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SLABÁ MÍSTA NAŠEHO VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU
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WELLBEING – JEDNO Z „MODERNÍCH“ TÉMAT, KTERÉ BUDE
ZA ČAS NAHRAZENO DALŠÍM, NEBO KONCEPT OBSAŽENÝ 

JIŽ ROKY V KRITÉRIÍCH ČŠI?

S expertem na vzdělávání Andym

Hargreavesem o lekcích z pandemie, 

inkluzi i pojmu wellbeing

https://www.respekt.cz/rozhovor/vzdelavani-po-covidu-

ucitele-by-nemeli-zabouchnout-dvere-pred-rodici

https://www.eduin.cz/clanky/educast-o-

wellbeingu-s-lenkou-felcmanovou/

https://nazory.aktualne.cz/komentare/aby-se-deti-i-

ucitele-tesili-do-skoly-

wellbeing/r~e76700ecd6a511eb8fa20cc47ab5f122/

https://www.respekt.cz/rozhovor/vzdelavani-po-covidu-ucitele-by-nemeli-zabouchnout-dvere-pred-rodici
https://www.respekt.cz/rozhovor/vzdelavani-po-covidu-ucitele-by-nemeli-zabouchnout-dvere-pred-rodici
https://www.eduin.cz/clanky/educast-o-wellbeingu-s-lenkou-felcmanovou/
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PRACOVNÍ DEFINICE WELLBEINGU

Zdroj: Pracovní skupina Wellbeing Partnerství 2030+

Definice má pět dimenzí (oblastí)

Fyzická - Souvisí s fyzickým zdravím a bezpečím a je ovlivněný 

fyzickou aktivitou, zdravým  stravováním, spánkovým režimem 

a uvědomělou volbou zdravého životního stylu a prostředí.

Kognitivní - Souvisí se schopnostmi kritického myšlení, řešení 

problémů a kreativity. Odráží se ve způsobu zpracování informací, 

vytváření úsudků a také v motivaci a vytrvalosti k úspěšnému 

dosahování stanovených cílů.

Emocionální - Souvisí s kladným vnímáním sebe sama, 

rozpoznáváním emocí a seberegulací. Odráží se ve schopnosti 

důvěry v sebe i druhé a v odolnosti umožňující zvládat nepříznivé 

situace.

Sociální - Souvisí se schopností empatie, pocitem sounáležitosti, 

navazováním a udržováním vztahů a spolupráce s ostatními 

a komunikačními dovednostmi.

Duchovní - Souvisí s poznáváním a naplňováním smyslu naší 

existence, hodnotami a etickými principy.

WELLBEING

Obecná definice

Wellbeing je stav, ve kterém můžeme v 

podporujícím a podnětném prostředí plně 

rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální, 

sociální a duchovní potenciál a žít spolu 

s ostatními plnohodnotný a spokojený život.



5

5

VZDĚLÁVACÍ PROSTŘEDÍ ŠKOLY V KRITÉRIÍCH
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Žáci se silným pocitem 

sounáležitosti se školou 

(v dané škole se cítí dobře, 

takzvaně tam zapadají) 

dosahují statisticky 

významně lepších 

výsledků než žáci, kteří 

cítí slabší a střední 

sounáležitost. Silně 

pociťovaná sounáležitost 

žáků se školou má rovněž 

potenciál kompenzovat 

negativní efekty nízkého 

SES.

Zdroj: PISA 2018

Průměrné skóre čtenářské gramotnosti dle míry sounáležitosti žáka se školou
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Pozn.: Červená linie značí průměrnou hodnotu, šedé pruhy 95% konfidenční interval.

SOUNÁLEŽITOST SE ŠKOLOU
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Z grafu je patrný propad skóre žáků 

s různým průměrným SES při vystavení šikaně 

pravidelně. Bez ohledu na typ nekonformní 

situace, které je žák vystaven, a jeho SES, žáci, kteří 

pociťují šikanu pravidelně, dosahují v testu 

gramotnosti nižšího skóre než žáci, kteří se se 

šikanou setkávají jen výjimečně.

Zdroj: PISA 2018

Pozn.: Červená linie značí průměrnou hodnotu, šedé pruhy 95% konfidenční interval.

Průměrné skóre čtenářské gramotnosti dle zkušenosti 
se šikanou a dle SES žáka

Vedení škol by mělo usilovat 

o vybudování vhodného školního prostředí, 

v rámci kterého k šikaně nedochází, nebo alespoň 

takového, aby se žáci nebáli s případnými 

problémy svěřit učiteli. Případné projevy šikany 

je nutné identifikovat v počáteční fázi a 

přijmout náležitá opatření, a to jak na straně 

oběti, tak i agresora.

VYSTAVENÍ ŠIKANĚ
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VZTAHY MEZI UČITELI A ŽÁKY SE ZLEPŠUJÍ SE ZVYŠUJÍCÍ 
SE SEBEDŮVĚROU UČITELŮ, ALE

Sebedůvěra učitelů – ve 
školách, které vzdělávají 
více znevýhodněných 
žáků, nemusí být lehké ji 
budovat, učitelé potřebují 
větší podporu.
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KLIMA SBORU – NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ

S postupujícím věkem učitelů 

nedochází k poklesu spokojenosti, 

pokud mají učitelé dostatečný 

prostor podílet se na chodu 

a směřování školy spolu 

s vedením školy, rodiči i žáky. 

Pokud tento prostor pro zapojení 

nevnímají, spokojenost učitelů 

s postupujícím věkem klesá.

Zdroj: Sekundární analýza TALIS 2018: Klima sboru, problémové třídy a didaktické metody.
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WELLBEING UČITELŮ PODPORUJE INOVATIVNÍ PROSTŘEDÍ 
VE ŠKOLÁCH


