metodologie. Praha: Filosofia. ISBN 978-80-7007-288-2.
ŠMAJS, J. (2008): Filosofie – obrat k Zemi. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-1639-3.
VELENOVSKÝ, J. (1921): Přírodní filosofie. Vo. I. (Přírodnický). Praha: L. Souček.
VELENOVSKÝ, J. (1922): Přírodní filosofie. Vol. II. (Kulturní). Praha: L. Souček.

ADDRESS & ©
PhDr. Helena PAVLIČÍKOVÁ, CSc.
Katedra společenských věd
Pedagogická fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Czech Republic
pavlic@pf.jcu.cz
doc. PhDr. Lenka HRUŠKOVÁ, Ph.D.
Prorektor pro kvalitu a rozvoj
Metropolitní univerzita Praha
Dubečská 900/10, 100 31 Strašnice
Czech Republic
lenka.hruskova@mup.cz

149

KOMPARACE E-LEARNINGU A KLASICKÉ VÝUKY S OHLEDEM
NA UČEBNÍ STYL
Comparison of E-learning and Classical Teaching with Respect to Learning Style
Lenka HRUŠKOVÁ
České Budějovice, Czech Republic
ABSTRAKT: Příspěvek se zabývá výsledky aplikovaného výzkumu na Vysoké škole
technické a ekonomické v Českých Budějovicích ve studijních programech Stavitelství
a Ekonomika a management. Výzkumné šetření bylo zaměřeno na provedení analýzy, posléze
komparaci evaluace úspěšnosti e-learningu a standardní prezenční výuky odborného cizího
jazyka na bakalářském stupni v závislosti na studentově učebním stylu. Záměrem bylo
posouzení závislosti stylů učení podle konkrétních charakteristik a komponent na učebním
prostředí.
Klíčová slova: e-learning – standardní prezenční výuka – odborná jazyková výuka – styl učení
ABSTRACT: The paper deals with the results of applied research at the Institute of
Technology and Business in České Budějovice in the study programmes Building and
Economics and Management. The research was focused on the analysis, then on the
comparison of the evaluation of e-learning success and the standard full-time teaching of a
foreign language at the bachelor's level, depending on student's learning style. The intent was
to assess the dependency of learning styles according to specific characteristics and
components in the learning environment.
Key words: e-learning – standard full-time teaching – professional language teaching –
learning style
ÚVOD
Jednou z významných oblastí kontextu výukového procesu je (Mareš –Čáp 2007)
problematika stylů učení (učebních stylů). Pojem styl učení tvoří tedy do určité míry spojnici
mezi pojmy učení, zvláštnosti učebního procesu a pojmy osobnost, zvláštnosti osobnosti,
diferenciace mezi lidmi. Na druhou stranu je nutno konstatovat, že většina výzkumníků
zaměňuje odborné termíny styl učení, učební styl, studijní styl, kognitivní styl, přístup k učení,
učební strategie. V odborné literatuře se diskutuje vzájemný vztah mezi kognitivními
a učebními styly. V pedagogickém slovníku (Průcha – Walterová – Mareš 2009: 236)
definují autoři styly učení jako ,,postupy při učení, které jedinec používá v určitém období
života ve většině situací pedagogického typu, [...] do jisté míry nezávislé na obsahu učení,
vznikající na vrozeném základě (kognitivním stylu) a rozvíjející se spolupůsobením vnitřních
i vnějších vlivů‟. Vlčková (2006: 13) konstatuje, že „styl učení si zpravidla neuvědomujeme
a považujeme své učební postupy za něco samozřejmého a nám vyhovujícího“, že „styl učení
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je možné diagnostikovat a (i když nijak snadno) i měnit“. Švec (1998: 43) hovoří o stylu
učení jako o „individuální charakteristice jedince, kterou lze chápat jako vnitřní složku
dovedností, které si subjekt osvojuje“. V českém prostředí se nejvíce prosazuje model
Dunnových, a to zejména díky adaptaci dotazníku LSI profesorem Marešem.
V našem příspěvku pracujeme s termínem e-learning, který je charakterizován jako
„multimediální podpora vzdělávacího procesu s použitím moderních informačních
a komunikačních technologií, která je zpravidla realizována prostřednictvím počítačových
sítí“ (Kopecký 2006: 7), nebo také „jako elektronické učení/vzdělávání, které označuje
různé druhy učení podporovaného počítačem“ (Průcha –Walterová –Mareš 2009: 66).
Zounek (2009: 37–38) konstatuje, že „e-learning zahrnuje jak teorii a výzkum, tak
i jakýkoliv vzdělávací proces (s různým stupněm intencionality), v němž jsou v souladu
s etickými principy používány informační a komunikační technologie pracující s daty
v elektronické podobě“. Z mnoha dalších definic termínu e-learning (Zounek – Sudický
2012; Kopecký 2006; Zounek 2009) budeme pro naše účely používat tento pojem jako
komplexní počítačovou (elektronickou) podporu vzdělávání, čímž budeme akcentovat
fakt, že za e-learning považujeme pouze takovou počítačovou podporu vzdělávání, kde je
komunikace s počítačem (nebo s člověkem – tutorem či spolužákem – ale prostřednictvím
počítače), skutečně hlavním nástrojem vzdělávání.
Vedle pojmu e-learning pracujeme v empirické části s pojmem standardní prezenční
výuka tak, jak ji definuje např. Průcha (1996: 64): „Výuka je širší pojem, který zahrnuje
jednak vyučování (činnosti učitele), jednak učení (činnosti žáka) a také obsah těchto činností,
jejich cíle, podmínky realizace, výsledky aj.“ Standardní prezenční výuku vnímáme jako
kontaktní výuku pod vedením učitele, která v pedagogické praxi existuje již od počátku
historie, kde žák a učitel jsou si partnery, ale nejsou si postaveni naroveň (srov. Hrušková
2013; Mareš, Křivohlavý 1995; Kasíková 2016; Vašutová 2002, 2004; R ýdl 1994;
Šeďová 2005).
METODIKA A CÍL
Zahraniční studie, které se zabývají styly učení a kognitivními styly, konstatují, že je
potřeba je brát v úvahu (např. Lee – Cheng – Rai – Depickere 2005; Aragon – Johnson
–Shaik 2002). Výzkum zaměřený na vztah mezi styly učení a akademickým výkonem
ukázal, že pokud jsou respektovány a zohledněny studentovy styly učení v e-learningových a
obecně elektronických prostředích, dosahují tito lepších akademických výsledků (Dunn –
Bruno – Sklar – Beaudry 1990). Naše výzkumné šetření však tyto předpoklady
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nepotvrdilo. Naopak naše statistické výsledky plně korespondovaly s výsledky práce Broada,
Matthewse a McDonalda (2004), která popisuje administraci a výzkum Honeyho
a Mumfordova výzkumného nástroje Learning Styles Questionnaire (LSQ) univerzitním
studentům. Byly studovány změny stylů učení a výsledků učení v prostředí IVLE (Integrated
Virtual Learning Environment) s podporou internetu. IVLE umožňuje přístup k obsáhlé síti
studijních materiálů a také diskuse mezi studenty. Výkony studentů studujících ve standardní
prezenční výuce ve stejné době či o rok dříve a studentů experimentální skupiny se nelišily
statisticky významně (stejně tak, jako v našem výzkumném šetření) ve shodě i s případovou
studií projektu Comenius „E-learning, evaluace e-learningu“ Ludvíka Egera (2004), který
konstatoval, že nic nebrání tomu, aby pro řadu obsahů při použití různých forem a metod
s využitím specifických prostředků byly dosaženy stejné cíle jako u standardní prezenční
výuky.
Metodologie našeho výzkumu byla kombinací několika kvantitativních postupů.


Zjišťování úspěšnosti e-learningu bylo provedeno pomocí experimentu na koncepci
experimentální (e-learning) a kontrolní skupiny (standardní prezenční výuka) pomocí
komparace. Používání e-learningové výuky je v analýzách posuzováno jako nezávisle
proměnná. Pro určení signifikance hypotézy používáme hladinu významnosti, která je
vymezena standardně ve shodě s územ v pedagogické metodologii vždy maximálně
na p ‹ 0,05 nebo p = 0,05.



Sběr dat byl realizován na základě elektronického dotazníkového šetření: převzatého
standardizovaného dotazníku studijního stylu (Mareš 1987).



Odborné jazykové dovednosti a znalosti studentů se zjišťovaly pomocí opakovaných
elektronických kvazistandardizovaných didaktických testů a ústní prezentace. Jednalo
se o sumativní hodnocení na konci výuky předmětu, tedy na konci každého semestru.



K vyhodnocení experimentu byly užity statistické metody. Získaná data byla
analyzována

s

ohledem

na

psychometrické

vlastnosti

dotazníku,

a kvazistandardizované didaktické testy. Byla použita korelační analýza a analýza
variance k ověření diferenciací v dílčích proměnných. V rámci experimentálního
postupu jsme použili různorodé metody sběru údajů (e-testy, standardizovaný
dotazník). Jedná se tedy o výzkumnou metodu, která synteticky využívá možnosti
ostatních výzkumných metod.
Bylo osloveno 500 respondentů, zpět se nám vrátilo 483 dotazníků, což je 96,6 %.
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Pedagogický výzkum začal v akademickém roce 2011/2012 a ukončen byl v roce 2013/2014.
V obou, respektive čtyřech skupinách, byl proveden stratifikovaný výběr. Všem studentům
2. a 3. ročníku VŠTE v Českých Budějovicích byl v elektronické podobě v zimním semestru
v roce 2012 administrován standardizovaný Marešův dotazník týkající se stylů učení
(Mareš 1987). Současně v akademických letech 2012/2013 a 2013/2014 byly výsledky
z didaktických testů evidovány do tabulky v Excelu.
Výzkumná otázka: Vede e-learning a standardní prezenční výuka v jazykové
odborné výuce ke stejné úspěšnosti pro všechny studenty z hlediska jejich učebního
stylu? Pokud ne, pro který styl je výhodnější e-learning?
VÝSLEDKY A DISKUSE
V této kapitole odpovídáme na výzkumnou otázku.
=================================================
H0: Při e-learningu je dosaženo stejného průměrného bodové hodnocení u respondentů
s vlastností systematičnost v učení jako u respondentů, u kterých tato vlastnost absentuje: µ₁
= µ₂.
H1: Při e-learningu je dosaženo různého průměrného bodové hodnocení u respondentů
s vlastností systematičnost v učení než u respondentů, u kterých tato vlastnost absentuje: µ₁
≠> µ₂.
Tab. č. 1: Komparace hodnocení u respondentů s/bez vlastnosti systematičnost v učení.
Systematičnost v učení
e-learning celkem
neorientovaní na systematičnost v učení
pásmo průměru
orientovaní na systematičnost v učení

VSH
78,78
77,12
78,79
79,34

Legenda
VSH – výběrová střední hodnota
VR – výběrový rozptyl
RV – rozsah výběru (tj. počet položek v daném výběru)
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VR
20,37
16,27
23,39
15,00

RV
150
17
86
47

Graf č. 1: Průměrný bodový zisk dle orientace na systematičnost v učení (e-learning).

Při testování pomocí kvantilů normálního rozdělení jen velmi těsně přijímáme
alternativní hypotézu H1, p-hodnota je 4,9. Vzhledem k poměrně nízkému rozsahu výběru
neorientovaných na systematičnost v učení i těsnému výsledku testu, je zde nanejvýš vhodné
porovnat testovací kritérium i s kvantilem Studentova rozdělení. Tam, podle očekávání,
nulovou hypotézu na standardní, pětiprocentní hladině významnosti nezamítáme (p-hodnota
6,7). Systematičtí studenti v e-learningu: odborné jazykové výuce vykazují „jen těsně
nevýznamně lepší výsledky“ než nesystematičtí. Pro úplnost dodáváme, že při standardní
prezenční výuce odborného cizího jazyka jsou rozdíly mezi středními hodnotami statisticky
zřetelně nevýznamné, p-hodnota 15,3 (resp. 17,2 pro Studentovo rozdělení).
H0: Při e-learningu je dosaženo stejného průměrného bodové hodnocení u respondentů
s vlastností mimoškolní orientace jako u respondentů, u kterých tato vlastnost absentuje: µ₁
= µ₂.
H2: Při e-learningu je dosaženo různého průměrného bodové hodnocení u respondentů
s vlastností mimoškolní orientace a u respondentů, u kterých tato vlastnost absentuje: µ₁ ≠
µ₂.
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Tab. č. 2: Mimoškolní orientace.
VSH
78,78
78,60
79,00
79,08
78,90
79,11
77,13
78,98
78,86

e-learning
pásmo průměru
neorientovaní na mimoškolní aktivity
orientovaní na mimoškolní aktivity
standardní prezenční výuka
pásmo průměru
neorientovaní na mimoškolní aktivity
orientovaní na mimoškolní aktivity
Celkový součet

VR
20,37
20,56
23,47
14,84
21,34
22,92
15,57
19,05
21,04

RV
150
88
37
25
335
198
29
108
485

U e-learningu nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly, na rozdíl od standardní
prezenční výuky, kde překvapivě ano. A o to překvapivěji, že na opačnou stranu, než jsme
předpokládali – statisticky bylo zjištěno, že orientace na mimoškolní aktivity vede k lepším
výsledkům. Pravděpodobně se jedná o specifikum studia cizích jazyků.
Graf č. 2: Komparace výuky podle orientace na mimoškolní aktivity.

ZÁVĚR
Na základě statistického vyhodnocení lze konstatovat, že pro konkrétní výběrový
soubor s 95% spolehlivostí platí tato tvrzení. Při e-learningu v bakalářských studijních
programech vykazují systematičtí studenti při studiu odborného jazyka „jen těsně
nevýznamně lepší výsledky“ než nesystematičtí. Při testování pomocí kvantilů normálního
rozdělení jen velmi těsně přijímáme alternativní hypotézu H1, p-hodnota je 4,9 (viz tab. č. 3).
Vzhledem k poměrně nízkému rozsahu výběru neorientovaných na systematičnost v učení
i těsnému výsledku testu, je zde nanejvýš vhodné porovnat testovací kritérium i s kvantilem
Studentova rozdělení. Tam, podle očekávání, nulovou hypotézu na standardní, pětiprocentní
hladině významnosti nezamítáme (p-hodnota 6,7). Pro úplnost dodáváme, že při standardní
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prezenční výuce odborného cizího jazyka jsou rozdíly mezi středními hodnotami statisticky
zřetelně nevýznamné, p-hodnota 15,3 (resp. 17,2 pro Studentovo rozdělení).
Tab. č. 3: Přehled statistických hodnot pro testování H0 vs. H1.
Testovaná hodnota
Dolní hranice kritického intervalu (normální rozdělení)
p-hodnota (normální rozdělení)
Dolní hranice kritického intervalu (Studentovo rozdělení)
p-hodnota (Studentovo rozdělení)

1,969
1,960
4,9
2,120
6,7

Současně však při e-learningu odborného jazyka bylo dosaženo stejného průměrného
bodové hodnocení u respondentů s vlastností mimoškolní orientace (79,08) jako
u respondentů, u kterých tato vlastnost absentuje (79,00); tzn., že u e-learningu odborného
jazyka nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly. Toto tvrzení však neplatí u standardní
prezenční odborné výuky cizích jazyků, kde byly překvapivě zjištěny statistické rozdíly.
A o to překvapivější, že na opačnou stranu, než jsme předpokládali; statisticky tedy bylo
zjištěno, že orientace na mimoškolní aktivity vede k lepším výsledkům.
V tomto případě jsme se zamýšleli, proč mimoškolní orientace opírající se o potřebu
sociálního styku i o nesystematický přístup k učení, vykazuje u studentů v standardní
prezenční odborné výuce CJ lepší výsledky. Odpovědí může být komunikativní přístup
ve standardní prezenční výuce cizích jazyků, kdy jazyk není chápán jen ve smyslu
jednotlivých struktur (gramatika, slovní zásoba), nýbrž také ve smyslu funkcí, který
vykonává. Odborný jazyk je vyučován v reálných situacích a reálném čase. Koncept
celoživotního učení přirozeně odpovídá tomu, jak probíhá učení se odbornému cizímu jazyku.
Bez komunity ostatních lidí je nemožné si osvojovat jakýkoliv cizí jazyk. Pro soudobou
společnost, která staví na klíčových kompetencích, dovednostech, znalostech se proces učení
cizímu jazyku stává důležitý pro společnost – pro jedince, skupinu, stát i globální společnost.
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UČEBNICE ANGLICKÉHO JAZYKA NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ
NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PŘIPRAVUJÍCÍCH STUDENTY
KE SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLIČTINY
English Language Coursebooks Most Frequently Used at Secondary Schools Preparing
Students for the National Part of School leaving Exam in English
Věra SLÁDKOVÁ
České Budějovice, Czech Republic
ABSTRAKT: Tato studie popisuje výukový kontext, ve kterém dochází k výběru učebnic
angličtiny na středních školách v České republice. Klíčová role učitele v tomto procesu je
dána tím, že se nemusí řídit závaznými kritérii nadřízených orgánů, ale nezískává od nich ani
odbornou pomoc. Studie dále seznamuje s dotazníkovým šetřením, ze kterého vyplynulo, že
nejpoužívanější učebnicí ve školním roce 2016/2017 byla učebnice Maturita Solution,
následována s velkým odstupem učebnicemi New Headway a New English File. Úrovně
učebnic používaných v jednotlivých ročnících jsou velice různé a závislé na mnoha různých
aspektech.
Klíčová slova: učebnice – kurikulum – dotazníkové šetření – jazyková kompetence – úrovně
učebnic – přizpůsobování učebnic
ABSTRACT: This paper describes the learning situation in which English teaching
coursebooks are being chosen by language teachers in the Czech Republic. The key role of
teachers in the process is determined mainly by the absence of binding criteria and assistance
provided by superior authority. The study also presents the results of a questionnaire survey
which reveals that the most commonly used course book in the school year 2016/2017 was
Maturita Solution, followed by New Headway and New English File. The level of the used
coursebooks in individual school years differs greatly, perhaps due to variables of the learning
context.
Key words: coursebooks – curriculum – questionnaire survey – language competence –
coursebook levels – coursebook adjustment
ÚVOD
Výukové materiály jsou jedním z mnoha faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání
a úspěšnost studentů u standardizovaných zkoušek, neboť výrazným způsobem spoluurčují
výukový kontext. Ten je mimo jiné ovlivněn i socio-politickými aspekty, neboť výuka
angličtiny na středních školách je řízena Národním programem vzdělávání (NVP)
a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy (RVP), které stručně vymezují povinný
obsah a rozsah učiva a vzdělávací cíle. Tyto dokumenty vycházejí z jazykové politiky Rady
Evropy a Evropské komise a stanoví dovednosti, které studenti mají ovládnout na konci
příslušného stupně vzdělávání. Jednotlivé školy si pak na jejich základě vytváří konkrétní
školní vzdělávací programy (ŠVP). Takto „decentralizované kurikulární dokumenty dávají
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učitelům větší autonomii a umožňují jim činit klíčová rozhodnutí ve vzdělávání“ (Richards
2001: 215)16. To jednak znamená, že učitelé mohou svá rozhodnutí, včetně výběru učebnice,
lépe přizpůsobit potřebám studentů, ale existuje i nebezpečí, že takto obecně formulované cíle
mohou být interpretovány učiteli různým způsobem.
Kromě oborově vyhraněných škol a gymnázií existuje velké množství integrovaných
středních škol, v nichž se každá třída v ročníku řídí jiným rámcovým vzdělávacím
programem. V jazykovém vzdělání je velký rozdíl mezi gymnázii, jejichž rámcový vzdělávací
program směřuje k dosažení úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce
pro jazyky (SERRJ) u předmětu Cizí jazyk a B1 u předmětu Další cizí jazyk, v porovnání se
středními odbornými školami, jejichž rámcový vzdělávací program směřuje k dosažení
úrovně B1 u předmětu Cizí jazyk a A2 u předmětu Další cizí jazyk, přičemž požadavky
na studenty skládající společnou část maturitní zkoušky z anglického jazyka vztahující se
„k výstupům pro vzdělávání v oborech Cizí jazyk a Další cizí jazyk uvedeným v RVP“
(Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání 2014: 5) stanoví dosažení referenční úrovně
B1 podle SERRJ. Celkově lze tedy říci, že výuka anglického jazyka na středních školách
a příprava ke společné části maturitní zkoušky z tohoto předmětu, probíhá za odlišných
podmínek na různých školách a mnohdy i v různých třídách téže školy. Tento variabilní
výukový kontext výrazným způsobem ovlivňuje i výběr výukových materiálů, které jsou
podle Richardse„klíčovým komponentem ve většině jazykových programů“ (2001: 251)17.
Cílem této studie je:
1.

Popsat výukový kontext, ve kterém k výběru učebnic v České republice dochází

2.

Identifikovat, které učebnice angličtiny jsou aktuálně používány nejčastěji

3.

Určit, které úrovně učebnic se používají v jednotlivých ročnících

4.

Charakterizovat typy doplňujících materiálů, které středoškolští učitelé preferují

1

VÝBĚR UČEBNICE A JEJÍ ROLE PŘI VÝUCE CIZÍHO JAZYKA
Učebnice se mohou stát páteří celého výukového procesu a určovat jeho strukturu

a obsah, protože rámcové vzdělávací programy popisují pouze cíle, jichž má být po čtyřech
letech studia dosaženo, ale „zodpovědnost za výsledky vzdělávacího procesu se ve větší míře
přesouvá na učitele, který však zatím na tuto roli není připraven“ (Maňák 2007: 29). Musí
však rozpracovat skutečný obsah studijního programu do dokumentu nazvaného školní
vzdělávací program, který může podle potřeby kdykoliv obměnit tak, aby skutečná výuka

16
17

„a decentralized curriculum gives teachers greater autonomy in making educational decisions“
„a key component in most language programs“
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vždy probíhala v souladu s ním. V této situaci, kdy na probíhající učební program neexistují
osnovy, se stává, že „učitelé sestavují tematické plány zcela založené na komerčních
učebnicích“ (Dubin – Olshtain 1986: 33)18, zvláště tehdy, pokud jsou učebnice „pro učitele
i žáky uznávanými reprezentanty požadovaného učiva“ (Maňák 2007: 25). Učitelé tedy
většinou vyberou učebnici, jejíž obsah je „v souladu s oficiálními kurikulárními dokumenty“
(Mikk 2007: 16) a zároveň „odpovídá požadavkům na výstupní hodnocení“ (ibid.). Její
obsah pak převedou do požadované formy školního vzdělávacího programu.
Česká republika „patří mezi země s necentralizovaným rozhodováním o tom, které
učebnice si školy vyberou pro výuku“ (Průcha 2009: 303) a o použití učebnic a učebních
textů rozhoduje podle zákona ředitel školy. V praxi však své rozhodnutí často konzultuje
s učiteli či předmětovou komisí. Ministerstvo školství sice každoročně zveřejňuje ve Věstníku
MŠMT seznam učebnic, které mají tzv. schvalovací doložku, ale ta je závazná pouze
pro učebnice nakoupené z přidělených finančních prostředků, a proto učitelé a ředitelé
na středních školách nemusí tento seznam respektovat. Středoškolští studenti si učebnice totiž
platí sami. § 27 zákona č. 561/2004 Sb. uvádí, že „školy mohou při výuce kromě učebnic
a učebních textů uvedených v seznamu podle odstavce 1 používat i další učebnice a učební
texty, pokud nejsou v rozporu s cíli vzdělávání stanovenými tímto zákonem, rámcovými
vzdělávacími programy nebo právními předpisy a pokud svou strukturou a obsahem vyhovují
pedagogickým a didaktickým zásadám vzdělávání“ (MŠMT 2004: 18).
Vzhledem k tomu, že „školní učebnice jsou nejen edukačním konstruktem zajímajícím
hlavně pedagogy, ale také velkým obchodním artiklem“ (Průcha 2009: 300), stávají se
předmětem „konfrontace mezi silami volného trhu, v podstatě vylučující centrální (státní) či
jinou kontrolu“ (Průcha 2009: 305). To se ale negativně odráží i v chybějící didaktické
podpoře pro učitele. Richards podotýká, že „učitelé by měli být zapojeni do výběru učebních
materiálů a mohou potřebovat pokyny vysvětlující jejich roli v učebním programu“ (2001:
213)19. Středoškolský učitel v České republice, který potřebuje poradit s výběrem
nejvhodnější učebnice pro své studenty připravující se ke společné části státní maturity
z angličtiny, tak v aktuálním věstníku (Ucebnice_duben 2017_SŠ.xlsx. Dostupné z www:
http://www.msmt.cz/file/40590/) najde 14 různých titulů, ale žádná kritéria, která by mu
pomohla s výběrem, ani rady, jak s učebnicí případně pracovat. Nezávislý testovací orgán
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) na svých webových stránkách

„the teachers have put together instructional plans based entirely on commercial textbooks“
„teachers need to be involved in the choice of materials and guidelines may be needed on the role of materials
in the program“
18
19
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dokonce uvádí, že „centrálně nelze stanovit seznam učebnic k výuce, protože by tak Centrum
pro zjišťování výsledků vzdělávání ovlivnilo trh s učebnicemi. Doporučujeme orientovat se dle
jazykových

úrovní

(dle

SERRJ)

uvedených

na přebalu

učebnic“

(http://www.novamaturita.cz/cizi-jazyk-u-obecne-dotazy-1404033964.html).
Takže státní a testovací orgány ve snaze nezvýhodnit žádného z vydavatelů
neposkytují žádnou podporu s výběrem učebnice. Sikorová zmiňuje, že dalším problémem je
absence soustavného výzkumu učebnic v ČR, která „zapříčiňuje nedostatek objektivních
informací, které by byly k dispozici učitelům. Učitelé pak spoléhají na reklamní materiály
nakladatelství“ (2007: 31), když si na trhu zcela volně vybírají ty, které považují
za nejvhodnější. Z dostupných materiálů vyplývá, že podrobněji se výzkumem vztahu
školních učebnic angličtiny k „deklarovanému obsahu vzdělání‟ (Průcha 2008: 28) zabývala
snad pouze O. Hradilová v doktorské disertaci obhájené na Pedagogické fakultě UP
v Olomouci v roce 2008.
Další otázkou je, zda jsou pedagogové na výběr učebnice dostatečně odborně
připraveni, neboť Maňák například dochází k závěrům, že „větší pozornost si zasluhuje
příprava budoucích učitelů k práci s učebnicemi, …, k volbě adekvátních metod a prostředků“
(2007: 30). V ideálním případě by obecné „cíle učebnice měly co nejúžeji korespondovat s cíli
učitele a cíle obou by měly co nejvíce odpovídat potřebám studentů“ (Cunningsworth
1995: 7)20. Učitel by měl provést analýzu znalostí a dovedností studentů a vybrat takovou
učebnici, která je co nejefektivněji dovede k požadovaným cílům stanoveným nejen
požadavky na společnou část maturitní zkoušky, ale i těm, které jsou relevantní budoucím
potřebám studentů při dalším studiu či práci. Konkurenční boj v podmínkách tržní ekonomiky
však vede k tomu, že počet nabízených učebnic neustále vzrůstá, což učiteli „značně ztěžuje
výběr optimální učebnice, neboť nemá možnost všechny případné varianty posoudit“ (Maňák
2007: 24).
Přesto by se výběr učebnice angličtiny neměl podceňovat, protože jazykové učebnice
jsou učiteli ve výuce využívány velice často. Průcha (2009) uvádí výsledky dotazníkového
šetření z 80. let, podle nějž učitelé ruštiny na základních školách využívali učebnice z 91,2 %.
Dále předkládá i výsledky výzkumu, který byl založen na pozorování učitelů základní školy
ve výuce na Islandu a publikován I. Sigurgeirssonem (1996), podle nějž učitelé angličtiny
věnovali práci s učebnicí 96,8 % času výuky.
Přestože nemáme k dispozici výsledky výzkumů, do jaké míry používají učebnice
„the aims of the course book should correspond as closely as possible to the aims of the teacher, and both
should seek to meet the needs of the learners to the highest degree“
20

161

čeští středoškolští učitelé, lze odhadovat, že procento jejího využití bude podobné, neboť se
v převážné většině jedná o učitele, jejichž mateřským jazykem je čeština. Většina z nich nemá
možnosti být v pravidelném kontaktu s anglicky mluvícím prostředím, a tak mohou procházet
procesem zhoršování své jazykové kompetence. Richards připouští, že učitelé, kteří nemají
tolik jistoty a nevěří tolik svým jazykovým dovednostem, „mohou potřebovat podporu
učebnice více než rodilí mluvčí“ (2001: 211)21 a vyzdvihuje její roli, neboť je pro něj zdrojem
správných jazykových modelů a jazykového inputu. Dává jazykovému kurzu určitou
strukturu, tvoří sérii systematicky plánovaných vyučovacích hodin, které mají určitou progresi
a postupují buď lineárně či recyklují učivo spirálovým způsobem. Učebnice poskytují širokou
škálu příležitostí k učení a vyučování, standardizovaná zadání úkolů umožňující rovnoměrný
rozvoj klíčových jazykových dovedností, vyzkoušené aktivity, které šetří čas, atd.
Nezkušeným či neaprobovaným učitelům může spolu s „učebnicí pro učitele sloužit jako
prostředek základního didaktického proškolení“ (Richards 2001: 255)22. Pro studenty
mohou být učebnice „hlavním zdrojem kontaktu s cílovým jazykem“ (Richards 2001: 252)23
a jejich grafická podoba může mít i motivační funkci.
2 METODY
Původním záměrem výzkumu bylo provést dotazníkové šetření s cílem identifikovat
nejpoužívanější učebnice a výsledky porovnat s informacemi o nejprodávanějších učebnicích
získaných od distributorů. Proto byla oslovena nakladatelství MEGABOOKS a INFOA
s dotazem, zda mohou sdělit tituly a počty nejprodávanějších učebnic angličtiny určených
pro střední školy. Oslovená nakladatelství na dotaz nereagovala, což eliminovalo možnost
porovnání. Na nedostupnost těchto informací si stěžuje i Gray, když zmiňuje, že „přesná
čísla prodejů učebnic je velice obtížné získat“ (2002: 155)24. Na dotaz zaslaný České školní
inspekci (ČŠI), zda zjišťuje informace o používaných učebnicích na středních školách,
dorazila následující odpověď:
Působnost České školní inspekce je vymezena v § 174 školského zákona
bez specifického zaměření na podpůrné materiály typu učebnic a učebních textů, za jejichž
úroveň odpovídá ve smyslu § 27 a 164 školského zákona ředitel školy. (ČŠI, 14. 3. 2017)
Jediným zdrojem informací o nejpoužívanějších učebnicích se tak stal dotazník
rozeslaný do 518 středních škol ve všech krajích ČR. K oslovení respondentů byl použit
„may need the support of a textbook more than NS teachers“
„with the teacher’s manual can serve as a medium of initial teacher training“
23
„the major source of contact they have with the language“
24
„accurate figures for coursebook sales are difficult to come by“
21
22
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adresář, který vychází z Rejstříku škol a školských zařízení, který je průběžně aktualizován
odborem školské statistiky, analýz a informační strategie MŠMT (Rejstřík škol a školských
zařízení: http://rejskol.msmt.cz/). Tento adresář obsahuje aktuálně platné školy a školská
zařízení ke dni 03. 04. 2017. Z nabízeného seznamu byly vyfiltrovány 3 formy vzdělávání,
které odpovídaly výběrové podmínce:
* Střední vzdělání s maturitní zkouškou (dříve Úplné střední všeobecné vzdělání)
* Střední vzdělání s maturitní zkouškou (dříve Úplné střední odborné vzdělání
s vyučením i maturitou)
* Střední vzdělání s maturitní zkouškou (dříve Úplné střední odborné vzdělání
s maturitou (bez vyučení)
Výběrové podmínce vyhovovalo 1185 škol a školských zařízení a cílem bylo získat
reprezentativní vzorek škol pomocí stratifikovaného výběru tak, aby z každého kraje bylo
osloveno stejné množství gymnázií, středních odborných škol a integrovaných škol.
U středních odborných škol bylo dbáno na to, aby z každého kraje byly osloveny školy s co
nejširším spektrem specializací. Z celkového počtu škol, které odpovídaly výběrové
podmínce, bylo osloveno 44 % škol. Na dotazníkové šetření odpovědělo celkem
70 respondentů, což činí 13,51 %. Podrobnější informace o počtu oslovených škol
v jednotlivých krajích a počet získaných odpovědí lze nalézt v tab. č. 1. Důvodem, proč se
procento oslovených škol v jednotlivých krajích liší, je fakt, že spektrum středních škol je
v jednotlivých krajích různé. V některých krajích (např. v Praze) převládají gymnázia a počet
specializací středních škole je omezený. Některé kraje mají velké množství integrovaných
škol zahrnujících v sobě celou škálu oborů od gymnázií po učební obory.
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Tab. č. 1: Oslovené školy v jednotlivých krajích a návratnost dotazníků.
KRAJE
Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Olomoucký
Moravskoslezský
Jihomoravský
Zlínský
Kraj Vysočina
CELKEM

Počet
Počet
Osloveno
obyvatel škol*

%

Odpovědělo

% z oslovených
škol

1 286 399 185
1 274 633 131
637 460
82
574 694
50
310 245
34
830 371
80
439 262
49
555 683
72
505 285
65
639 946
80
1 236 028 128
1 169 788 113
590 459
63
512 727
53
1 799 126 1185

28
34
41
54
68
45
57
46
58
51
42
45
48
53
44

2
6
6
2
3
2
3
1
12
4
9
6
7
7
70

3,92
13,64
17,65
7,41
13,04
5,56
10,71
3,03
31,58
9,76
16,67
11,76
23,33
25,00
13,51

51
44
34
27
23
36
28
33
38
41
54
51
30
28
518

Zdroj: Vlastní zpracování.
Zástupci ředitelů takto vybraných škol obdrželi e-mail s prosbou o vyplnění
jednoduché tabulky (tab. č. 2). Cílem bylo zjistit jména učebnic používaných v jednotlivých
ročnících střední školy a jejich úroveň. Pokud učitelé používali další doplňující materiály
pro přípravu ke společné části maturity, byli též požádáni o vyplnění.
Tab. č. 2: Učebnice používané ve školním roce 2016/2017 (tabulka, která byla použita při
dotazníkovém šetření).
Ročník

Učebnice

Úroveň
(např. intermediate, preintermediate atd.)

Další používané publikace
a publikace určené k výuce psaní

4. ročník nebo
oktáva
3. ročník nebo
septima

Zdroj: Vlastní zpracování.

3

VÝSLEDKY
3.1

Učebnice používané v jednotlivých ročnících středních škol

Na dotazníkové šetření odpovědělo 70 respondentů, ale na mnoha školách (převážně
integrovaných středních školách) používají v jednom ročníku různé učebnice v závislosti
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na potřebách studentů. Někteří respondenti uvádějí různé úrovně té samé učebnice, jiní
odlišné názvy učebnic. Některé školy uvedly, že výuka u nich neprobíhá ve všech ročnících,
a proto vyplnily pouze relevantní informace. Respondenti pracující s tou samou učebnicí také
ne vždy pracují s tím samým vydáním. Podrobnější informace o tom, které vydání učebnice
používají, byly vyplněny v dostatečném množství pouze u učebnic New Headway (v 86,6 %
se jednalo o 3. vydání „Third Edition“) a Maturita Solutions (v 96,2 % se jednalo o 2. vydání
„2nd Edition“), a proto tato skutečnost nebyla podrobněji zkoumána.
V 1. ročníku, jak vyplývá z tab. č. 3, se ve školách, které se zúčastnily dotazníkového
šetření, používá 15 různých učebnic. Z toho 7 není uvedeno ve Věstníku MŠMT
Ucebnice_duben 2017_SŠ.xlsx (http://www.msmt.cz/file/40590/). Jsou to konkrétně: Real
Life, New Opportunities, Angličtina pro jazykové školy, Click on 1, Face to Face, New
Horizons a Education for Life. Dvě posledně jmenované učebnice však figurovaly
na seznamu učebnic s doložkou MŠMT z října roku 2016. Jednoznačně nejpoužívanější
učebnicí v 1. ročníku SŠ je tak podle dostupných informací učebnice Maturita Solutions.
Tab. č. 3: Učebnice používané ve školním roce 2016/2017 v 1. ročníku (případně v kvintě).
Poř.
číslo

Učebnice

Počet

Elementary

Úroveň
Pre Intermediate
Intermediate

1

Maturita
Solutions

42

17

23

2

2

New Headway

9

5

3

1

3

New English File

6

1

4

1

4

Real Life
New
Opportunities
Time to talk 1
Angličtina pro
jazykové školy
Maturita Focus
New Horizons
English in Mind
Education for
Life
New Success
Choices
Click on 1
Face to Face
CELKEM

5

3

1

1

3

2

1

2

1

1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1

2
2
1
1

1
1

1

1

1
1
1
1
78

UpperIntermediate
0

1

1
1

1
1
1
1
39

33

Zdroj: Vlastní zpracování.
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6
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Ve druhém ročníku, jak uvádí tab. č. 4, se spektrum učebnic příliš nezměnilo. Přibyl
pouze jeden nový titul New Total English. New Success a Education for Life naopak nejsou
mezi uváděnými učebnicemi. Jména tří nejpoužívanějších učebnic se nemění.
Tab. č. 4: Učebnice používané ve školním 2016/2017 ve 2. ročníku (případně v sextě).
Poř.
číslo

Učebnice

Počet

Úroveň
Pre Elementary
Intermediate
intermediate

1

Maturita
Solutions

43

13

27

3

2
3
4

New Headway
New English
File
Real Life

8
6
6

3
2

4
5
3

1
1
1

5

New
Opportunities

3

1

2

6

Time to talk 2

3

2

7

Angličtina pro
jazykové školy

2

1

8

Maturita
Focus

2

1

9

Face to Face

1

1

10

New Total
English

1

1

11
12
13

Choices
Click on 2
New Horizons

1
1
1

1
1
1

14

English in
Mind

1

1

CELKEM

79

19

51

UpperIntermediate

Neuvedena

0

1
1
1

8

0

1

Zdroj: Vlastní zpracování.
Ve třetím ročníku však dochází k výraznějším změnám. Z tab. č. 5 je vidět, že se
rozšiřuje počet používaných učebnic o tituly, které nejsou na seznamu učebnic majících
schvalovací doložku MŠMT – Maturita Activator, Cambridge English First Materclass,
Longman Exam Accelerator, Gateway B1 Plus. Ve všech těchto učebnicích je důraz kladen
na získání dostatečných zkušeností s testovými úlohami a místo postupného rozvoje
jednotlivých dovedností se výrazně upřednostňuje testování před učením. Fakt, že Maturita
Activator se stává druhou nejpoužívanější učebnicí, svědčí o tom, že učitelé jsou si vědomi
toho, jak důležité je studenty řádně připravit ke zkouškám.
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Tab. č. 5: Učebnice používané ve školním roce 2016/2017 ve 3. ročníku (případně
v septimě).
Poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Učebnice

Počet

English in Mind

38
8
7
5
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CELKEM

76

Maturita Solutions
Maturita Activator
New Headway
New English File
Real Life
New Opportunities
Maturita Focus
Cambridge English First Masterclass
New Horizons
Angličtina pro jazykové školy 2
New Total English
Face to Face
Longman Exam Accelerator
Gateway B1 Plus
Choices
Time to talk
Click on 2

Úroveň
PreInterUpperNeuvedena
intermediate mediate Intermediate
20
12
6
2
4
1
1
2
5
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28

34

13

1

Zdroj: Vlastní zpracování.
Z tab. 6 je patrné, že v 56 případech z celkového počtu 78 používají učitelé učebnice,
které nesou slovo Maturita ve svém názvu. Spektrum používaných učebnic se tak rozrůstá
o tituly Maturita Excellence, Maturita (Matoušková), Yes! Angličtina Maturita či
o Objective PET, připravující ke zkoušce na úrovni B1 (Cambridge English Assessment).
Zpětný vliv (backwash effect), který má společná část maturitní zkoušky z anglického jazyka
na výběr učebnice, je tak jasně patrný.
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Tab. č. 6: Učebnice používané ve školním roce 2016/2017 ve 4. ročníku (případně v oktávě).
Poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Učebnice

Počet

Maturita Solutions
Maturita Activator
New Headway
New English File
Maturita Excellence
Real Life
Angličtina pro jazykové školy
New Total English
Maturita Focus
New Opportunities
Longman Exam Accelerator
Objective PET
Gateway B1 plus
Choices
Cambridge English First Masterclass
Time to talk
Matoušková, Maturita
Yes! Angličtina maturita
New Horizons

36
14
6
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CELKEM

78

Úroveň
Pre InterUpperNeuvedeno
intermediate mediate Intermediate
15
15
6
3
7
4
4
2
3
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21

37

15

5

Zdroj: Vlastní zpracování.
Tento zpětný vliv maturitní zkoušky na způsob výuky a výběr učebnice se
pravděpodobně odráží i v oblibě učebnice Maturita Solutions. Ve všech ročnících a na všech
úrovních je jednoznačně nejpoužívanější učebnicí ve školách, které se zúčastnily průzkumu.
Příčinou může být pravděpodobně její název, který prozrazuje, že by mohla řešit problémy
s přípravou k maturitní zkoušce. Za svůj úspěch může vděčit i dobrým marketingovým
strategiím, jako třeba každoročně konaným odborným seminářům s prezentací učebnic
pořádaných nakladatelstvím Oxford University Press na školách v krajských a okresních
městech či lákavé nabídce získat kompletní sadu učebnic pro učitele zdarma v případě
dostatečně velké objednávky učebnic pro studenty. Mnohá její cvičení se velmi podobají
úkolům, které musí studenti zvládnout ve společné části maturitní zkoušky, což nasvědčuje,
že s tímto záměrem byla speciálně navržena. Navíc autoři z tohoto nakladatelství v roce 2005,
na začátku celého projektu tvorby této učebnice, též navštívili řadu škol ve střední Evropě,
pozorovali vyučování a hovořili s učiteli a studenty. Toto jim umožnilo porozumět, co
„středoškolští studenti a učitelé chtějí od nové knihy“ (Krantz et al. 2008: 4)25. Tento přístup

25

„secondary students and teachers want from a new book“
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vychází z nejnovějšího trendu v tvorbě učebnic, kdy se autoři a vydavatelé snaží přizpůsobit
učebnici místním podmínkám v zemích, kde se budou používat. Gray (2002) uvádí, že častá
je spolupráce s autory z dané země či zemí s cílem uvést učebnici do souladu s místními
osnovami či kurikulárními dokumenty a zapojení místních reálií.
Jen některé školy vyplnily poslední část tabulky týkající se dalších používaných
publikací a publikací specificky rozvíjejících psaní. Odpovědi bylo možné rozdělit do čtyř
skupin: časopisy Bridge (výjimečně Gate), materiály určené k procvičování gramatiky, slovní
zásoby a rozvoji psaní. Graf č. 1 ukazuje, že učitelé doplňují učebnice o další gramatická
cvičení velice často, s ročníky stoupá i používání časopisů určených pro výuku angličtiny.
Opomíjenými oblastmi je slovní zásoba a psaní. Pouze dvě školy z těch, které odpověděly
na dotazníkové šetření, používají další materiály určené k rozvoji psacích dovedností. V obou
případech se jednalo o materiály k výuce obchodní korespondence.
Graf č. 1: Doplňující materiály a materiály určené k rozvoji psacích dovedností.

Zdroj: Vlastní zpracování.

3.2

Úrovně používaných učebnic

Dotazníkové šetření týkající se používaných učebnic poukázalo na velkou variabilitu
mezi úrovněmi učebnic používaných na středních školách v jednotlivých ročnících. Z grafu
č. 2, který podává informaci o úrovních učebnic v 1. ročníku, je poznat, že 42,3 % škol, které
odpověděly, začínají vyučovat s učebnicemi na úrovni elementary, což je pravděpodobně
způsobeno tím, že znalosti a dovednosti studentů přicházejících ze základních škol jsou
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nevyrovnané, či ještě nedosahují „očekávané úrovně komunikační kompetence … na úrovni
A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (2001) a Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2007)“ (Vlčková et al. 2014: 11).
Vlčková (2014) toto tvrzení dokládá testováním, které provedla Česká školní inspekce
u žáků 8. a 9. ročníků ZŠ v letech 2012 a 2014. Přesto 50 % škol používá učebnice na úrovni
pre-intermediate a 7,7 % škol (zřejmě se jedná o víceletá gymnázia, jejichž studenti pokračují
ve výuce z předchozích ročníků) dokonce používá učebnice na úrovni intermediate.
Graf č. 2: Úrovně učebnic používaných v 1. ročníku středních škol (případně v kvintě).

Úroveň

Elementary
Pre-Intermediate
Intermediate

Zdroj: Vlastní zpracování.
Porovnáním grafu č. 2 s grafem č. 3, který znázorňuje úroveň používaných učebnic
ve 2. ročníku SŠ, je patrné, že 17,9 % škol používá úroveň elementary pouze v 1. ročníku,
a poté přechází na úroveň pre-intermediate. To potvrzuje fakt, že ve 2. ročníku SŠ stoupá
procento učebnic na úrovni pre-intermediate z 50 % na 65,4 %. Počet škol pracujících
s učebnicemi na úrovni intermediate se jen mírně zvyšuje na 10,3 %. Většina učebnic
ve zkoumaném vzorku (75,7 %) se průměrně probírá 2 roky a 4,4 % učebnic dokonce 3 roky.
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Graf č. 3: Úroveň učebnic používaných v 2. ročníku středních škol (případně v sextě).

Úroveň

Elementary
Pre-Intermediate
Intermediate
Neuvedena

Zdroj: Vlastní zpracování.
Graf č. 4 zobrazuje úrovně učebnic používaných ve 3. ročníku SŠ a ukazuje, že 40 %
škol používá učebnice na úrovni pre-intermediate, ale nejčastěji se v tomto ročníku používají
učebnice na úrovni intermediatena 45,3 % škol. Počet škol používající učebnice upperintermediate tvoří 14,6 %, pravděpodobně proto, že jednotlivé ročníky na školách mohou
v učebnicích postupovat různým tempem.
Graf č. 4: Úroveň učebnic používaných ve 3. ročníku středních škol (případně v septimě).

Úroveň

Pre-Intermediate
Intermediate
Upper-Intermediate
Neuvedena

Zdroj: Vlastní zpracování.
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Ve čtvrtém ročníku se počet škol používajících učebnice na úrovni intermediate jen
mírně zvyšuje na 50,7 %, stejně tak zvýšení nastává u úrovně upper-intermediate ze 14,6 %
na 20,5 %. Jak je vidět v grafu č. 5, výrazně stoupá počet učebnic, jejichž úroveň není
uvedena, důvodem je především to, že mnozí učitelé již nepřecházejí na učebnice s vyšší
úrovní obtížnosti, místo toho raději pracují s doplňovacími materiály či učebnicemi specificky
připravujícími ke společné části maturitní zkoušky. Více než čtvrtina (28,8 %) studentů
ve 4. ročníku je však ještě stále vyučováno z učebnic na úrovni pre-intermediate.
Graf č. 5: Úroveň učebnic používaných ve 4. ročníku středních škol (případně v oktávě).

Zdroj: Vlastní zpracování.
ZÁVĚR
Z dotazníkového šetření zabývajícího se učebnicemi angličtiny používanými
ve školním roce 2016/2017 vyplynulo, že Maturita Solutions je nejpoužívanější učebnicí, se
kterou pracují studenti ve všech ročnících středních škol, s velkým odstupem je následována
učebnicemi New Headway a New English File. Od třetího ročníku je výběr učebnic výrazně
ovlivněn potřebou učitelů připravit studenty ke zkouškám a stoupá i počet používaných
učebnic majících slovo Maturita v názvu. Polovina titulů používaných ve všech ročnících
škol, které se zúčastnily výzkumu, není na seznamu učebnic doporučených MŠMT.
Zřejmě nízká úroveň jazykové kompetence je příčinou toho, že téměř polovina
studentů 1. ročníků středních škol používá učebnice úrovně elementary. Statistiky
nejpoužívanější jsou však učebnice na úrovni pre-intermediate, které jsou používány u více
než jedné čtvrtiny studentů ještě ve 4. ročníku. Pouze přibližně 20 % respondentů uvedlo, že
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na jejich školách se ve 4. ročníku používají učebnice na úrovni upper-intermediate. Obecně se
však v posledních ročnících středních škol používají učebnice, které usnadňují učitelům
přípravu studentů ke standardizovaným zkouškám, a doplňující materiály, z nichž výrazně
převládá časopis Bridge. Ve všech ročnících kromě posledního učitelé preferují doplňující
materiály zaměřené na procvičování gramatiky. Další materiály k procvičování slovní zásoby
a rozvoji řečové dovednosti psaní jsou používány zřídka.
Výběr učebnic a jejich jednotlivých úrovní je dle zákona v kompetenci ředitelů škol, ti
však většinou dávají volnost učitelům vybrat učebnice podle aktuálních potřeb studentů.
MŠMT, Česká školní inspekce a testovací orgán CERMAT učitelům neposkytují žádnou
odbornou pomoc při výběru a v případě angličtiny se jim nedostává ani objektivních
informací pocházejících z vědeckého výzkumu a evaluace učebnic, proto jsou zcela vystaveni
faktorům tržní ekonomiky a tlaku marketingových strategií.
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КОНТРАСТИВНЫЙ МЕТОД В ОБУЧЕНИИ УКРАИНСКИХ
СТУДЕНТОВ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ
ИНОСТРАННОМУ НА БАЗЕ ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
(АНГЛИЙСКОГО)
Contrast Method of Teaching Ukrainian Students German as Second Foreign Language Based
on First Foreign Language (English)
Iryna ANURINA – Jan GREGOR
Kremenchuk, Ukraine – České Budějovice, Czech Republic
АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается применение контрастивного метода
в обучении студентов-носителей украинского языка второму иностранному языку
(немецкому) при наличии английского языка как первого иностранного. Автор делает
особое ударение на актуальности изучения нескольких иностранных языков в ответ
на растущий спрос современного общества на всевозможные виды международной
и межкультурной коммуникации, рассматривает результаты лингвистических
и педагогических исследований в представленной тематике, определяет ключевые
моменты обучения второму иностранному языку, описывает позитивное и негативное
влияние первого иностранного языка, сравнивает системы английского и немецкого
языков, выявляет общие черты рассматриваемых языков. Кроме того, исследование
фокусируется на рассмотрении явления интерференции, как негативного влияния
родного и первого иностранного языков, ищет способы использования позитивного
переноса.
Ключевые слова: первый иностранный язык – второй иностранный язык –
контрастивный подход – интерференция – позитивный перенос – методика обучения
иностранному языку
ABSTRACT: The article deals with studying the implementation of contrast method in
teaching student-native Ukrainian speakers the second foreign language (German) in case of
English being the first foreign language. The authors strongly emphasize the topicality of
studying several foreign languages as an answer to the increasing demand of the modern
society in various kinds of international and intercultural communication, review the results of
the linguistic and pedagogic researches in the introduced topic, define the key issues of
teaching the second foreign language, describe positive and negative influence of the first
foreign language, compare systems of English and German languages, find common features
of studied languages. Moreover, the research is focused on studying the phenomena of
interference as a negative influence of native and the first foreign languages, searches for the
ways of using positive transference.
Key words: the first foreign language – the second foreign language – contrast approach –
interference – positive transference – methods of teaching foreign language

175

ВВЕДЕНИЕ
Новые политические, социально-экономические и культурные реалии в Украине
и во всем мире стают предпосылкой расширения функции иностранного языка как
учебного предмета и, соответственно, уточнения целей и заданий владения им
в современном

обществе.

Иностранный

язык

все

больше

получает

статус

экономического и политического механизма взаимопонимания между разными
представителями мирового общества в разнообразных сферах жизнедеятельности.
Языковая политика Совета Европы направлена на сохранениеи развитие европейского
культурногои языково гонаследия, стимулирование европейцевкиз учению языков,
расширение каждодневных иделовых контактов разного уровня: «...plurilingual and
pluricultural competence promotes the development of linguistic and communication
awareness, and even metacognitive strategies which enable the social agent to become more
aware of and control his or her own «spontaneous» ways of handling tasks and in particular
their linguistic dimension» (Council Resolution 2008). Владение иностранным языком
предоставляет

дополнительные

возможности

для

самореализации

личности

в современных условиях.
Именно поэтому в последнее время наблюдается повышенный интерес
к преподаванию иностранного языка в учебных заведениях Украины разных уровней.
Украинский государственный стандарт базового и полного среднего образования,
новые программы по учебным предметам для общеобразовательных учебных
заведений, учебно-методическое обеспечение изучения отдельных предметов, реформы
для высших учебных заведений стали своеобразным откликом на современные
потребности общества. Особенно актуальным в настоящее время является изучение
нескольких иностранных языков. Таким образом, все больше и больше студентов
высших учебных заведений Украины изучают немецкий язык как второй иностранный.
Существует немало причин подобного выбора. Немецкий язык принадлежит
к достаточно распространенным в мире языкам и является официальным языком таких
стран, как Федеративная Республика Германия, Австрия, Лихтенштейн, а также одним
из официальных языков Швейцарии и Люксембурга. Кроме того, в пользу изучения
немецкого языка свидетельствуют следующие факты: Германия есть самой большой
в мире страной-экспортером; немецкий язык является общеупотребляемым в ЕС;
каждый год на книжном рынке Германии появляется более 60 тыс. новых публикаций;
немецкий язык занимает второе место по употребляемости в науке; тот, кто изучает
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и понимает немецкий, повышает свои шансы на рынке труда (Mukatayeva 2013).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Проблемой обучения второму иностранному занимались многие зарубежные
лингвисты и педагоги, например, Л. Вайнрайх (Weinreich 1953), С. М. Гасс
и Л. Селинкер (Gass – Selinker 1992), Б. Хуфайзер и Г. Нойнер (Hufeiser – Neuner
2003), Н. Маркс и Г. Мельхорн (Marx – Mehlhorn 2010) и др. Среди отечественных
ученых стоит упомянуть Н. Г. Аталаеву (Atalaeva 2013), Б. А. Лапидус (Lapidus
1977),

А. В. Щепилов у

В. Н. Вагнер

(Vagner

(Shchepilova
1997),

2003),

Н. В. Ветров у

О. П. Шк урин у
(Vetrova

2011),

(Shkurina

2013),

И. А. Ж учков у

(Zhuchkova 1972), М. В. Щербакову (Shcherbakova 2003), которые разрабатывали
методики преподавания немецкого языка после первого иностранного носителям
украинского или русского языков.
В процессе изучения немецкому языка как второго иностранного в условиях
контактирования трех (украинского, английского и немецкого), а иногда и четырех
(украинского, английского, немецкого и русского) языков возникают как негативные
для получения языкового опыта проблемы интерференции родного и первого
иностранного языка, так и возможности перенесения имеющегося языкового опыта
на новый иностранный язык (Kushneruk 2013). Б. А. Лапидус (Lapidus 1997),
И. А. Ж учкова (Zhuchkova 1972), И. Л. Бим (Bim 2001) и др. особое внимание
уделяют переносу как важному психическому явлению среди изучающих второй
иностранный язык.
Многие исследователи заметили тенденцию межъязыкового переноса не между
родным и изучаемым языками, а между первым иностранным и вторым иностранным
языками (особенно, если речь идет о близкородственных языках). Отмечается, что
перенос знаний может ускорить процесс овладения новым языком, в других случаях
родной язык (или первый иностранный) вызывает интерференцию – отклонение
от языковых норм, нарушение правил изучаемого языка.
Важнейшими психолингвистическими закономерностями овладения вторым
иностранным языком являются: широкое действие психологического переноса;
возможность сделать обучение более интенсивным; готовность учащихся к большей
самостоятельности в обучении; их высокая активность, особенно на первом этапе
познания – этапе понимания. Подчеркивается также и то, что обучение грамматике
второго иностранного языка происходит иначе – не в направлении от части к целому,
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а иным путем: от понимания назначения явления к пониманию особенностей его
выражения, от целого к деталям, нюансам (Shchepilova 2006).
У. Вайнрайх определяет интерференцию как случаи отклонения от норм
любого из языков, происходящие в речи двуязычных лиц в результате того, что они
знакомы более чем с одним языком, т.е. вследствие языкового контакта (Weinreich
1953).
Овладению немецкого языка после английского способствуют также следующие
факты:


генетическое родство немецкого и английского языков (германская группа);



латинское родство (использование латинского алфавита);



общие моменты в произношении;



наличие общего пласта лексики германского происхождения;



аналогические грамматические явления, близкие по структуре и значению;



похожие языковые образцы, которые изучаются на начальном этапе.
Научные

исследования

показывают,

что

проблемы

мультилингвального

обучения очень сложны и охватывают все уровни (фонетический, лексический,
грамматический, орфографический) и в целом влияют на продуктивную и рецептивную
речевую деятельность при обучении второму иностранному языку (Gak 2001). Таким
образом, при обучении немецкому языку как второму иностранному необходимо
обращать

внимание

на

три

основных

аспекта:

фонетический,

лексический

и грамматический.
Сравнительный

анализ

фонетических

систем

разных

языков позволяет

разработать рациональную систему обучения с учетом прогнозирования тех
трудностей, с которыми могут встретиться студенты. По мнению многих методистов,
сравнительно-сопоставительные

исследования

имеют

определенные

границы

применимости, что обусловлено степенью родства изучаемых языком. При этом важно
выбрать параметры сопоставления рядов однотипных явлений с тем, чтобы
подчеркнуть универсальное, общее и дифференциальное в сопоставляемых языках.
Такими параметрами обладают фонемы, общая характеристика которых позволяет
сопоставлять языки по различительным признакам.
Отдельный акцент на сходствах и различиях среди фонем английского
и немецкого языков помогает изучающим второй иностранный язык быстрее поставить
правильное произношение. Так, например, в немецком и английском языках долгота
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и краткость гласных – это свойство самих фонем, тогда как в украинском и русском
этот признак не принадлежит фонемам и используется в потоке речи для придания ему
экспрессивности;

немецкие

гласные

высокого

подъема

имеют

соответствия

в английском языке (различие в том, что немецкие гласные являются более узкими и не
имеют скользящей артикуляции); для изучающих немецкий язык после английского
(носителей украинского или русского языка) наиболее трудными для усвоения
немецкого звуками являются звуки с чуждым артикуляционным укладом (например,
[y:], [y], [ø], [oe]).
Сопоставительный анализ фонологических систем двух рассматриваемых
языков

позволяет

преподавателю

второго

иностранного

языка

использовать

позитивный перенос и помогать студентам сознательно избегать интерференции.
Позитивный перенос достигается с помощью сравнения лексических единиц:
1.

схожих по звучанию: Doktor – doctor, Antenne – antenna, Montag – Monday,
kommunikativ – communicative;

2.

схожих по написанию: Museum – museum; Tomate – tomato.
Студенты-носители

украинского

языка

также

испытывают

трудности

с правильной постановкой ударения и освоением мелодики, характерной для немецкой
речи. Сравнение с английским языком будет уместно при разборе слов, которые имеют
германские корни и в большинстве случает получают ударение на первом слоге
(Mutter – mother; Eisen – iron). Относительно интонации контраст окажется
благоприятным при сопоставлении нисходящей интонации простых утвердительных
предложений, вопросов с вопросительным словом, а также повелительного наклонения:
Wir singen jeden

Tag . – We sing every

day . (Обычно носители украинского

или русского языков читают такие предложения следующим образом: Wir

singen

jede n Tag).
Большую роль в упрощении изучения немецкого языка после английского
играет их грамматическое родство. Для грамматического строя германских языков
характерна тенденция к аналитизму, реализуемая в отдельных языках с разной
степенью полноты. Наиболее четко она проявляется в именном склонении; категория
числа двучленная: единственное и множественное. Трехродовая классификация
существительных (м. р., ср. р., ж. р.) сохраняется в немецком языке, в то время как
в английском

категория

рода

практически

отсутствует

(Shkurina

2013).

В синтаксическом плане для структуры простого предложения тенденция к фиксации
строгого порядка слов, особенно глагола-сказуемого, является более характерной
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для английского языка, в то время как нарушения порядка слов в немецком языке
осуществляется благодаря выражению отношений между членами предложений
с помощью падежей. Инверсия в сравниваемых языках наблюдается в вопросительных,
побудительных и придаточных предложениях.
Наиболее частыми ошибками, которые встречаются на этом уровне, является
построение предложения по схеме английского синтаксиса. Например, студенты
переводят предложение Мне очень интересна эта книга как Dieses Buch ist sehr
interessant für mich, что является негативным переносом порядка слов в английском
предложении This book is very interesting for me.
Явление интерференции проявляется также и на уровне грамматики. Например,
наличие в английском и немецком языках определенного, неопределенного и так
называемого «нулевого» артикля в большинстве случаев упрощает запоминание
правил, но, в то же время, в речи студентов можно встретить такие предложения: Ich
bin ein Student, в которых по аналогии с английским языком используется
неопределенный артикль после глагола-связки «быть» (I am a student). Трудности также
вызывает и омонимичный глагол will. Так, в английском языке с его помощью
образуются четыре временных формы (Future Simple, Future Continuous, Future Perfect,
Future Perfect Continuous), в немецком он является одной из форм модального глагола
wollen, которая появляется при спряжении с первым и третьим лицом единственного
числа. В результате получаем следующее предложение: Ich will dir vom Bahnhof abholen
(вместо

Ich

однообразных

werde

dir

упражнений

vom Bahnhof

abholen).

на подобные

Систематическое

грамматические

явления

выполнение
помогают

разграничить два языка и усвоить новый материал.
По мнению исследователей явления интерференции, у студентов, которые
приступают к изучению второго языка, уже в некоторой степени сформированы
следующие умения: наблюдать, сопоставлять, анализировать и аргументировать свои
мысли; распознавать и дифференцировать языковые явления (артикли, имена
собственные, глаголы-связки, порядок слов); пользоваться словарем и догадываться
о значении

неизвестных

слов

в

соответствии

с

контекстом

или

по словообразовательным признакам; заниматься индивидуально, в парах и группах;
строить план высказывания, воспринимать речь на слух, вступать в диалог (Vagner
1997). Как утверждает И. Л. Бим, частотность возникновения явлений интерференции
и переноса зависит от трех факторов: от уровня речевого развития родного языка; от
уровня владения первым иностранным языком; и от величины промежутка времени,
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который отделяет изучение второго иностранного языка от первого: чем меньше этот
промежуток, тем больше воздействие первого иностранного языка на овладение
вторым (Bim 2001). Именно поэтому предпочтительно, чтобы преподаватель
немецкого языка в высших учебных заведениях Украины владел также и английским
языком с целью использования положительного переноса и устранения интерференции
у студентов, изучающих два рассматриваемых языка параллельно.
ВЫВОДЫ
Современное

общество

диктует

все

больше

требований

к

скорости

и эффективности коммуникации на всех ее уровнях, начиная от личностного
и заканчивая международным, в связи с чем возникает потребность в изучении
большего количества иностранных языков. Примером удовлетворения спроса является
введение в систему образования обязательного изучения второго иностранного языка.
В большинстве случаев первым иностранным языком является английский, вторым –
немецкий. Именно подобный выбор упрощает овладение двумя языками, которые
принадлежат к одной языковой группе.
Выбор близкородственных языков порождает две закономерности. Во-первых,
возникают проблемы интерференции не только со стороны родного языка, но и, как
показывают исследования, со стороны первого иностранного языка. Причиной
возникновения интерференции является тот факт, что человек строит свою речь
по нормам родного языка или первого иностранного и устанавливает между
отдельными языковыми фактами второго иностранного несвойственные связи
и отношения. Во-вторых, параллельное изучение немецкого и английского языков дает
большие возможности для положительного переноса. Таким образом, преподавателю
необходимо использовать в преподавании контрастивный метод, который позволяет
сравнивать изучаемые языки, одновременно ускоряя процесс их изучения и обучая
студентов разграничивать их, чтобы избежать интерференции.
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NABÍDKA POTRAVIN PRO ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVU URČENÁ
OSOBÁM S NESNÁŠENLIVOSTÍ LEPKU
Offer of Special Nutrition Food Intended for People with Gluten Intolerance
Daniela ŠÁLKOVÁ – Michal EICHLER
Praha, Czech Republic
ABSTRAKT: Počet zákazníků-spotřebitelů, kteří mají problémy při konzumaci potravin,
které obsahují lepek, se neustále zvětšuje. Spotřebitelů s tímto omezením, zejména nižšího
věku, přibývá. Celiaci musí upravit svůj stravovací režim (bezlepková dieta), vyhledávat
a nakupovat potraviny přirozeně bezlepkové nebo obsahující lepek jen v povoleném množství
(Nařízení (ES) č. 41/2009). Problémy se u celiaků projevují nejen v oblasti fyzického zdraví,
v sociální oblasti (pocit vyloučení ze společnosti), v psychologické oblasti (pocity deprese
a úzkosti), ale zejména v oblasti stravování jako nutnost přípravy bezlepkových pokrmů
a omezenost ve veřejném stravování včetně cestování (Lee – Newman 2003; Sverker –
Hensing – Hallert 2005; Sverker et al. 2009). Ve výzkumném projektu ve vazbě a návaznosti
na hodnocení situace na českém trhu, který nabízí tyto potraviny, je sledována nabídka
(dostupnost) a její parametry při rozhodování celiaků o nákupu bezlepkových potravin.
Součástí příspěvku je zhodnocení stavu nabídky bezlepkových potravin z několika pohledů
spotřebitele v systému vnitřní obchod ČR.
Klíčová slova: vnitřní obchod – spotřebitel-celiak – nabídka – potraviny – kupní rozhodování
ABSTRACT: The number of customers-consumers who have problems when eating foods
that contain gluten is constantly increasing. Especially the number of lower age consumers
with this restriction is increasing. Celiacs must adjust their dietary regime (gluten free diet),
search and buy food naturally gluten-free or containing gluten only in the permissible amount
(Regulation (EC) no. 41/2009). The problems that celiacs suffer from are manifested not only
in the field of physical health, in the social sphere (the feeling of social exclusion), in the
psychological field (feelings of depression and anxiety), but especially in the catering area
because of the necessity of preparing gluten-free meals and limited public catering including
travelling (Lee Newman 2003; Sverker, Hensing, Hallert 2005, Sverker et al. 2009). In the
research project in custody and following an evaluation of the situation on the Czech market
that offers these foods, the supply (availability) and its parameters for celiacs when deciding
to buy gluten-free foods are monitored. The part of this paper is to evaluate the state of the
offer of gluten-free foods from several consumers’ viewpoints within the system of internal
trade of the Czech Republic.
Key words: internal trade – consumer-celiac – offer – foods – purchase decision
ÚVOD
Onemocnění z nesnášenlivosti lepku je autoimunitní onemocnění tenkého střeva, které
si neumí poradit s bílkovinou gluten neboli lepkem. Je známé pod pojmem celiakie, popřípadě
jako alergie na lepek nebo Duringova dermatitida. V podstatě jde o chronické onemocnění
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sliznice tenkého střeva a vyžaduje při stravování potraviny, které lepek neobsahují nebo jen
v malé koncentraci. Lepek je přitom součástí řady běžných (konvenčních) potravin, které
obsahují například pšeničnou nebo žitnou mouku. Ohroženi jsou jedinci, jež si vytvářejí větší
množství protilátek proti enzymům a bílkovinám, jež jsou součástí lepku. Celiak proto musí
s velkou zodpovědností dodržovat při stravování bezlepkovou dietu (Kohout – Pavlíčková
2010). Tím je zákazník-celiak omezen při výběru a nákupu potravin pro tuto dietu
i ve veřejném stravování z jinak velmi širokého sortimentu v nabídce potravinářského zboží
a možností veřejného stravování v systému vnitřní obchod (v subsystému maloobchod
a pohostinství).
METODIKA A CÍL
Odborný cíl příspěvku spočívá v hledání odpovědi na otázku: je stav nabídky
bezlepkových potravin na trhu ČR a podmínky pro jejich nákup v souladu s potřebami celiaků
pro jejich stravování a je jejich zastoupení ve sledovaném spotřebním koši dostačující?
Při zpracovávání tohoto příspěvku byla z metodologického hlediska využita
sekundární výzkumná data z lékařského hlediska (Anderson 2008; Mãki – Collin 1997;
Lee – Newman2003) se zkoumanými a sledovanými potřebami celiaků v jejich stravování
při dodržování bezlepkové diety. Primární výzkumná data byla získána při řešení projektů:
IGA PEF ČZU v Praze č. 20121027 (2012) „Průzkum nabídky potravin vhodných pro
zákazníky s nesnášenlivostí lepku v maloobchodě“ a č. 20141033 „Dostupnost stravování pro
celiaky (s bezlepkovou dietou) v provozovnách pohostinství v ČR a jejich společenská
odpovědnost vůči sledované skupině spotřebitelů“ (2014). Metodicky byla propojena
problematika vědeckého poznání daného jevu (celiakie a zdraví) a každodenního rozhodování
při nákupu potravin celiaky pro stravování, které vychází ze znalostí uspořádaných podle
subjektivní důležitosti jeho potřeb. Uvedené rozdíly mezi vědeckým přístupem a znalostmi
(každodenními potřebami) celiaků byly respektovány při zpracování tohoto příspěvku
(Hendl 2012).
VÝSLEDKY A DISKUSE
Nařízení (ES) č. 41/2009 v ČR vstoupilo v platnost 1. ledna 2012. Vymezuje
2 základní kategorie potravin pro zvláštní výživu vhodné pro osoby s nesnášenlivostí lepku.
Na tyto potraviny se vztahují odlišné požadavky na obsah i označování lepku v závislosti
na použité surovině:
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1.

Potraviny označené údajem „BEZ LEPKU“: obsah lepku může být nejvýše 20 mg/kg
v potravině ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli. Označení „BEZ
LEPKU“ je primárně určeno pro potraviny, které neobsahují pšenici, ječmen, žito,
oves nebo jejich křížence a obsahují jiné složky nahrazující pšenici, ječmen, žito
a oves (tzn. přirozeně bezlepkové suroviny).

2.

Potraviny označená údajem „VELMI NÍZKÝ OBSAH LEPKU“: Obsah lepku může
být nejvýše 100 mg/kg v potravině ve stavu, v němž je prodávána konečnému
spotřebiteli.Označení „VELMI NÍZKÝ OBSAH LEPKU“ je vyhrazeno pro potraviny
ze speciálně upravených složek vyrobených z pšenice, žita, ječmene, ovsa nebo jejich
kříženců, u kterých byl obsah lepku zpravidla snížen technologickou úpravou. Toto
označení nelze použít u potravin, které neobsahují žádnou složku z pšenice ječmene,
ovsa, žita nebo jejich kříženců. Pouze v případě, že obsah lepku nepřevyšuje 20 mg/kg,
lze použít označení „bez lepku“.
Tyto požadavky na obsah a označování jsou pro výrobce bezlepkových potravin

závazné a v nabídce zákazníkům v roli spotřebitele-celiaka určující pro jejich stravování
doma i při cestování (Regnerová – Šálková – Hes 2015).
Přesné údaje o počtu diagnostikovaných (skutečně nemocných) celiaků nejsou
k dispozici. Ani přímými dotazy na státních institucích nebyly získány. Proto se pracuje
s odhadem – s přibližnými hodnotami. Některé zdroje uvádějí, že v ČR je asi 50 000, jiné
70 000 a další v rozmezí 50 000-120 000 celiaků. V úterý 21.02.2017 na ČT1 bylo uvedeno
1 % z počtu obyvatel ČR, což odpovídá přibližně 105 000 osob. Vzhledem k nárůstu počtu
celiaků i k velkému zájmu veřejnosti, nyní už i masmédií, o problematiku celiaků
(bezlepkovou dietu – ne vždy správně chápanou) pokračuje výzkum nabídky a v dostupnosti
potravin a stravování této specifické skupiny spotřebitelů na trhu ČR.
Dotazníkového šetření se účastnilo 1461 respondentů-celiaků (1110 žen, tj. 79 %
a 351 mužů, tj. 24 %) ve věkových kategoriích: do 20 let včetně 202 respondentů (13,8 %),
od 21 do 40 let 922 (63,1 %), od 41 do 60 let 292 (20 %) a od 61 do 90 let jen 45 respondentů
(3,1 %). U 47,2 % respondentů byla celiakie diagnostikována do 18 roku, u 35.2 % mezi 19–
30 roky, u 15,2 % mezi 31–50 roky a ve věku nad 51 roků jen u 2,5 % respondentů. I tyto
údaje ukazují, že celiakie se objevuje více v mladším věku, tak jak o tom pojednává odborná
literatura. Pozn.: spouštěcích faktorů může být více, například náhlá změna v životě, operace,
porod, infekční onemocnění, může se objevit po vypjatém psychickém nebo fyzickém zážitku
a dalších mimořádných událostech (Kohout – Pavlíčková 2010).
Nejvíce respondentů mělo trvalé bydliště v Praze (519, tj. 35,5 %), následoval
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Středočeský kraj (286, tj. 19,6 %), nejméně bylo respondentů ze Zlínského kraje (24, tj.
1,6 %). Bezlepkovou dietu ze zkoumaného vzorku respondentů 1461 striktně dodržuje
75,9 %. Ostatní ne, nebo ne vždy dietu nedodržují. Jmenovitě hlavní důvody nedodržování
diety byly získány ve 193 odpovědích, které jsou uvedeny v tab. č. 1:
Tab. č. 1: Nedodržování bezlepkové diety.
Důvod
Chuť na jiné jídlo s lepkem
Náročnost, nedostupnost, cestování
Vysoká cena bezlepkových potravin
Málo času na stravování bez lepku
Slabá vůle, neopatrnost, pohodlnost, lenost
Ostatní odpovědi (včetně zdraví, piva apod.)

Celkem odp. 193
45
41
34
12
11
50

Vyjádřeno v %
23,3
21,2
17,6
6,2
5,7
25,9

Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření.
Z tab. č. 1 vyplývá, že skoro ¾ dotázaných bezlepkovou dietu vědomě porušují –
nejvíce z chuťových důvodů, náročnosti a nedostupnosti stravování zejména při cestování.
Po zavedení a dodržování bezlepkové diety se u 90 % (ze 1461 dotázaných) zdravotní
stav a tím i jejich kvalita života zlepšila. Zdraví je jednou ze základních kategorií-doménou
kvality života. Další doménou je rodina a rodinný život, volný čas a osobní rozvoj, práce
a profesní rozvoj, místo bydlení včetně komunity a okolí (Review of Quality of Life Project
Management 2004).
Finanční situace se po přejití na bezlepkovou dietu asi u poloviny dotázaných v rodině
zhoršila; i když skoro v 80 % rodin je jen 1 celiak. Náklady na 1 celiaka v rodině činí
v průměru 3 000 Kč a více. Jen 20 % z dotázaných pobírá příspěvek od zdravotní pojišťovny
(jde jen o celiaky do 18, popř. 26 let věku) a od státu příspěvek dostává je 7 % dotázaných.
U více než 40 % dotázaných celiaků byla zjištěna další přidružená onemocnění jako
alergie na laktózu, problémy se štítnou žlázou, anémie či Duhringova dermatitida.
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Graf č. 1 znázorňuje, ve kterých typech provozních jednotek maloobchodu respondenti
(ženy – muži) nakupují bezlepkové potraviny.
Graf č. 1: Místo nákupu bezlepkových potravin (ženy – muži).

Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření.
Ženy upřednostňují nákup bezlepkových potravin ve specializovaných prodejnách,
českých e-shopech a drogeriích. Muži přímo u výrobců, lékárnách a zahraničních e-shopech.
V hypermarketech a supermarketech jsou nákupy bezlepkových potravin více vyrovnané.
Při nákupu bezlepkových potravin dotazovaní celiaci (celkem 1461) zohledňují podle
důležitosti pro ně některé prvky, podle kterých se rozhodují pro nákup, jak je uvedeno v tab.
č. 2.
Tab. č. 2: Rozhodující prvky při nákupu potravin do bezlepkové diety.
Předchozí
zkušenosti
poč. %
1219

83,4

Dopad
na zdraví
poč. %
1131

77,4

Označení
bezl.p.
poč. %
1045

71,5

Doporučení
jinou os.
poč. %
1035

71,0

Cena
bezl.p
poč. %
966

66,1

Dostupnost
jiné altern.
poč. %
840

57,5

Výrobce
poč.
629

%
43,1

Země
původu
poč. %
518

35,5

Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření.
Z údajů v tab. č. 2 je zřetelné, že při rozhodování o nákupu konkrétní bezlepkové
potraviny mají největší váhu „předchozí zkušenosti“ s daným výrobkem. S tím souvisí i další
prvek „dopad na zdraví“ celiaka. Následuje „označení“ značkou bezlepková potravina
(přeškrtnutý klas), „cena“ a „dostupnost jiné alternativy“. Pod padesát procent jsou uváděny
prvky: „výrobce“ a „země původu“ bezlepkové potraviny.
Z dalších prvků, které ze své pozice celiaci jako kupující bezlepkové potraviny
zohledňují při rozhodování o koupi, jsou: chuť, složení, spokojenost, kvalita a dostupnost.
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Tyto prvky lze podřadit ke skupině, které jsou uvedeny v tab. č. 2.
Samostatně byla hodnocena dostupnost bezlepkových potravin. Polovina odpovědí
dostupnost uvádí jako dobrou, druhá část jako špatnou nebo mohla by být lepší. Obě skupiny
uvedly značný rozdíl mezi dostupností ve velkých městech a ve venkovském osídlení
a malých městech.
Přestože 76 % dotázaných odpověděla, že v posledních pěti letech se nabídka
bezlepkových potravin zlepšila, celiaci by přivítali rozšíření nabídky bezlepkových produktů.
Na prvním místě by uvítali širší sortiment u čerstvého pečiva, cukrovinek a těstovin. Jako
největší problém uvádí respondenti omezené možnosti veřejného stravování (v restauracích
i školních jídelnách), vysokou cenu bezlepkových potravin a malou finanční podporu
ze strany zdravotní pojišťovny a ze strany státu.
ZÁVĚR
Přestože nabídka bezlepkových produktů se za posledních pět let zlepšila, je stále
značný rozdíl mezi podmínkami pro jejich nákup. Nabídka není v souladu s potřebami celiaků
pro jejich stravování, jak ukázaly výsledky současného průzkumu a jejich komparace se
šetřením v roce 2012 a 2014. Přestože se problematika celiakii i bezlepkových potravin
pro stravování celiaků okrajově objevuje v masmediálních pořadech, je stále ještě tato
specifická skupina spotřebitelů opomíjena, a to zřejmě k jejich malému počtu – 1 %
z celkového počtu obyvatel ČR. Přitom bezlepkové potraviny včetně bezlepkového stravování
jsou základním předpokladem pro udržení jejich zdraví. A zdraví je hlavní a základní
determinantou udržení a rozvoje kvality jejich života (Review of Quality of Life Project
Management 2004).
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Jiří DUŠEK et al.: Ekonomické, finanční a právní perspektivy rozvoje regionů.
České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 165 s.,
ISBN 978-80-7556-019-3.
Jiří DUŠEK et al.: Economic, Financial and Legal Prospects of Regional Development
Regionální rozvoj, jeho faktory, vlivy působící a celková analýza je již řadu let
v hledáčku vědců, ekonomů, firem a zároveň také široké veřejnosti v Česku i na Slovensku.
Přestože se oba státy rozdělily k 1. 1. 1993 jejich vzájemná spolupráce v oblastech
ekonomiky, kultury, vzdělání, sportu atd. stále trvá. Dále lze téměř s jistotou uvést, že faktory
regionálního růstu a rozvoje jsou v obou státech téměř totožné. Členství v Evropské unii,
geografické podmínky, struktura ekonomiky, zde všude je možné nacházet pouze minimální
diference.
Tyto skutečnosti jistě přiměly autory k myšlence napsání předložené monografie
na téma perspektivy rozvoje regionů.
Monografie je rozdělena do tří hlavních kapitol, přičemž toto rozdělení věcně
a logicky odpovídá struktuře současných monografií podobného charakteru.
První kapitola „Vybrané faktory regionálního růstu a rozvoje“ nabízí velmi zásadní
část, a tou je význam partnerství pro místní rozvoj, přičemž závěr podkapitoly otevírá prostor
pro další výzkum v jiných regionech. Zajímavá je rovněž podkapitola 1.3 o významu vinařství
pro rozvoj daného regionu, kde lze nalézt inspiraci pro regiony na Slovensku či v dalších
státech Evropské unie.
Další kapitola s názvem „Regionální a strukturální politika ČR a EU“ zajímavě
představuje možnosti podpory pro regiony ze strany EU. Především pak podkapitola
2.3 „Makroekonomické

souvislosti rozvoje evropských regionů“

přináší

komparaci

výkonnosti vybraných území NUTS2 pomocí ukazatele hrubého domácího produktu na
obyvatele v časové řadě 2003 až 2008.
Neméně přínosnou částí je část 2.4 „Hodnocení strategických dokumentů
v regionálním rozvoji České republiky“ ve které Graf 9: Hodnocení prostorových problémů
strategickými a taktickými dokumenty ČR, jakožto vlastní zpracování autora, vystihuje
důležitost dokumentů pro rozvoje regionů.
Poslední, třetí kapitola „Udržitelný rozvoj regionů, obcí a území“, uzavírá dobře
vypracovaný pohled na celé téma regionálního růstu a rozvoje s nástinem komparace situace
v České republice a na Slovensku. Predikce možných směrů do dalších let jsou částečně
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patrné v závěru jednotlivých kapitol.
Celkový názor recenzenta na předloženou monografii je velmi pozitivní. Ing. Jiřímu
Duškovi, Ph.D. a jeho kolektivu se podařilo sumarizovat rozdílné perspektivy na tak
sofistikovanou problematiku, jakou rozvoj regionů bezesporu je. V závěru lze jistě
konstatovat, že monografie může být vřele vítána odbornou sférou, rovněž však širším
neodborným čtenářem.
ADDRESS & ©
Ing. Jiří ALINA, Ph.D.
Katedra ekonomiky
Ekonomická fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Studentská 13, 370 05 České Budějovice
Czech Republic
jalina@ef.jcu.cz
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Jiří DUŠEK et al.: Ekonomické, finanční a právní perspektivy rozvoje regionů.
České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 165 s.,
ISBN 978-80-7556-019-3.
Jiří DUŠEK et al.: Economic, Financial and Legal Prospects of Regional Development
Nová monografia širokého autorského kolektívu pod vedením Jiřího Dušeka
s názvom: „Ekonomické, finanční a právní perspektivy rozvoje regionů“ nadväzuje
na predchádzajúce zaujímavé a inšpiratívne diela reflektujúce na problematiku interpretovania
a riešenia vybraných európskych problémov v zvolených súvislostiach. Predložená publikácia
kompletizuje súbor relatívne rôznorodých pohľadov so spoločným cieľom načrtnúť možnosti,
resp. východiská, tzv. Udržateľného rozvoja v kontexte prebiehajúceho vývoja v európskom
priestore. Za nosné obsahové piliere možno označiť tri oblasti spracovania.
Prvá kapitola je venovaná vybraným faktorom regionálneho rastu a rozvoja. V tejto
kapitole sa autori zaoberajú špecifickými rozvojovými faktormi. Nastoľujú otázky formovania
spolupráce a partnerstva. Táto kapitola je východiskovou pre ďalšie časti monografie.
Druhá kapitola zameriava pozornosť na prvky resp. súvislosti uskutočňovanej
regionálnej a štrukturálnej politiky ČR a EÚ. Pozornosť je upriamovaná na konkrétnu analýzu
dopadov a hodnotenia účinnosti realizovanej regionálnej a štrukturálnej politiky.
V tretej kapitole s názvom Udržateľný rozvoj regiónov, obcí a území autorský kolektív
rieši vybrané aplikované súvislosti. Autori diskutujú otázky udržateľného rozvoja jednak
v teoretickej rovine, následne z pohľadu ekonomických a environmentálnych aspektov.
Pridanou hodnotou monografie je orientácia na praktické témy so zrozumiteľným výkladom
a vysvetľovaním. Takými sú partnerstvo aktérov regionálneho rozvoja, agroturistika,
problematika periférnych oblastí, bonita obcí, environmentálna politika rozvoja regiónov,
limity a bariéry udržateľného rozvoja. Spracovaný text môže nepochybne čitateľa priviesť
k schopnosti nielen pochopiť nastolené otázky regionálnej a štrukturálnej politiky, ale aj
formulovať tézy a inšpiratívne námety dotýkajúce sa možnostiam tzv. udržateľného rozvoja
regiónov v súčasnej situácii vývoja EÚ. Ani dlhodobá deklarovaná snaha vrcholových
predstaviteľov euroregiónov však nateraz nedokázala odstrániť nežiaduce rozdiely medzi
nimi, paradoxne v niektorých oblastiach i navzdory použitým nemalým objemom zdrojov
vznikli ťažko riešiteľné disparity. Monografia prináša v tomto smere viacero návrhov riešení,
ktoré môžeme považovať do značnej miery za pôvodné, nové najmä v tom, že sú odborne
zdôvodňované. Informačné zdroje sú vhodne zvolené a prevažne ide o nové zdroje
z posledného desaťročia k danej odbornej problematike. Zdroje sú korektne uvádzané a ich
interpretácia je vysoko profesionálna.
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Cestou k úspechu riešenia formulovaných problémov v predloženej monografii môže
byť komplexné štúdium danej problematiky s pochopením špecifík jednotlivých regiónov, ich
historického vývoja, sídelnej štruktúry a parametrizácie lokálnej ekonomiky. Predložená
monografia: „Ekonomické, finanční a právní perspektivy rozvoje regionů“ má všetky
predpoklady túto ambíciu naplniť.
ADDRESS & ©
Ing. Dušan MASÁR, PhD.
Katedra verejnej politiky a verejnej ekonomiky
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
Vysoká škola Danubius
Richterova 1171, 925 21 Sládkovičovo
Slovak Republic
dusan.masar@vsdanubius.sk
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Jan SVOBODA: Masarykův realismus a filosofie pozitivismu. Praha: Filosofia, 2017,
321 s., ISBN 978-80-7007-484-8.
Jan SVOBODA: Masaryk´s Realism and Positivism
V roce 2017 uplynulo 80 let od smrti T. G. Masaryka, více než 140 let od jeho
vídeňské habilitace. To představuje rozsáhlý časový prostor, v němž se realizovala
masarykovská bibliografie, tedy Masarykovy publikace a práce o něm. K těm posledním
přibyla kniha Jana Svobody Masarykův realismus a filosofie pozitivismu.
Svobodova kniha je prací, o níž lze říci, že je prací badatelskou, poučenou o analýzu
významných pramenů a literatury. Autorovi právě výsledky této analýzy umožnily
strukturovat dílo do sedmi kognitivně bohatých celků a nezanedbatelného úvodu.
Pozitivismus je filosofií, která Masaryka provázela v průběhu celé jeho myslitelské
a praktické aktivity. Aby mohl autor ukázat na zdroje Masarykova vztahu k tomuto
modernímu myšlení, věnoval první kapitolu rozboru Comtovy filosofie a jejímu působení
v 19. století především v Evropě. Zcela logicky J. Svoboda zařadil do své práce úvahy
o prostředí, v němž se Masaryk setkal s mimořádným vlivem této filosofie. Uvedl zde nejen
vídeňskou univerzitu, ale především Masarykovy učitele. Na předním místě F. Brentana.
Od něho si odnesl řadu podnětů, které výrazně působily především na Masarykovo přijetí
sociologického pozitivismu, který se nepochybně stal významným základem Masarykova
realismu. Především zde působila Brentanova snaha orientovat filosofii empiricky,
prostřednictvím její hlavní součásti, prostřednictvím psychologie...„Nejpřísnějším vědeckým
oborem filosofie je pro Brentanapsychologie“, napsal Svoboda a dále uváděl „což
prozrazuje i sám název svazku jeho díla Psychologie vom empirischen Standpunkt
(Psychologie z empirického hlediska), vydaného v r. 1874. Pod tímto názvem svou
psychologii – za doby Masarykova působení ve Vídni v zimním semestru 1874–1875 –
Brentano také přednášel“ (s. 79). Nemalý význam měl i Brentanův sklon k reformátorství.
U Brentana se patrně setkal s vlivem Comtova a Millova pozitivismu. Ale jak
poznamenal ve své samizdatové práci z r. 1974 Jan Patočka: „Masaryk se do Comta
pohroužil mnohem více než Brentano, a to tak, že se mu v něm odhalil celý soubor filosofie
dějin. Co u Brentana zůstávalo omezeno na abstraktní půdu filosofie a problém jejího
povznesení ze spekulativního úpadku na opětnou výši teoretické, vědeckypevně fundované
disciplíny, stalo se u Masaryka vlivem nepochybně Comtovým úvahou o reálném stavu
lidské společnosti v rozpolcenosti a úpadkovosti přechodné doby.“ (Dvě studie
o Masarykovi, s. 14)
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Svoboda seznamuje čtenáře právě s touto Masarykovou orientací na kritický vztah
k poměrům v české společnosti a v české politice ještě v období pobytu ve Vídni. Třetí část
práce je věnována této Masarykově činorodosti po roce 1882, kdy začal působit jako
profesor na obnovené české univerzitě v Praze. Svoboda v této části své práce s podtitulem
Filosof konkrétní logiky klade důraz na Masarykův spis Základové konkretné logiky z roku
1885 a jeho proměny. Nicméně Svoboda velmi pečlivě zachytil i doznívání vídeňských
podnětů (Hume, počet pravděpodobnosti, Blaire Pascal), Svoboda v této části své knihy
dokazuje konzistentnost Masarykova filosofického postoje v souvislosti s jeho činorodou
aktivitou od února 1884. O rok dříve než v Konkrétné logice vycházel ve vědeckém časopise
Athenaeum z problému klasifikace a systematizace věd. Masaryk sám vyplňoval rubriky
věnované jednotlivým

vědám: filosofie, teologie, logika, psychologie, sociologie,

antropologie ....Významná je Svobodova poznámka u sociologie: „z velké části politika
a estetika“ (s. 177).
Ve čtvrté části Svobodovy knihy nazvané Pozitivistické tendence před Masarykem
získá čtenář informace o Herbartovi a herbartismu. Za podnětné lze považovat paragrafy
o českých herbartovcích, někteří z nich byli Masarykovými kolegy na české univerzitě,dále
pak informace o prvních propagátorech západoevropského pozitivismu v Čechách (s. 227).
V páté části své knihy nazvané Reálná etika jako životní postoj vypověděl
J. Svoboda velmi významné souvislosti o charakteru Masarykova pozitivismu. Vycházel
především z pramenů se silnou vypovídací dokumentací. Tím pramenem byly Masarykovy
přednášky Praktická filosofie na základě sociologie. Již z názvu vyplývá, že jde o propojení
dvou Masarykem preferovaných oborů etiky a sociologie. Když Masaryk uvažuje
o hodnotách a nejvyšších účelech, neopomene zdůraznit, že těmito entitami operuje etika
neboli praktická filosofie, jak na to upozornil právě J. Svoboda (s. 245–246). Autor zde také
ukazuje na odlišnosti od sociologického pojetí Comta – společnost, rodina, postavení ženy.
V další části práce autor formuluje i shody obou myslitelů. Svoboda uvažoval, že v tomto
vztahu u Masaryka „nelze zcela jednoznačně vyloučit skutečnost, že se ve svých reformně
orientovaných úvahách (spojených s cíleným zdůrazňováním potřeby morální obrody
národa), vzdáleně neinspiroval myšlenkou Comtova pojetí náboženství humanity. Nejenže
spolu s Comtem vidí krizi moderního člověka v nedostatku konsenzu ve společnosti a etiku
v sociologickém duchu zakládá na pozitivním pocitu vzájemné sympatie...“ (s. 281–282).
Pozitivismus Masarykův je pozitivismem Masarykovy doby, což si Svoboda
nejen uvědomuje, ale poučeně ve svém díle také formuloval. Pozitivismus je jedním
ze světových proudů myšlení se značným problémovým rozsahem. Ne náhodou se proto
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setkáváme s klasifikacemi, které do pozitivismu zahrnují prvky Humovy skepse, panteismus
a

etiku

B. Spinoz y,

d´Alambertovo

osvícenství,

Feuerbachův

materialismus,

darwinismus, sociologii K. Marxe apod. Po přečtení podnětné knihy Jana Svobody by
nemuselo být od věci zařadit do této klasifikace i Masarykův humanismus.
ADDRESS & ©
doc. Dr. Lubomír PÁNA, Ph.D.
prof. PhDr. Emanuel PECKA, CSc.
Czech Republic
lubomirpana@gmail.com
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VARIA · VARIOUS
SOUKROMÉ DOUČOVÁNÍ S DŮRAZEM NA JAZYKOVÉ
VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE, NA SLOVENSKU
A RAKOUSKU
Private Extra Lessons, Focused on Language Education in the Czech republic, Slovakia
and Austria
Jindřiška KRAŤKOVÁ
České Budějovice, Czech Republic

ÚVOD
Příspěvek si klade za úkol zjistit základní informace o soukromém doučování v České
republice, na Slovensku a v Rakousku, o jeho existenci vedle hlavního vzdělávacího proudu,
důvodech jeho vzniku (nedostatečná funkce hlavního vzdělávacího proudu či jako prostředek
nástavby – např. příprava na mezinárodně uznávané zkoušky), zda je jeho existence
legislativně ošetřena, jaký přístup má stát ke stínovému vzdělávaní (např. podpora, ignorace či
jeho zakázání). Dále bude věnována pozornost sociálnímu statutu vyučujících, jejich zapojení
a jejich možných pohnutek do soukromého doučování. Práce se bude soustředit nejen
na poskytovatele, ale i klienty sektoru soukromého vzdělávání.
Vybrané země mají částečně společnou historii, u ČR a SR je poněkud delší, do
r. 1993.Nicméně v každé z nich je vztah k soukromému doučování odlišný. V SR je
legislativně zakotvený, v Rakousku podporovaný a v ČR zatím ignorovaný.
Soukromé vzdělávání
Fenomén soukromého doučování se vyskytuje v mnoha zemích světa a sleduje /
stínuje (v angličtině se používají výraz private tutoring / private tuition) paralelně hlavní
vzdělávací proud v zemích geograficky i ekonomicky odlišných (Dang– Rogers 2008)
nevyjímaje ani Českou republiku. Private tutoring / private tuition je poskytovateli zajišťován
za finanční úhradu. Nicméně v rámci stínového vzdělávacího systému existují i organizace
zajišťující doučování i zdarma (např. městské / diecézní charity, dobrovolnická zařízení).
I když se soukromé doučování vyskytuje na globální úrovni, nebylodlouho v centru zájmu
odborníků. Řada výzkumů byla provedena po roce 2000 a na jejich základě byly vydány četné
publikace.
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Nárůst či pokles tohoto jevu reaguje na poptávku studentů (v případě mladších
studujících na poptávku rodičů), např. ve Finsku je poptávka nízká, hlavní vzdělávací proud je
dostačující pro studenty i pro rodiče (Bray 2011). Soukromé doučování bylo v tehdejším
Československu v malé míře zastoupeno již před rokem 1989, nicméně po pádu režimu
zaznamenalo nárůst, a to jak v bývalých republikách SSSR i v ostatních zemích východního
bloku (Heyneman 2011).
Podle Braye (2009) soukromé doučování je jev, který existuje v návaznosti na hlavní
vzdělávací proud, když ten se jeví být pro studující nedostatečným, ať již z důvodu nápravy či
nadstavby. Soukromé doučování pomáhá rozšiřovat lidský kapitál u studujících. Dále se
podílí i na příjmu vyučujících.
Soukromé doučování se vyznačuje odlišnými školskými systémy založené na historii
dané země, opírající se o různé tradice, projevující se specifiky typickými pro každou zemi.
Tento fakt může být inspirující pro Českou republiku, kde soukromé doučování je poměrně
nový jev.
V postkomunistických

zemích

zaznamenalo

soukromé

doučování

nárůst

v devadesátých letech minulého století. V západní Evropě existuje velká škála agentur
specializující se na doučování (žáků, studentů). Soukromé doučování je podporováno
ve Francii (rodiče platící za doučování školních předmětů jsou daňově zvýhodněni),
v Rakousku, v Německu (Heyneman 2011) či ve státech jižní Evropy jako Řecko, Kypr
(Bray 2011). Tento jev je ignorován, dle M. Braye (2003), např. ve Velká Británii.
Jak již bylo zmíněno výše, na území bývalého Československa bylo soukromé
doučování zajišťováno již před rokem 1989. Po revoluci, s nástupem tržní ekonomiky
a se zvětšujícím se požadavkem na jazykové vzdělání a vysokoškolské vzdělávání vstoupili
na pracovní trh poskytovatelé soukromého doučování (Kubánová 2006; I. Silová 2010). Ti
jsou zastoupeni vyučujícími, studenty VŠ, důchodci, OSVČ, neziskovými, náboženskými
organizacemi i soukromými či veřejnými jazykovými školami.
Soukromé doučování na prvním stupni je zkoumáno v absolventských pracích –
Korpasová 2009; Höschlová 2012. Dále se se tímto tématem zabývají doktorandi PedF
UK Barbora Terreros a dr. Vít Šťastný (ve svých článcích Soukromé doučování
a vzdělávací

politiky

v Evropě,

Fenomén

soukromého

doučování

pohledem

společenskovědních disciplín a teorií, Private Supplementary Tutoring in the Czech Republic,
Private tutoring lessons supply: insights from online advertising in the Czech Republic.
Formy doučování se různí dle požadavků studujících a též dle možností poskytovatelů.
Nabízí se individuální, skupinová, hromadná forma. S internetem a sociálními sítěmi se
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dostává do popředí též online výuka (jako třeba s využitím virtuálního světa, který může být
navržen dle známého filmu, např. Avatar či výuka přes Skype), která zohledňuje časové
možnosti studujících (Ventura – Jang 2010).
Poptávka a nabídka soukromého doučování má nepochybně vliv na ekonomiku.
V řadě zemí světa jsou zakládány společnosti zaměřující se na doučování. Hnacími
mechanismy jsou mikro (příjem domácnosti) a makro faktory (pracovní trh a vzdělávací
systém jako takový). V některých zemích (Francie, Čína, Jižní Korea), kde je zájem o tento
fenomén a je podporován státem, přispívají tyto subjekty k vytvoření nových pracovních míst
a tím i k rozvoji hospodářství (Dang – Rogers 2008). Soukromé doučování je
nezanedbatelnou položkou jak v rodinných rozpočtech (výdaje), tak i v příjmech vyučujících.
Vedle ekonomického hlediska hraje velkou roli i sociální rozměr. Rodiče i studující se
obrací na zařízení poskytující soukromé doučování, protože mnohdy nejsou spokojeni
s úrovní vyučování hlavního vzdělávacího proudu, tedy se snaží zajistit svým dětem adekvátní
náhradu ve formě doučování (ať už z důvodu nápravy či nadstavby). Vzdělání je chápáno jako
důležitá investice, která může mít zásadní dopad na kvalitu života (Japonsko, Jižní Korea,
Rakousko, Německo). Na druhou stranu je soukromé doučování financováno rodiči, a to
vytváří nerovné podmínky. Ne všechny rodiny si mohou dovolit doučování pro své potomky,
což potažmo může ovlivnit i sebeúctu studujících (Heyneman 2011).
Dopady soukromého doučování mohou být jak pozitivní tak i negativní. Za pozitivní
je považován individuální přístup ke studujícím nebo jiný přístup. Ve školách je těžké tento
přístup aplikovat, ale soukromá zařízení mu mohou věnovat pozornost. Soukromé doučování
může mít funkci zájmových kroužků (příprava na mezinárodní zkoušky, studium jiného
cizího jazyka). Mezi negativní dopady patří vytváření sociální nerovnosti mezi studenty.
Učitelé v některých zemích vynechávali schválně látku či ji nedostatečně vysvětlili, aby
studenti pak přišli na doučování. Heyneman ve svém Private Tutoring and Social Cohesion
zmiňuje i nebezpečí korupce, neetického jednání (pokud vyučující vyučuje a doučuje stejného
žáka, může docházet k favorizaci).
ČR, SR, Rakousko
A) v období Rakouska-Uherska
Všechny tyto země patří do střední Evropy (politicky ČR, SR do bývalého východního
bloku, tehdy ještě pod názvem Československo). Mají za sebou společnou existenci,
a to ve formě konstituční monarchie Rakouska-Uherska (od 8. 6. 1867 do 31. 10. 1918). Co se
týká vzdělávání, byla zavedena osmiletá povinná školní docházka1869, školství přešlo
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z církve do rukou státu). Na přelomu tisíciletí české země dosahovaly gramotnosti téměř
100 %. Byly zakládány školy obecné, které zajišťovaly základní vzdělávání. Pak školy
měšťanské, ty poskytovaly vyšší vzdělání než školy obecné. Studující z obou typů škol
odcházely do praxe, převážně navštěvovány dětmi venkovské či městské chudiny. Střední
školy byly určeny pro děti ze středních a vyšších společenských vrstev. Důležitým mezníkem
byl rok 1870, kdy byly zakázány tělesné tresty ve vzdělávacích institucích. Mezi další typy
škol patřily gymnázia, reálka, reálná gymnázia, reformní reálná gymnázia, vysoké školy.
Rakousko-Uhersko bylo státem mnohonárodnostním, nicméně byly zavedeny dva
úřední jazyky, německý pro Předlitavsko (rakouská část) a maďarský pro Zalitavsko (uherská
část). V Uhrách byly národy vystaveny cílené maďarizaci (ta neumožňovala existenci
středních a vysokých slovenských škol. Díky tomuto faktu národy Rakouska-Uherska se
začaly domáhat jazykového zrovnoprávnění (nezůstalo jen u jazykového, ale byly kladeny
podmínky ohledně kulturního i politického postavení).
Obr. č. 1: Rakousko-Uhersko.

Zdroj: google.cz/obrazky, 2017a
Postavení učitelů za Rakouska-Uherska se zlepšilo, jelikož ve 2. polovině 19. století
byly stanoveny pevné platy dle odučených let a též nárok na penzi. Na začátku 19. století se
od učitelů očekávalo řádné vzdělání, ale i zajištění, které by umožnilo vykonávat tuto profesi.
Učitelé byli nuceni stávajícími podmínkami si přivydělávat (jako se to stává i dnes) jako např.
písaři, hudebníci. Velký průlom nastal v roce 1869, kdy byl vydán říšský školský zákon, který
zaručuje učiteli peněžní plat, který musí plně pokrýt životní náklady, aby se mohl věnovat
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svému povolání. U obecných škol platilo, čím větší obec, tím vyšší byl učitelům vyměřen
plat. Nicméně toto ustanovení se již nevztahovalo na měšťanské školy. Vyučující
na gymnáziích byli odměňováni jako státní úředníci. K dalším změnám v odměňování učitelů
došlo v letech 1875 a 1895 (Divinová 2006).
B) Samostatná existence
Rokem 1918 se končí společná etapa všech třech zemí. A po rozpadu Československa
v roce 1993 se země bývalého Československa začínají ubírat svým směrem. Co do rozlohy,
mají všechny tři země podobnou velikost. V počtu obyvatel se již rozcházejí, Slovensko je dle
získaných dat nejméně osídleno, a to díky geografickým podmínkám a též i vysoké míře
nezaměstnanosti na východu země (kolem 10 %), v České republice je poloviční. Životní
úroveň je nejvyšší v Rakousku a nejnižší na Slovensku. Ovšem výdaje do vzdělání jsou
nejnižší v České republice. Poslední sloupec udává průměrný počet osvojovaných cizích
jazyků ve vyšším sekundárním vzdělávání. Tady hraje prim Slovensko.
Tab. č. 1: Srovnání základních informací v ČR, SR a v Rakousku.
Země

Rozloha
(v 1000
km2)

Počet
obyvatel
(v mil.)

ČR
Rakousko
SR

78,9
83,9
49,0

10,5
8,5
5,4

Životní úroveň
v PPS
(standard
kupní síly)
85
130
77

Výdaje
na vzdělání
(v US dolarech
na studenta)
4730
10 780
5942

Zdroj: Eurostat, 2017.
Obr. č. 2: Státy střední Evropy.

Zdroj: google.com/obrazky, 2017b
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Průměrný počet cizích jazyků na
studenta ve vyšším sekundárním
vzdělávání
1,5
1,3
1,8

Tab. č. 2: Roční platy vyučujících z roku 2014 (ve veřejných institucích, v dolarech podle
standardu kupní síly v jednotlivých zemích).
Země
Nástupní
plat
Česká
republika
Rakousko
Slovensko
Země

17080
32830
11838

17578

18324

Nejvyšší
možný
plat
20853

Nástupní
plat

Vyšší sekundární
Po
Po
10 letech 15 letech

Nejvyšší
možný plat

17080

38619 43276
64336
14222 16663
17967
Nižší sekundární
Po
Po
Nejvyšší
10 letech 15 letech možný
plat
17578
18324
20853

17080

17578

18324

20853

34 345
11838

41718
14222

36043
11838

44326
14222

50508
16663

74536
17967

Nástupní
plat
Česká
republika
Rakousko
Slovensko

Primární
Po 10
Po 15
letech
letech

46852
16663

66595
17967

Zdroj: Education at a Glance, 2016 (přeloženo a upraveno JŠ).
Dle tabulek výše uvedených je zcela patrný sociální status vyučujících v ČR, SR
a Rakousku, kde se učitelská pozice těší vyšší vážnosti a kde učitelé dostávají plat, který
odpovídá jejich dosaženému vzdělání a náročnosti zvoleného povolání.
Soukromé doučování v jazycích v postsocialistických zemích (ČR, SR)
Podle I. Silové

(2010), která se věnuje existenci soukromého doučování

v postsocialistických a ve vybraných středoasijských zemích, a M. Braye (2015), se
soukromé doučování stalo zjevným po pádu železné opony v roce 1989. Tento fakt potvrzuje
ve svém článku o vhledu do soukromého doučování v ČR i V. Šťastný. Nicméně tento
fenomén existoval již předtím. Ovšem s otevřením se světu pro Československo znamenalo
hlavně doplnit jazykové vzdělání, a to především v jazyce anglickém.Velký důraz byl ve
vyučování kladen na ruštinu a angličtina se vyučovala v rámci zájmových kroužků. To byl
podnět pro stávající vyučující, pro podnikatele k vytvoření organizací / spolků / center, jež by
zajišťovaly tehdy velkou poptávku po jazykovém vzdělávání, včetně kurzů pro tehdejší
vyučující jazyků (ti s aprobací ruský jazyk si osvojovali na základě poptávky
i celospolečenského vývoje anglický jazyk). S tím souvisel i nákup vhodných učebnic, který
by studující informoval i o životě anglicky-mluvících zemích. Sovětský způsob výuky mizel
ze škol a byl postupně nahrazován (nikoliv však kriticky as ohledem na historicko-kulturní
situaci) západním způsobem (leckdy docházelo k situacím, že místo kvalifikovaných
vyučujících anglického jazyka = rodilých mluvčích vyučoval jazyk každý, kdo byl rodilý
mluvčí, protože poptávka byla velmi vysoká a kvůli nízké informovanosti o Československu
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se mnoho profesionálů do výuky nehrnulo).
Jelikož soukromé doučování není zcela oficiální, není lehké získat relevantní data
k tomuto tématu (Bray 2010). Povaha soukromého doučování je ovlivněna geopolitickou
polohou, historicko-kulturním, ale i společenským vývojem. Toto vše se podílelo
na formování povahy obyvatelstva a dle toho je nutné přistupovat k potencionálním
studujícím.
Doba v 90. letech byla plná změn, očekávání, formování něčeho nového, optimismu,
ale i zmatků. Došlo ke změně v rolích učitelů, stability profese, přestávají být autoritou
a postupem času se jejich sociální status snižuje a v extrémních případech jsou šikanováni
buď kolegy (na mnohých ZŠ je to běžná praxe) nebo i žáky / studenty. V podstatě se jejich
práce dá přirovnat k práci dělníků v továrně, ve výrobě. To souvisí i vývojem demografické
křivky, která podle vzoru západních zemích klesá, žáků / studentů není tak velké množství,
tak mezi školami vzniká rivalita. Soukromé doučování jim pomohlo a pomáhá dorovnat nízké
platy, též být v kontaktu s profesí, protože leckdy výuka ve škole nemá nic společného
s vyučováním, ale spíše s dozorováním. Dalším benefitem soukromého doučování je i odlišné
chování k pedagogům, ve škole se mnohdy vedení chová k vyučujícím bez respektu
(na leckterých vzdělávacích institucích se říká, že učit může každý, tj. každý
s vysokoškolským vzděláním v oboru, komu stačí podprůměrná mzda a nevadí mu / jí až
pohrdání ze strany vedení či společnosti. Toto vede, že absolventi pedagogických fakult berou
působení na pozici učitele jako jednu z posledních možností) i kvalitnější technické vybavení
a zázemí.
Také nutno podotknout, že v porevoluční době vzniklo mnoho nových vzdělávacích
institucí (veřejných, státních, soukromých). Ruku v ruce s novými vzdělávacími možnostmi
přišly i nové výdaje, např. za učebnice, stát se již nepodílel 100 % na financování školních
pomůcek; některé instituce zavedly školné; vyšší finanční spoluúčast rodičů; vytvořil se
i prostor pro úplatky. Dále jak uvádí Silová, změnila se i kvalita hlavního proudu
vzdělávání, to souvisí s nekritickým přijímáním všech trendů ve výuce ze západu. Změnil se
přístup vyučujících k žákům / studujícím, přechází se od Nicméně ještě v roce 2006 měli
studující České republiky v PISA nadprůměrné výsledky společenských vědách (Silová
2010). Na jedné straně se klade větší a větší důraz na dosažené vzdělání, které pak v určitých
profesích není ani adekvátně ohodnoceno, nebo absolventi s vysokoškolským titulem pracují
na pozicích, kde takové vzdělání není vyžadováno.
Silová ve své studii zjistila, že Slovenská republika má zakotveno legislativně
soukromé doučování, ale podmínky udává pouze u výuky cizích jazyků a umění, u jiných
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předmětů nikoliv (Živnostenský zákon z roku 2004). Na Slovensku je dle již zmíněné studie
využití soukromého doučování kolem 60 %, jak na doplnění výkladu, tak i na přípravné
kurzy. Kubánová 2006 poukazuje na fakt, že učitelé v sektoru soukromého doučování
mnohdy nemají živnostenský list a tedy ani neodvádějí daň z příjmu. Toto je běžná záležitost
v zemích, kde soukromé doučování existuje bez legislativního základu, jako je např. Česká
republika.
Soukromé doučování v Rakousku
O soukromém doučování se zmiňuje Bray v Confronting the shadow education
system (2009), kde se odvolává na K. H. Grubera, který sděluje, že nejsou dostupná data
o využívání soukromého doučování (tzv. Nachhilfe) v Rakousku. Nicméně rakouská komora
zaměstnanců zveřejňuje, že v roce 2006 roční výdaje na soukromé doučování dosáhly
€ 140 milionů.
Oblíbená forma doučování je tzv. one to one, kdy poskytovateli doučování jsou
převážně vysokoškolští studenti, důchodci či důchodci. Vyučující nesmí vyučovat studenty
z instituce, na které sami působí (Bray 2009: 89).
Dle Grubera (2008) přirovnávají poskytovatelé soukromého doučování letní měsíce
k vánocům pro jiné firmy. To je pro ně doba, kdy připravují studenty, kteří neudělali zkoušky
a v září musí předměty opakovat. Ovšem tyto firmy připravují studenty jak jednorázově, tak
i dlouhodobě, záleží na potřebě studujících. Gruber uvádí, že asi 20 % studentů využívá
soukromé doučování. Mezi nejvíce doučované předměty patří matematika a angličtina.
Svou úlohu sehrála v sektoru soukromého doučování i globalizace, rakouské řetězce
spolupracují americkými poskytovateli, např. Sylvan Learning Center.
Wagner et al. (2003) odhaduje ve svém příspěvku Wer nimmt Nachhilfe
in Anspruch, že asi 20 % studentů středních škol využívá soukromé doučování. S ostatními
spoluautory udělala výzkum na druhém stupni ZŠ a gymnáziích a kolektiv zjistil, že hlavním
motivem pro využívání soukromého doučování je získat lepší známky a tím pádem i lepší
uplatnění v budoucnosti.
Od druhé poloviny roku 2015 se některé soukromé subjekty soustředící se
na soukromé doučování zabývají i doučováním německého jazyka u příchozích imigrantů.
ZÁVĚR
Podle zjištěných informací se ukázalo, že v postsocialistických zemích nastal boom
soukromého

doučování

(nejen)

v jazycích
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z důvodu

změny politicko-hospodářsko-

společenské situace a že v procesu otevírání se světu bylo nutné začít vládnout i jinými
světovými jazyky. Dále se funkce soukromého doučování rozšířila i na tzv. možnost
dorovnání nízkých platů vyučujících. Nicméně ve všech třech zemích tento fenomén doplňuje
hlavní vzdělávací proud ve smyslu doplnění učiva (vyučující mají více času, používají jiné
metody, nemusí pracovat s tolika studenty najednou, kde je i různá znalost předmětu).
Na Slovensku je tento jev částečně legislativně ošetřen, v Rakousku je soukromé doučování
podporováno, neboť peníze z něj proudí do státního rozpočtu. Co se týká České republiky, tak
zatím tento fenomén stojí stranou pozornosti politicko-hospodářského spektra.
Země

Soukromé
doučování
– přístup
vlády

Využití
soukromého
doučování
(v %)

Nejvíce
doučované
předměty

ČR

ignorováno

?

Jazyky,
matematika

Rakousko

podporováno

20

Jazyky,
matematika

SR

legislativně
zakotveno
(pro jazyky a
společenské
vědy

60

Jazyky,
matematika

Statut
učitele
dle typu
zaměstnance

Feminizace
ve školství
(data z r. 2014)

Zaměstnanec (v ČSR
státní
zaměstnane
c)
Státní
zaměstnanec
Veřejný
zaměstnanec

Vyučující starší
50-ti let a více
(data z r. 2014)

Primární školy
(v %)

Sekundární školy
(v %)

Primární školy
(v %)

Sekundární školy
(v %)

92,8

67,5

33,6

40,9

91,4

64,7

36,2

45,4

90

75,3

28,1

37,8

Zdroj: elogistika.info, 2017.
Statut zaměstnance: pracovně-právní podmínky shodné pro všechny zaměstnance,
není velký rozdíl v soukromém a privátním sektoru.
Statut státního zaměstnance přináší jistotu zaměstnání (možnost existence tzv.
definitivy), profesionální výhody.
Statut veřejného zaměstnance: učitel je zaměstnán orgány veřejné správy.
Země

Soukromé
doučování –
přístup vlády

Využití
soukromého
doučování
(v %)

Nejvíce
doučované
předměty

ČR

ignorováno

?

Jazyky,
matematika

Rakousko

podporováno

20

SR

legislativně
zakotveno
(pro jazyky
a společenské
vědy

60

Jazyky,
matematika
Jazyky,
matematika
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Statut učitele
dle typu
zaměstnance

Zaměstnanec
(v ČSR státní
zaměstnanec)
Státní
zaměstnanec
Veřejný
zaměstnanec

Vyučující starší 50-ti let a více
(data z r. 2014)
Primární
školy
(v %)
33,6

Sekundární školy
(v %)

36,2

45,4

28,1

37,8

40,9
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Ing. et Ing. Miroslava DOLEJŠOVÁ, Ph.D. Ústav statistiky a kvantitativních metod, Fakulta
managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše
Bati, Zlín, ČR
Ing. Hana DOLEŽALOVÁ, Ph.D.
Katedra obchodu a cestovního ruchu,
Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita, České
Budějovice, ČR
prof. Ing. Vladimír GAZDA, PhD.
Katedra financií, Ekonomická fakulta, Technická
univerzita, Košice, Slovensko
doc. Ing. Ľubomíra GERTLER, PhD.
Katedra financií, Národohospodárska fakulta,
Ekonomická univerzita, Bratislava, Slovensko
doc. MUDr. Lenka HODAČOVÁ, Ph.D. Ústav sociálního lékařství, Lékařská fakulta
v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze,
Hradec Králové, ČR
Mgr. Jindřiška KAPITÁNOVÁ, Ph.D.
Katedra
slavistiky,
Filozofická
fakulta,
Univerzita Palackého, Olomouc, ČR
Mgr. Štěpán KAVAN, Ph.D.
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje,
České Budějovice, ČR
Ing. Jakub KINTLER, PhD.
Katedra
podnikovohospodárska,
Fakulta
podnikového
manažmentu,
Ekonomická
univerzita, Bratislava, Slovensko
doc. Mgr. Jiří KOROSTENSKI, CSc.
Katedra germanistiky a slavistiky, Filozofická
fakulta, Západočeská univerzita, Plzeň, ČR
Ing. Olga MALÍKOVÁ, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví, Ekonomická
fakulta, Technická univerzita, Liberec, ČR
Ing. Kateřina MARŠÍKOVÁ, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu,
Ekonomická fakulta, Technická univerzita,
Liberec, ČR
doc. Ing. Hana MOHELSKÁ, Ph.D.
Katedra managementu, Fakulta informatiky
a managementu, Univerzita Hradec Králové,
Hradec Králové, ČR
Ing. Boris NAVRÁTIL, CSc.
Katedra evropské integrace, Ekonomická fakulta,
Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Ostrava, Ostrava, ČR
Ing. Marta REGNEROVÁ, CSc.
Katedra obchodu a financí, Provozně
ekonomická
fakulta,
Česká
zemědělská
univerzita, Praha, ČR
Ing. Pavel ROUSEK, Ph.D.
Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola
technická a ekonomická, České Budějovice, ČR
PhDr. Lenka ROZBOUDOVÁ, Ph.D.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky, Pedagogická
fakulta, Univerzita Karlova, Praha, ČR
Mgr. Richard ŘÍHA
Oddělení aplikované jazykovědy, Vysoká škola
evropských a regionálních studií, České
Budějovice, ČR
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Křesťanské centrum Ratolest, České Budějovice,
ČR
doc. PhDr. František STELLNER, Ph.D. Katedra managementu, Ústav podnikové
strategie, Vysoká škola technická a ekonomická,
České Budějovice, ČR
PhDr. Ing. Jan SVOBODA, M.A., Ph.D.
Oddělení pro studium moderní české filosofie,
Filosofický ústav AV ČR, Praha, ČR
Ing. Radka VANÍČKOVÁ, Ph.D.
Katedra managementu, Ústav podnikové
strategie, Vysoká škola technická a ekonomická,
České Budějovice, ČR
doc. PhDr. Eva VYSLOUŽILOVÁ, CSc. v důchodu, pův. Katedra slavistiky, Filozofická
fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, ČR
CELKOVÝ POČET OBDRŽENÝCH VĚDECKÝCH ČLÁNKŮ:
19
CELKOVÝ POČET RECENZOVANÝCH VĚDECKÝCH ČLÁNKŮ:
19
CELKOVÝ POČET OSLOVENÝCH RECENZENTŮ:
26
- z toho vypracovali posudek / posudky:
22
- recenzenti odkud (2 státy, 10 měst, 17 pracovišť):
ČR (19; 86,5 %)
– univerzity a vysoké školy: České Budějovice (JU – 1;
VŠERS – 1; VŠTE – 3), Hradec Králové (UHK – 1; UK –
1), Liberec (TU – 2), Olomouc (UP – 2), Ostrava (VŠB –
TU – 1), Plzeň (ZČU – 1), Praha (ČZU – 1; UK – 1), Zlín
(UTB – 1);
– jiné instituce: České Budějovice (HZS JčK – 1; KCR – 1),
Praha (AV ČR – 1);
Slovensko (3; 13,5 %) – univerzity a vysoké školy: Bratislava (EU – 2),Košice
(TU – 1);
- z toho se omluvili (zaneprázdnění, nemoc, jiná odbornost):
3
- z toho na oslovení nereagovali:
1
Mgr. Ashley SIDES

CELKOVÝ POČET OBDRŽENÝCH RECENZNÍCH POSUDKŮ:
Z toho recenzenti doporučili:
- přijmout beze změn:
- přijmout po malé úpravě:
- přijmout po velké úpravě:
- odmítnout:
CELKEM

Sekce 1
2
4
6
4
16

Sekce 2
1
4
0
0
5

Sekce 3
2
6
4
0
12

33
CELKEM
5(15 %)
14(42,5 %)
10(30,5 %)
4(12 %)
33(100 %)

CELKOVÝ POČET PUBLIKOVANÝCH VĚDECKÝCH ČLÁNKŮ:
16
CELKOVÝ POČET PŘÍSPĚVKŮ ZAŘAZENÝCH DO Č. 2/2017:
6 (sekce 1); 3 (sekce 2); 7 (sekce 3); 3 (sekce 4); 1 (sekce 5):
20
DO TISKU ČÍSLO 2/2017 PŘEDÁNO PO KOREKTURÁCH:
11. 12. 2017
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INFORMACE O ČASOPISU
Základní charakteristika
Časopis Auspicia je nezávislým recenzovaným neimpaktovaným vědeckým časopisem pro otázky
společenských a humanitních věd. Je založen na 5 základních principech: řádné a přísné recenzní
řízení; mezinárodnost; otevřenost; výběrovost; kontinuální zvyšování kvality.

Historie
Vydáván od r. 2004 Vysokou školou evropských a regionálních studií (VŠERS), od roku 2014
čtyřikrát ročně ve formátu B5. Ve 33 číslech bylo otištěno asi810 příspěvků a recenzí. Rada
pro výzkum, vývoj a inovace jako odborný a poradní orgán vlády ČR zařadila časopis Auspicia (ISSN
1214-4967)
pro
léta
2008–2013
a
znovu
pro
rok
2015
(http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=733439)
mezi recenzované
neimpaktované
časopisy, které uvedla v oborech Národního referenčního rámce excelence (NRRE).V r. 2016 byl
recenzovaný vědecký časopis Auspicia zařazen do mezinárodní databáze ERIH PLUS.

Tematické sekce
1
2
3
4
5

Veřejná správa, řízení
Bezpečnost
Vybrané příspěvky z dalších humanitních oborů
Recenze
Varia (informační texty, diskuse, zprávy z vědeckých akcí)

Základní pokyny autorům článků
Jazyk:
Data uzávěrek:
Recenzní řízení:
Data vydání:
Podrobný zdroj:

čeština, slovenština, angličtina, němčina, ruština
1. číslo – 1. 10. • 2. číslo – 1. 1. • 3. číslo – 1. 4. • 4. číslo – 1. 7.
oboustranně anonymní, nezávislé, objektivní
1. číslo – 1. 3. • 2. číslo – 1. 6. • 3. číslo – 1. 9. • 4. číslo – 1. 12.
https://vsers.cz/recenzovany-vedecky-casopis-auspicia

Autorský poplatek
Za výdaje spojené s uveřejněním vědeckého příspěvku v délce max. 8 normostran v sekcích 1.–3.
hradí autor částku 1 600,- CZK (popř. částku zvýšenou o 200,- Kč za každou další normostranu), nebo
příslušnou částku v EUR dle aktuálního přepočtu, a to nejpozději do uzávěrky příslušného čísla
(tj. před recenzním řízením) převodem na účet vydavatele (VŠERS) u Oberbank AG České
Budějovice č. 7000012206/8040, IBAN: CZ83 8040 0000 0070 0001 2206, BIC: OBKL CZ2X
(zahraniční plátci si poplatek za převod hradí sami), nebo v hotovosti na ekonomickém oddělení
VŠERS. Variabilním symbolem je IČO autorova pracoviště a specifickým symbolem číselný kód
12342016. Do zprávy pro příjemce se uvede jméno autora / autorů a pracoviště.

Kontaktní údaje
Vysoká škola evropských a regionálních studií
Žižkova tř. 6, 370 01 České Budějovice
00420 386 116 839| auspicia@vsers.eu| https://vsers.cz/recenzovany-vedecky-casopis-auspicia
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INFORMATION ON JOURNAL
Basic characteristics
The Auspicia Journal is an independent, reviewed, non-impact scholarly journal dealing with social
sciences. It is based on the five following principles: regular and strict review process; internationality;
openness; selectiveness; continuous quality improvement.

History
It has been published since 2004 by the College of European and Regional Studies (VŠERS), since
2014 four times a year in the B5 format. 810 scientific contributions and reviews have been published
in 33 issues. Research, Development and Innovation Council, being a professional and advisory board
of the Government of the Czech Republic, integrated Auspicia Journal (ISSN 1214-4967)
into reviewed, non-impact scholarly journals which were involved in the topics of National Reference
Framework of Excellence in 2008–2013, and it has been involved there in 2015 again
(http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=733439). In 2016 The Auspicia reviewed scholarly
journal was listed in the international database ERIH PLUS.

Thematic sections
1
2
3
4
5

Public administration, management
Safety
Selected contributions from other humanities
Reviews
Miscellaneous (informative texts, reports from scientific events)

Basic instructions to authors of articles
Language:
Deadlines:
Review process:
Publishing dates:
Detailed source:

Czech, Slovak, English, German, Russian
1st issue – 1st October • 2nd – 1st January • 3rd – 1st April • 4th – 1st July
anonymous, independent, objective
1st issue – 1st March • 2nd – 1st June • 3rd – 1st Sept. • 4th – 1st December
https://vsers.cz/recenzovany-vedecky-casopis-auspicia

Author’s fee
The authors of the papers (contributions) are to pay the amount of 1,600 CZK for the expenses
connected with the publishing the scholarly contributions of 8 standard pages at
maximum(or the amount increased by 200,- CZK per every other standard page), or the appropriate
amount in EUR in accordance with the current exchange rate in sections 1–3. They are to do this
by the closing of a certain volume (i.e. before the review process) either by means of the payment
order transferred to the publisher’s bank account No. 7000012206/8040, Oberbank České Budějovice,
IBAN: CZ83 8040 0000 0070 0001 2206, BIC: OBKL CZ2X (foreign payors pay the transfer charge
by themselves), or they can pay it by cash at the economic department of College of European
and Regional Studies. Registration numbers of authors’ workplaces are variable symbols then,
the specific symbol is a code of the following digits: 12342016. The information for payee involves
the name of author / authors and workplace.

Contacts
College of European and Regional Studies
Žižkova tř. 6, 370 01 České Budějovice
00420 386 116 839| auspicia@vsers.eu| https://vsers.cz/recenzovany-vedecky-casopis-auspicia
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ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛЕ
Основная характеристика
Журнал Auspicia – это независимый рецензируемый научный журнал, предназначенный
для обсуждения вопросов, касающихся общественных и гуманитарных наук. 5 основных
принципов журнала: тщательный и точный порядок рецензирования; международность;
открытость; избирательность; постоянное повышение качества.

История
Журнал издается с 2004 г. Высшей школой европейских и региональных исследований
(VŠERS), с 2014 г. он выходит четыре раза в год в формате B5. В тридцатитрехномерах было
опубликовано примерно 810 научных статей и рецензий. Совет по исследованию, разработкам
и инновациям, являясь специальным и рекомендательным органом Правительства ЧР, включил
журнал «Ауспиция» (ISSN 1214-4967) на 2008–2013 гг. и снова на 2015 г.
(http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=733439) в рецензируемые неимпактованные
журналы, приведенные в категориях «Национального оценочного списка наивысшего уровня»
(NRRE).В 2016 г. рецензируемый научный журнал «Ауспиция» был включен в международный
банк данных «ERIHPLUS».

Тематические секции
1
2
3
4
5

Общественное управление, менеджмент
Безопасность
Избранные работы из других гуманитарных специальностей
Рецензии
Разное (информационные тексты, новости с научных мероприятий)

Основная инструкция авторам статей
Язык:
Последний срок:
Рецензирование:
Даты выпуска:
Подробная инф.:

чешский, словацкий, английский, немецкий, русский
1 № – 1 октября • 2 № – 1 января • 3 № – 1 апреля • 4 № – 1 июля
анонимное, независимое, объективное
1 № – 1 марта • 2 № – 1 июня • 3 № – 1 сентября • 4 № – 1 декабря
https://vsers.cz/recenzovany-vedecky-casopis-auspicia

Авторский сбор
За затраты, связанные с опубликованием научной статьи объемом не больше 8 нормостраниц
в секциях с 1–3, автор выплачивает сумму в 1 600 чешских крон(за каждую дополнительную
нормостраницу доплачивается 200 чешских крон),или соответствующую сумму в евро
по актуальному пересчету, это должно быть сделано не позднее последнего срока принятия
материалов в соответствующий номер журнала (т.е. до рецензирования) на счет издательства
(VŠERS) в OberbankAG České Budějovice č. 7000012206/8040, IBAN: CZ83 8040 0000 0070 0001
2206, BIC: OBKLCZ2X (сбор за перевод иностранные авторы оплачивают сами). Переменным
символом является ИНН места работы автора, специфическим символом цифровой код
12342016. В графе «Сообщение для адресата» необходимо указать ФИО автора / авторов статьи
и место работы.

Контактные данные
Высшая школа европейских и региональных исследований
Žižkova tř. 6, 370 01 České Budějovice
00420 386 116 839| auspicia@vsers.eu| https://vsers.cz/recenzovany-vedecky-casopis-auspicia
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