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Abstract 

The paper sets out an initial introduction to cooperation approaches of each country of 
the Visegrad group to teaching the topic of security in student population. It compares the 
systemic basis, rather than actual educational effects achieved by exercised teaching. It was 
monitored how the issue is fixed in generally binding legislation, and its integration into the 
curriculum. 

The countries are characteristic with a plurality of approaches. However, some 
common features can be identified. In relation to legal fixing of issues, generally binding 
regulations are mainly about access, when most countries at least partly mentioned the issue of 
education in the field of security in these regulations. In relation to the inclusion of the topic 
into the curriculum is applying an interdisciplinary approach where the theme is a part of 
several educational areas and is teaching in individual subjects unifying feature. 
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1  ÚVOD DO PROBLEMATIKY  
 

Témata spojená s chováním obyvatelstva při situacích ohrožujících životy a zdraví se 
do systémů školní edukace dostávají přibližně od poloviny 30. let minulého století, tedy v době 
rostoucího mezinárodně politického napětí.  Vývoj vnímání obsahu tematiky byl proto 
významně determinován vojensko-politickými aspekty a vlastní příprava byla zaměřena 
především na získávání základních informací o možné vlastní ochraně před leteckými útoky 
v případě ozbrojeného konfliktu. Po druhé světové válce, a v souvislosti s následným 
bipolárním uspořádáním světového politického řádu, zůstala hlavním motivem edukace hrozba 
ozbrojeného konfliktu a její základní charakteristikou výchova k brannosti.   

Vlivem významných změn ve vnímání bezpečnostní reality, které nastaly na přelomu 
80. a 90. let minulého století, bylo nutné zásadním způsobem revidovat stávající přístupy. 
Hrozba ozbrojeného konfliktu sice nebyla odstraněna, byla však odsunuta na pozadí zájmu a do 
centra pozornosti se dostaly výzvy, které nebyly přímo spojovány s vojenskými aspekty 
bezpečnosti. V důsledku snahy oprostit se od dosavadních obsahů a forem výuky nebyly 
dokonce výjimečné ani situace, kdy docházelo k vyřazení tematiky bezpečnosti ze systémů 
vzdělávání, aniž by proběhly pokusy o její transformaci. 

Pozdější trend zaměřený na posilování principů sebeochrany a zvyšování participace 
občanů na opatřeních ochrany obyvatelstva však znovu vedl k myšlence realizovat 
systematickou přípravu občanů, tentokrát již zaměřenou na zvládání širokého spektra rizik (od 
běžných mimořádných událostí, přes rozsáhlé krizové situace až po ozbrojený konflikt). Jejím 
smyslem se stalo vytváření znalostí a dovedností potřebných pro předcházení mimořádných 
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událostí a minimalizaci jejich případných následků. Nejefektivnějším způsobem naplnění této 
potřeby se ukázalo opětovné zavádění tematiky přímo do systému školního vzdělávání.  

Realizace systematické edukace v oblasti bezpečnosti je samostatnou kompetencí 
každého státu. Obvyklou praxí je implementace obsahu tematiky do kurikul [1]. Dle vlastních 
forem existence se pak jedná především o kurikula koncepční, projektová, realizační, 
rezultátová a efektová. Vedle prvků vzdělávací soustavy je významná také role aktérů stojících 
mimo školské systémy (např. vládní a nevládní organizace).  

Význam zařazení tematiky sebeochrany a vzájemné pomoci do kurikul je zdůrazněn 
také některými dokumenty nadnárodního významu věnujícími se redukci následků rozsáhlých 
mimořádných událostí a krizových situací (např. Hyogo Framework 2005–2015, Sendai 
Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030) [2, 3]. Na úrovni Evropské unie je 
podpora členským zemím při zvyšování efektivity opatření v diskutované oblasti 
vyjádřena Rozhodnutím Evropského parlamentu a rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní 
ochrany Unie [4]. Stejně tak dokumenty bezpečnostní politiky České republiky identifikují 
vzdělávání studující populace v oblasti bezpečnosti jako důležitý aspekt rozvoje resilience 
společnosti.  

Zaměření předloženého textu reflektuje potřeby současné Koncepce ochrany 
obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 [5], která klade vysoký důraz právě na 
vzdělávání studující populace v oblasti bezpečnosti. Článek je zaměřen na exploraci přístupů 
jednotlivých zemí skupiny Visegrádské spolupráce ke vzdělávání v tematice bezpečnosti. Cílem 
je komparace východisek klíčových pro rozvoj politiky vzdělávání v předmětné oblasti.  

Důvody uvedeného výběru zemí jsou relativní geopolitická a společenská blízkost 
a vyhraněnost skupiny v rámci evropského prostoru a dále skutečnost, že Česká republika 
je v současnosti předsednickou zemí skupiny Visegrádské spolupráce, což zakládá 
vhodnou příležitost iniciovat odbornou diskuzi nad předmětnou problematikou a výměnu 
zkušeností.  
 
 
2  POUŽITÉ METODY 
 

S ohledem na potřebu počátečního popisu problematiky je uplatněna strategie 
kvalitativního výzkumu. V předloženém článku byly použity metody z kategorie metod 
explanačních a interpretačních. Použitými metodami zkoumání problematiky, z hlediska metod 
explanačních, jsou metoda analyticko-syntetická a synchronně-diachronní komparace. 
Z hlediska metod interpretačních je uplatněn hermeneutický přístup. 

Předmětem komparace jsou východiska rozvoje systému vzdělávání v oblasti 
bezpečnosti vymezené prostřednictvím sledovaných ukazatelů, a to v následujících státech: 
• České republika,  
• Slovenská republika,  
• Polská republika,  
• Maďarská republika. 

Pro identifikaci sledovaných ukazatelů byly formulovány klíčové otázky uvedené 
v tabulce č. 1. 
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Tabulka č. 1 
Sledované ukazatele 

 
SLEDOVANÝ UKAZATEL  KLÍČOVÁ OTÁZKA 

Právní předpisy Je problematika edukace v oblasti bezpečnosti 
zakotvena obecně závaznými právními předpisy? 

Začlenění do výuky Jakým způsobem je edukace v oblasti bezpečnosti 
začleněna do kurikul? 

 
Hodnocenými úrovněmi vzdělání jsou ISCED 1, 2, 3 dle Mezinárodní standardní 

klasifikace vzdělávání.  
Uvedená norma byla zpracována organizací UNESCO na počátku sedmdesátých let 

minulého století a měla sloužit jako nástroj pro shromažďování, zpracování a zpřístupňování 
srovnatelných ukazatelů a statistik v oblasti vzdělávání. Český překlad dokumentu byl 
publikován pod označením „ISCED 1997 – Mezinárodní norma pro klasifikace vzdělávání“. [6] 
 
 
3 VÝSLEDKY A DISKUZE 
 
3.1  Přístup České republiky 
 

Pro systém vzdělávání studující populace v problematice ochrany obyvatelstva je 
v podmínkách České republiky užíváno označení „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ 
(dále jen „OČMU“). Jeho posláním je vytvářet a udržovat soubor znalostí a dovedností 
potřebných k minimalizaci negativních důsledků mimořádných událostí a tím přispět 
k osvojování potřebných kompetencí pro eliminaci možných následků těchto situací. Žáci by po 
absolvování měli být schopni poskytnout případnou pomoc sobě a dalším osobám, a to alespoň 
po nezbytnou dobu do příchodu profesionální pomoci ze strany složek bezpečnostního systému. 
OČMU zahrnuje výuku v rámci úrovně předškolního, základního a středního vzdělávání.  

V systémovém pojetí se jedná o návaznost na brannou výchovu, de iure ukončenou 
v roce 1991 zákonem č. 217/1991 Sb. o zrušení zákona č. 73/1973 Sb., o branné výchově [7].  

Pravidelné vzdělávání v rámci vzdělávacího systému je základním pilířem výuky 
tematiky OČMU. Pro přiblížení popisu vývoje problematiky a jejího postavení jsou klíčové 
následující dokumenty: 
• pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), 
• Rámcové vzdělávací programy.  

Pokyny MŠMT vydané v souvislosti s výukou tematiky OČMU vycházely z poznatků 
získaných v rámci experimentu realizovaného v období let 1996 – 1997 Hlavním úřadem civilní 
ochrany ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým. Cílem bylo ověřit, zda v rámci 
stávajících učebních osnov je možné některá témata týkající se ochrany člověka za mimořádných 
situací vyučovat ve vybraných předmětech, aniž by byl vytvářen samostatný předmět. 
Závěrečná doporučení potvrdila možnost integrovat předmětnou problematiku do výuky. [8] 

Na základě poznatků uvedeného experimentu byly v letech 1999 a 2003 vydány tyto 
pokyny: 
• Pokyn MŠMT ČR k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do 

vzdělávacích programů (1999) 
− o rozvržení témat a stanovení konkrétních obsahů vzdělávání v jednotlivých 

ročnících a předmětech rozhodují ředitelé škol, kteří rovněž rozhodují o formě a 
organizaci praktických cvičení. 
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• Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do 
vzdělávacích programů (2003) 
− rozsah výuky pro základní, střední a vyšší odborné školy stanoven na 6 hodin ročně 

v každém ročníku; 
− tematiku OČMU možné zařazovat do výuky na základě rozhodnutí ředitele školy, a 

to formou samostatného předmětu nebo integrováním problematiky do příslušných 
předmětů.  

Pokyny MŠMT upravující výuku tematiky OČMU fakticky pozbyly platnosti přijetím 
nové zákonné úpravy, která zavedla do vzdělávacího systému odlišné principy reprezentované 
novou generací kurikulárních dokumentů – Rámcových vzdělávacích programů. 

V roce 2004 byl přijat zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a 
vyšším odborném a jiném vzdělávání [9] a v návaznosti na něj byly zaváděny Rámcové 
vzdělávací programy (dále jen „RVP“). RVP nejsou určeny k přímé aplikaci ve výuce. Pro 
jednotlivé školy však představují závazný rámec pro jejich rozpracování do podoby konkrétních 
školních vzdělávacích programů1. [10] 

Implementací RVP byly nahrazeny pokyny MŠMT k tematice OČMU a RVP se tak 
staly jediným závazným dokumentem upravujícím výuku předmětné problematiky. Způsob, 
jakým je zde tematika rozpracována, má přímý vliv na možnosti reálného ovlivňování výuky. 

Současná podoba kurikulárních dokumentů jednostranně podporuje mezipředmětový 
přístup k výuce OČMU a tematika je součástí různých vzdělávacích oblastí. Na úrovni 
základních škol a gymnázií je problematika rozptýlena do čtyř vzdělávacích oblastí. Dotčena je 
také v rámci tzv. průřezových témat. Systém výuky je pak nejvíce rozmělněn na úrovni středních 
odborných škol, kde je pro každý obor vypracován samostatný kurikulární dokument. Celkem 
se jedná o 284 kurikulárních dokumentů [10], což znamená 284 přístupů k výuce tematiky OČMU. 
 
3.2  Přístup Slovenské republiky 
 

Sdílený společensko-politický vývoj s Českou republikou se projevil v přístupu 
k edukaci některými společnými znaky, zejména zrušením systému branné výchovy v roce 
1991 v rámci tehdejšího federativního uspořádání (zákon č. 217/1991 Sb., o zrušení zákona 
č. 73/1973 Sb., o branné výchově [7]) a jeho opětovným zaváděním v průběhu následujících let 
v rámci samostatné Slovenské republiky. 

Otázka vzdělávání v předmětné problematice je implicitně řešena zákonem č. 42 
z roku 1994 o civilní ochraně obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů [11]. V § 9 je pak 
uvedeno, že Ministerstvo školství Slovenské republiky zabezpečuje, aby obsah výchovy a 
vzdělávání na všech druzích a typech škol zahrnoval v přiměřeném rozsahu také otázky civilní 
ochrany.  

Problematika je rovněž dotčena v § 18, který je zaměřen na tzv. přípravu k civilní 
ochraně, která vedle přípravy jednotek civilní ochrany zahrnuje také přípravu obyvatelstva na 
sebeochranu a vzájemnou pomoc a přípravu na poskytování první pomoci. V tomto případě se 
nejedná explicitně o vzdělávání studující populace, je však zřejmé, že je tímto významně 
posílen princip sebeochrany.  

Edukace v oblasti bezpečnosti byla do roku 2011 realizována prostřednictvím tematiky 
„Ochrana člověka a přírody“. Jejím cílem bylo poskytnutí potřebných teoretických poznatků a 
praktických zkušeností ke zvládání situací, které mohou nastat v důsledku nepředvídatelných 
skutečností a situací, které ohrožují člověka a jeho prostředí. [12] 

Obsahovou náplň výuky tvořily následující problémové okruhy: 
• zvládání mimořádných situací – civilní ochrana, 
• zdravotnická příprava, 
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• dopravní výchova, 
• pobyt a pohyb v přírodě a ochrana přírody, 
• výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
• zájmové technické činnosti a sporty. 

Realizace učiva byla zajišťována integrací některých tematik do vybraných učebních 
předmětů. Specifickou organizační formu výuky představovala účelová cvičení a kurzy ochrany 
člověka a přírody. Účelová cvičení se uskutečňovala zpravidla v 1. a 2. ročníku středních škol, a 
to v rozsahu 6 hodin v každém pololetí školního roku. Kurzy ochrany člověka a přírody se 
organizovaly zpravidla ve 3. ročníku středních škol a to v délce trvání 3 dny po 7 hodinách 
výcviku.   

V souvislosti se změnami edukační reality, zejména schválením Státních vzdělávacích 
programů a příslušných učebních plánů v roce 2011, byla „Ochrana člověka a přírody“ 
nahrazena předmětem „Ochrana života a zdraví“. [12, 13] 

Ochrana života a zdraví integruje postoje, vědomosti a praktické dovednosti žáků se 
zaměřením na ochranu života a zdraví v mimořádných situacích a při pobytu v přírodě.  

Obsahovou náplň výuky tvoří následující problémové okruhy: 
• řešení mimořádných situací – civilní ochrana, 
• zdravotnická příprava, 
• pohyb a pobyt v přírodě. 

Výuka povinné tematiky Ochrany života a zdraví je na sledovaných úrovních 
vzdělávání rozptýlena do čtyř vzdělávacích oblastí státního vzdělávacího programu a dále je 
zajišťována za využití samostatných organizačních forem výuky – tzv. didaktických her a 
účelových cvičení.  

U 1.–4. ročníků základních škol probíhají didaktické hry, a to v trvání 4 hodiny za 
školní rok. Jejich realizaci předchází teoretická příprava. U 5.–9. ročníků základních škol 
probíhají tzv. účelová cvičení, a to 2krát ročně v trvání po 5 hodinách. Stejně tak i zde realizaci 
předchází teoretická příprava.  

U 1. a 2. ročníků na středních školách probíhají účelová cvičení, a to 2krát ročně 
v trvání po 6 hodinách. Vedle toho je na středních školách uplatňována další specifická 
organizační didaktická forma – kurzy na ochranu života a zdraví. Jejich realizace probíhá ve 
třetím ročníku v rozsahu trvání 3 dny po 7 hodinách výcviku.  
 
3.3  Přístup Polské republiky 
 

Otázka edukace v oblasti bezpečnosti je upravena zákonem z roku 1967 o všeobecné 
povinnosti obrany [14] především v části IV, oddílech 3 a 4 a dále nařízením vlády z roku 1993 
ke všeobecné sebeochraně [15]. Uvedené právní předpisy jsou stále de iure platné, neodpovídají 
však současným požadavkům na vzdělávání v předmětné oblasti.  

V období po roce 2000 byla stále častěji diskutována otázka možného zavedení 
tematiky ochrany obyvatelstva do školní výuky. 

Uvedené inciativy vedly k situaci, že ve vybraných regionech bylo postupně 
přistupováno k zavádění tematických celků souvisejících s ochranou obyvatelstva do výuky 
základních i středních škol. K tomuto kroku bylo přistoupeno například ve městě Kolobrzeg a 
ve stejnojmenném okrese, a to ve spolupráci odboru krizového řízení, ochrany obyvatelstva a 
obrany městského úřadu a vedení některých škol. [16] 

V současnosti je platné nařízení z roku 2009 Ministra národního vzdělávání [17], které 
řeší implementaci ustanovení zákona o všeobecné povinnosti obrany z roku 1967 v oblasti 
týkající se vzdělávání.   
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Na základních školách není problematika vyučována jako samostatný předmět. 
Nejdříve je zprostředkována v rámci tzv. integrovaného vzdělávání a potom v rámci tzv. 
blokového vzdělávání (blok Dějiny a společnost; Přírodopis; Základy techniky). [18] 

Na gymnáziích je programově vyčleněna tzv. vzdělávací stezka pod názvem civilní 
obrana. Školy v této oblasti rozšiřují znalosti pro poskytování první pomoci, seznamují studenty 
s významem civilní obrany a vyučují je správnému chování v situacích ohrožení. 

Na učilištích, průmyslových školách, lyceích a dalších typech středních škol je 
zaveden samostatný předmět s názvem „branná příprava“. I přes adjektivum „branná“ se jedná 
o široce chápanou problematiku civilní obrany s cílem vybavit studenty vědomostmi a 
znalostmi nutnými pro racionální chování v krizových situacích všeho druhu. 

Pro podporu osvětové činnosti v dané oblasti je od roku 2001 realizován program 
s názvem „Bezpečný život“. Jedná se o společný projekt Hlavního velitelství Státní požární 
ochrany a Švédské ligy civilní obrany. Program obsahuje 7 dílčích témat a je realizovaný 
v průběhu celého školního roku u dětí ve věku 6–10 let. Od zavedení výuky v  problematice 
ochrany obyvatelstva je program využíván i v rámci školní edukace. Hlavní velitelství Státní 
požární ochrany garantuje některá jeho dílčí témata. [19] 

Edukace v oblasti bezpečnosti je v současnosti také významně zastoupena v rámci 
platformy „Bezpečná škola +“ vytvořené Ministerstvem národního vzdělávání. [20] 
 
3.4  Přístup Maďarské republiky 
 

Právní vymezení výuky problematiky ochrany obyvatelstva u studující populace má 
obecný základ v zákonu 31/1996 o ochraně před požáry [21]. Uvedený právní akt neupravuje 
přímo edukaci v oblasti bezpečnosti, § 22 však uvádí, že v rámci vzdělávací soustavy jsou 
realizovány speciální kurzy zaměřené na získávání specifických znalostí v oblasti požární 
ochrany. Takto jsou rovněž osvojovány poznatky z oblasti ochrany obyvatelstva respektive 
„ochrany před katastrofami“. 

Otázka vzdělávání v oblasti bezpečnosti byla do podmínek edukační reality 
rozpracována v rámci Národního vzdělávacího kurikula uveřejněného vyhláškou Ministerstva 
lidských zdrojů č. 243/2003 (oddělení školství) [22]. Platnost uvedeného kurikula byla omezena 
rokem 2017. V dokumentu je zdůrazněn apel zejména na zvyšování odpovědnosti jednotlivců 
za vlastní bezpečnost. Z hlediska předmětového zařazení je problematika integrována do oblasti 
znalostí „Člověk a společnost“.  

Pro podporu edukace v rámci vzdělávací soustavy vypracovalo v roce 2004 
Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem lidských zdrojů (oddělení školství) koncepci 
učebních plánů a zavedlo akreditovanou formu vzdělávání pedagogů v problematice „ochrana 
před katastrofami“. Na doškolování pedagogů v oblasti připravenosti obyvatel na mimořádné 
události se podílí zejména Generální ředitelství pro management katastrof a jeho regionální 
expozitury. [23] 
 
3.5  Komparace přístupů   
 

Přehled přístupů států Visegrádské skupiny spolupráce z hlediska sledovaných 
ukazatelů je uveden v tabulce č. 2. 
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Tabulka č. 2 
Přehled sledovaných ukazatelů edukace v oblasti bezpečnosti u komparovaných států 

 
KLÍČOVÁ OTÁZKA 

SLEDOVANÉHO 
UKAZATELE 

SROVNÁVANÉ STÁTY 
Česká 

republika 
Slovenská 
republika 

Polská 
republika 

Maďarská 
republika 

Je problematika 
edukace v oblasti 
bezpečnosti zakotvena 
obecně závaznými 
právními předpisy? 

NE ANO ANO ANO 

Jakým způsobem je 
edukace v oblasti 
bezpečnosti začleněna 
do kurikul? 

• do více 
vzdělávacích 
oblastí 

• do více 
vzdělávacích 
oblastí 

• specifickými 
organizačními 
formami výuky 

• do více 
vzdělávacích 
oblastí 

• samostatným 
předmětem 

• do jiné 
vzdělávací 
oblasti 

 
• Sledovaný ukazatel – právní předpisy 

V komparovaných zemích je edukace v oblasti bezpečnosti upravena obecně 
závaznými právními předpisy, což zakládá předpoklad systematického rozvoje. Odlišná situace 
je pouze v případě České republiky.  

Do podmínek České republiky byla tematika zavedena formou vnitřního normativního 
aktu. Ke změně situace došlo až přijetím nové obecné právní úpravy vymezující systém 
vzdělávání a úlohu a postavení RVP. Tematika edukace v oblasti bezpečnosti je pak 
implementována v  samotných RVP. V současnosti však není vytvořen obecně závazný právní 
předpis, který by předmětnou problematiku upravoval.  

Slovenská republika přistoupila k obnově systému edukace v oblasti bezpečnosti již tři 
roky po zrušení systému branné výchovy, a to prostřednictvím zakotvení problematiky do 
zákona obecně upravujícího problematiku ochrany obyvatelstva, resp. civilní ochranu. Zákon 
ukládá resortu školství zařazovat předmětnou tematiku do výuky.  

V Polsku má výuka otázek bezpečnosti obecný základ v zákoně upravujícím brannou 
povinnost a detailněji je popsána nařízením ministra odpovědného za řízení resortu školství. 
Obdobně je tomu v Maďarsku, kde tematika je velmi okrajově uvedena v právním předpisu 
věnujícímu se požární ochraně a otázka edukace v oblasti bezpečnosti je pak upravena 
podzákonnou obecně závaznou normou vydanou v působnosti resortu odpovědného za řízení 
školství.  
 
• Sledovaný ukazatel – začlenění do výuky 

Tematika bezpečnosti je na úrovni sledovaných států součástí kurikul. Východiska pro 
realizaci edukace se však v jednotlivých zemích významně odlišují.  

V případě České republiky je pro úrovně vzdělání ISCED 1–3 uplatňován 
mezipředmětový přístup. Tematika je vyučována v rámci různých vzdělávacích oblastí, které se 
dále rozpadají do úrovně jednotlivých předmětů.  

V porovnání s českým přístupem je v případě Slovenské republiky možné identifikovat 
odlišný koncept. Vedle shodného řešení, kdy tematika je začleněna do více vzdělávacích 
oblastí, jsou však uplatňovány také specifické organizační formy výuky, v rámci kterých je 
otázkám bezpečnosti věnována samostatná pozornost. V daném případě se jedná o didaktické 
hry, účelová cvičení a kurzy ochrany života a zdraví.  
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Situace v Polské republice je obdobná stavu na Slovensku, tzn. tematika je zde 
zařazována do více vzdělávacích oblastí a zároveň je pro její realizaci vytvořena samostatná 
organizační forma výuky – samostatný předmět. Pro úroveň vzdělávání ISCED 1 a 2 je 
uplatňován mezipředmětový přístup a tematika je součástí různých vzdělávacích oblastí; pro 
úroveň vzdělávání ISCED 3 je vyčleněn samostatný předmět zaměřený na tematiku 
bezpečnosti.  

V Maďarské republice je tematika realizována v rámci oblasti, která primárně není 
určena pouze pro edukaci v oblasti bezpečnosti.  
 
 
4  ZÁVĚR 
 

Při hodnocení východisek klíčových pro rozvoj systému vzdělávání v oblasti 
bezpečnosti je na úrovni sledovaných států hlavní charakteristikou pluralita přístupů. Přesto 
však lze identifikovat některé společné znaky. Ve vztahu k ukotvení problematiky v obecně 
závazných právních předpisech se jedná především o přístup, kdy většina zemí problematiku 
edukace v oblasti bezpečnosti alespoň částečně zmiňuje v těchto předpisech. Ve vztahu 
k začlenění tematiky do kurikul je pak převážně jednotícím znakem uplatňování mezioborového 
přístupu – tematika je součástí více vzdělávacích oblastí a výuka probíhá v jednotlivých 
předmětech. Za inspirativní lze označit koncept, kdy je pro výuku v rámci předmětné 
problematiky vyčleněn samostatný předmět nebo jiná samostatná organizační forma.  

Současná Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 
vytyčila řešení otázky výchovy a vzdělávání v oblasti bezpečnosti jako jednu ze svých 
strategických priorit. Za předpokladu přijetí rozhodnutí klást vyšší důraz na vznik samostatné 
organizační formy v podmínkách České republiky, je možné zohlednit některé zahraniční 
zkušenosti. Předložený článek představil pouze obecná východiska systémů edukace zemí ve 
středoevropském regionu. Otázka faktického posouzení realizace výuky a její efektivity by se 
měla stát předmětem výzkumného šetření zahrnujícího kvalitativní a kvantitativní zhodnocení. 
Jako příležitost pro iniciaci spolupráce a diskuzi nad koncepčními řešeními předmětné 
problematiky je možné vnímat současné předsednictví České republiky ve Visegrádské skupině. 
 
 
POZNÁMKY: 
 
 
1 Předchozí kurikulární dokumenty (např. vzdělávací programy Základní škola), v porovnání se 

současnými RVP, stanovovaly již konkrétní učební osnovy pro jednotlivé předměty, čímž byla dána 
jednota v přístupu k výuce. 
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