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Implementace etické výchovy do škol 
 

Předkladatel 
      PhDr. Eva Švarcová, Ph.D., Katedra pedagogiky a psychologie PdF UHK 

 

Složení řešitelského týmu 
Hlavní řešitel: Eva Švarcová, sběr a zpracování dat z dotazníkového šetření, rozhovory a 

analýzu dokumentů uskutečnili studenti: Monika Jeřábková (3. ročník SSK, aprobace dějepis, 

ruský jazyk), Ondřej Hospodka (3. ročník SSK, aprobace matematika, fyzika) a Jan Vlček (3. 

ročník SSK, aprobace dějepis, tělesná výchova). Jiří Janoušek (3. ročník SSK, aprobace 

dějepis, tělesná výchova) se projektu nemohl zúčastnit. 

Statistické zpracování dat provedla Klára Břízová. 

 

 

Celková částka přidělené dotace: 29 000,- Kč 

 

Stručný popis postupu při řešení projektu  
 

Cíl projektu 

 Zmapovat úroveň implementace nově zařazeného průřezového tématu etická výchova do 

škol v České republice, dále zjistit informovanost učitelů o dané problematice a probíraných 

tématech. Následně rozšířit pregraduální vzdělávání učitelů v oblasti etické výchovy. 

  

 

Úvod 
 V lednu 2006 přijal Senát Parlamentu ČR usnesení, v němž konstatuje, že etická výchova je 

nezbytnou součástí výchovného procesu ve školách. Vedle funkční rodiny na ní musí mít 

významný podíl také škola. V jednom z dalších bodů (konkrétně III.) Senát žádá Ministerstvo 

školství, aby doporučilo ředitelům škol věnovat etické výchově zvýšenou pozornost.  

 Potřeba výchovy k mravním hodnotám a sociálnímu cítění se v současné době konečně stává 

jednou z priorit. Podle názoru mnoha odborníků (pof. Smékal, Dr. Tichá atd.) je základem 

stability každé společnosti. Cílem etické výchovy je pozitivní ovlivňování postojů, hodnotového 

systému, norem a pravidel, nejen získávání vědomostí, ale zejména schopnost komunikovat, 

akceptovat etnické i jiné odlišnosti a řešit společensky přijatelným způsobem sociální problémy.  

 

Harmonogram postupu při řešení  

 Začátkem června byl zkonstruován dotazník a připravena struktura rozhovoru. Ještě 

v červnu byla realizována pilotní část projektu. V průběhu října a začátkem listopadu probíhaly 

práce na školách - dotazníkové šetření, rozhovory, analýza dokumentů a hodnocení. Koncem 

listopadu a začátkem prosince byla provedena analýza a interpretace výsledků dotazníkového 

šetření, rozhovorů a analýzy dokumentů a statistické zpracování dat. Výsledky výzkumného 

šetření včetně pilotní a přípravné fáze byly prezentovány na celostátních a mezinárodních 

konferencích. 

 Výsledky výzkumného šetření realizovaného v rámci daného projektu specifického 

výzkumu významným způsobem přispěly ke zkvalitnění připravované akreditace oboru Etická 



výchova, který byl následně schválen Velkou vědeckou radou UHK a předložen k velké 

akreditaci MŠMT. 

 Výsledky projektu budou dále využity k zefektivnění výuky oboru – předmětu Etická 

výchova, a to nejen v kurzech Etické výchovy, které jsou již šest let realizovány pod záštitou 

Etického fóra ČR a Kabinetu etické výchovy na Katedře pedagogiky a psychologie UHK, ale 

také, pokud bude nový obor úspěšně akreditován, při výuce Etické výchovy v prezenční formě 

studia. 

 

Oblasti zájmu výzkumného šetření 

 1. Jak je ve školách vnímána etická výchova. 

 2. Jaké jsou představy učitelů o etické výchově. 

 3. Způsoby implementace etické výchovy ve školách. 

 4. Metody a organizační formy používané vyučujícími při výuce etické výchovy. 

 5. Komparace základních a středních škol. 

 

Splnění kontrolovatelných výsledků řešení 
Publikace, které vznikly na základě řešení projektu: 

Švarcová, E. Ethical Education et Schools. In : Efficiency and Rasponsibility in Education 2010. 

Prague, Czech Republic, EU, 2010. ISBN 978-80-213-2084-0 

Švarcová, E. Ethical Education et Schools. In: ERIES Journal. ISSUE 1. ISSN 1803-1617  

 

Přehled realizovaných výdajů 
stipendium pro studenty..……………………………………………………….8 000 Kč, 
kancelářské potřeby (papír, CD aj.).………………………………………..      4 000 Kč,  

statistické zpracování dat……………..….……………………………………..2 000 Kč, 

překlady do cizích jazyků pro potřeby zahraniční prezentace………………….7 000 Kč, 

konferenční poplatky…………………………………………………………...2 000 Kč,  

tonery …………………………………………………………………………..4 000 Kč, 

odměna řešiteli…..……………………………………………………………...2 000 Kč, 

 

                                                                                    celkem:                           29 000 Kč 

 

Přílohy: 

a) kopie publikačních výstupů 

b) výpis z OBD 

c) vyúčtování dotace 

 

 

V Hradci Králové 20. 12. 2010 

 

 

 

                                                                              PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. 

                                                                              Katedra pedagogiky a psychologie PdF UHK 


