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Životní styl každého jedince a vlastní péče o zdraví 
jsou jedním z dominantních faktorem ovlivňujícím kva-
litu života jedince i budoucích generací. Nutnost vzdě-
lávání v oblasti výchovy ke zdraví a podpory zdraví je 
navíc podporována celou řadou výsledků výzkumných 
studií nejen Světové zdravotnické organizace.

HISTORIE KATEDRY
Katedra antropologie a zdravovědy patří mezi 
nejstarší pedagogicko-vědecká pracoviště Univerzity 
Palackého v Olomouci – vznikla již v roce 1946.

KDO JSME?
V současnosti je katedra antropologie a zdravovědy 
moderním univerzitním pracovištěm, které garan-
tuje a realizuje v prezenční i kombinované formě 
tři studijní programy mající na fakultě dlouhodo-
bou tradici, z nichž program učitelství odborných 
předmětů pro zdravotnické školy je programem 
excelentním.

V oblasti zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti 
a první pomoci zajišťuje katedra výuku pro všechny 
studijní obory na PdF UP, včetně rozšiřujícího studia 
a kurzů celoživotního vzdělávání. Rigorózní řízení je 
nabízeno absolventům studijních programů Učitelství 



výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol, Uči-
telství odborných předmětů pro střední zdravotnické 
školy a Učitelství sociálních a zdravotních předmětů 
pro střední a vyšší odborné školy. 

V rámci doktorského studijního programu Pedagogika 
(Ph.D.) realizovaného na PdF UP je možné v závislosti 
na zaměření disertační práce realizovat doktorské 
studium na Katedře antropologie a zdravovědy a dále 
se zde vědecky profilovat.

JAKÉ PROGRAMY NABÍZÍME?
1. Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání 
(VZ) – bakalářské studium 
(garantkou je doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.)
Studijní program zajišťuje komplexní přípravu te-
oretických základů v problematice zdraví v celém 
bio-psycho-sociálním kontextu v rámci holistického 
přístupu ke zdraví. Studium oboru reflektuje aktuální 
stav vědy a poznání, čerpá z mnoha vědních disciplín, 
jako je medicína a její jednotlivé obory (preventivní lé-
kařství, sexuologie, pediatrie, hygiena a epidemiologie 
aj.), psychologie, sociologie, antropologie, adiktologie, 
demografie aj. Absolventům nabízí jejich uplatnění 
v oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu.



2. Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň 
základních škol (UVZ) – navazující magisterské 
studium 
(garantkou je doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.)
Studium učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stu-
peň základních škol připravuje budoucí pedagogy 
k výkonu povolání učitele na základní škole pro 
vyučovací oblast výchovy ke zdraví. Vyučovací 
předměty jsou koncipovány s ohledem na vyvá-
ženost biologických (zdravovědných), psycholo-
gických a sociálních disciplín. Součástí studia jsou 
také významné disciplíny didaktické a metodické, 
které rozvíjejí zejména kompetence učitelské.

3. Učitelství odborných předmětů pro zdravot-
nické školy (UOPZŠ) – navazující magisterské 
studium 
(garantkou je doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.)
Studijní program navazuje na bakalářské studium 
programů: Všeobecná sestra, Porodní asistentka 
nebo Zdravotnický záchranář. Absolvent získá kvali-
fikaci k výkonu regulované profese pedagogického 
pracovníka – učitele odborných předmětů 
na středních a vyšších zdravotnických školách, 
v doškolovacích institutech pro nelékařské zdra-
votnické pracovníky, případně v akademické sféře. 



DALŠÍ AKTIVITY PRACOVIŠTĚ:
•  účast na výzkumných státních i mezinárodních 

projektech, veřejných aktivitách a v oblasti pri-
mární prevence,

•  pořádání každoročních edukativních konferencí 
a workshopů Den zdraví a Vánoce a zdraví pro 
odborníky z oblasti podpory zdraví, učitele 
z praxe i studenty,

• spolupráce se základními a středními školami, 
•  sledování somatického stavu a pohybové aktivity 

dětí a mládeže včetně jeho vývoje,
•  realizace praxí a studentská mobilita ve školách 

českých menšin v Chorvatsku,
• učitelské a studentské mobility Erasmus+,
•  vytváření studijních opor a materiálů a příprava 

kurzů v rámci DVPP a CŽV,
•  výzkumně-edukativní aktivity v problematice do-

spělé a stárnoucí populace ve vztahu k životnímu 
stylu, včetně výuky U3V.

SPOLUPRÁCE KATEDRY:
•  katedry antropologie PřF MUNI, PřF UK v Praze, 

PrF UK v Bratislavě,
•  katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU,
•  katedra biologie PdF JČU v Českých Budějovicích 

a PrF UKF Nitra,
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Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

vedoucí: doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D. 
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•  Národní ústav pro vzdělávání,
•  Státní zdravotní ústav v Praze,
•  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR,
• Anabell, 
• MamaHelp,
•  Krajská hygienická stanice Olomouc,
•  odborná pracoviště na VŠ v Polsku, na Slovensku 

a ve Slovinsku.


