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Hazardní hraní: 
 

Stránky Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) při Úřadu vlády 

České republiky, kde nalezneme klíčové národní dokumenty, nejnovější populační statistiky  

http://www.drogy-info.cz/hazardni-hrani-2015/ 

a mapu pomoci s kontakty na léčebná a preventivní zařízení 

http://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/ 

 

Stránky Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy obsahující metodická doporučení a 

metodické pokyny v oblasti primární prevence rizikového chování schválená vedením MŠMT: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-

pokyny 

 

 Doporučené knihy v češtině:  

 Nešpor, K. (2011). Jak překonat hazard. Praha: Portál. 

 Nešpor, K. (2003). Návykové chování a závislost. Praha: Portál. 3.dopl a opravené 

vydání. 

 Nešpor, K. (2006). Už jsem prohrál dost. Praha, Sportpropag. 

 Prunner, P. (2008). Psychologie gamblerství aneb Sázka na štěstí. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk. 

 

Výzkumné instituce věnující se výzkumu hazardního hraní a jeho prevenci (ilustrativní 

výběr): 

http://psych.upol.cz/ 

http://www.adiktologie.cz/cz/ 

http://www.nudz.cz 

https://www.ntu.ac.uk/staff-profiles/social-sciences/mark-griffiths 

 

Internetové poradny, svépomocné weby a on-line publikace pro hazardní hráče a jejich 

rodiny (neúplný ilustrativní výběr): 

www.gambling.podaneruce.cz 

http://www.drnespor.eu/ 

http://stopzavislosti.cz/ 

http://www.drogy-info.cz/hazardni-hrani-2015/
http://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://psych.upol.cz/
http://www.adiktologie.cz/cz/
http://www.nudz.cz/
https://www.ntu.ac.uk/staff-profiles/social-sciences/mark-griffiths
http://www.gambling.podaneruce.cz/
http://stopzavislosti.cz/
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http://poradna.adiktologie.cz/ 

http://www.poradenskecentrum.cz/ 

http://poradna.adiktologie.cz/
http://www.poradenskecentrum.cz/
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Domácí násilí 
 Ševčík D., Špaténková, N. Domácí násilí: Kontext, dynamika a intervence. Praha: Portál 

2011 

 Marvánová-Vargová, B., Pokorná, D., Toufarová, M.: Partnerské násilí: oběti, děti, 

pachatelé, Linde, 2007 

 Hronová, M., Marvánová-Vargová, B, Pavlíková, I.: Manuál pro pedagogy ZŠ: Škola a děti 

vystavené domácímu násilí, ROSA 2008 (v pdf  zdarma po objednání na info@rosa-os.cz) 

 Hronová, M., Marvánová-Vargová, B,, Šilarová, E: Dětská svědectví násilí, ROSA 2008 

 Marvánová-Vargová, B., Vavroňová, M.: Od dobrého úmyslu k dobré spolupráci, ROSA 

2008 

Internetové zdroje: 

www.domacinasili.cz 

www.stopnasili.cz (preventivně zaměřené stránky pro pedagogy SŠ, ZŠ, žáky, studenty) 

www.rosa-os.cz 

 

Neziskové organizace - pro oběti násilí a jejich příbuzné: 

Asociace pracovníků intervenčních center (adresář všech center v celé ČR): www.domaci-

nasili.cz  

 DONA linka (nonstop telefonická linka): www.donalinka.cz  

 Bílý kruh bezpečí: www.bkb.cz  

 ROSA, (centrum pro ženy, oběti domácího násilí): www.rosa-os.cz (specializovaná 

poradna, azylový dům, telefonická krizová pomoc 602 246 102) 

 Adresář rodinných poraden: www.amrp.cz  

 Adresář občanských poraden: www.obcanskeporadny.cz  

 Adresář linek důvěry: www.capld.cz  

 

Pomoc pro děti: 

Dětské krizové centrum  Praha   www.ditekrize.cz 

Linka bezpečí dětí a mládeže  linkabezpeci.cz tel.:  116 111 

 

Gaudia (program sociální inkluze pro násilné osoby a osoby mající problém se zvládáním 

agrese): www.gaudia.cz  

 

mailto:info@rosa-os.cz
http://www.domacinasili.cz/
http://www.stopnasili.cz/
http://www.rosa-os.cz/
http://www.domaci-nasili.cz/
http://www.domaci-nasili.cz/
http://www.donalinka.cz/
http://www.bkb.cz/
http://www.rosa-os.cz/
http://www.amrp.cz/
http://www.obcanskeporadny.cz/
http://www.capld.cz/
http://www.ditekrize.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.gaudia.cz/
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Triangl - centrum pro rodinu  -   www.csspraha.cz/triangl  

-individuální terapie a poradenství pro děti, dospívající a dospělé klienty (vztahové, emoční, 

komunikační aj. potíže), adaptační a intervenční programy pro třídy ZŠ, profesní podpora 

pedagogům 

 

Dům Tří přání - www.dumtriprani.cz 

azylový dům, pomoc rodinám v přechodné krizi, pro děti se syndromem CAN 

 

  

http://www.dumtriprani.cz/
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Příslušnost k subkulturám 
 

 Smolík, J. Subkultury mládeže, uvedení do problematiky. Grada, Praha 2010. 

 Souček, T. a kol. Kmeny. Nakladatelství Biggboss, Praha 2011. 

 Marcia, J. Development and Validitation of Ego-Identity Status. Personal and Social 

Psychology Journal, 3, State University of New York, New York, 1966. 
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Rizikové sexuální chování 
 

http://www.protikorupcni-linka.cz/cs/Obecna-temata/Nasili-na-detech/. 

 

Literatura: 

 BENTOVIM,  A.: Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. Grada, 1998. 

 ČEPICKÝ, P.: Úvod do antikoncepce pro lékaře negynekology. Levret, 2002. 

 FIFKOVÁ, H.; WEISS, P.; PROCHÁZKA, I.: Transsexualita. Grada, 2002. 

 CHMELÍK, J. a kol.: Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. Portál, 2003. 

 KRACÍK, J.: Sexuální výchova postižené mládeže: skripta pro posluchače 

Pedagogické fakulty UK. Karolinum, 1992. 

 KUŽELOVÁ, M.: Co by měla sestra vědět o antikoncepci. Levret, 2005. 

 LUKŠÍK, I.; SUPEKOVÁ, M.: Sexualita a rodovost v sociálných a výchovných 

súvislostiach. Humanitas, 2003. 

 MILFAIT, R.: Komerční sexualizované násilí na dětech. Portál, 2008. 

 RAŠKOVÁ, M.: Připravenost učitele k sexuální výchově v kontextu pedagogické 

teorie a praxe v české primární škole. Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 

 WEISS, P.; ZVĚŘINA, J.: Sexuální chování obyvatel ČR. Situace a trendy. Portál, 

2001. 

 WEISS, P.: Sexuální deviace. Portál, 2002. 

 WEISS, P.: Sexuální zneužívání dětí. Grada, 2005. 

 WEISS, P. a kol.: Sexuologie. Grada, 2010. 

 JEDLIČKA, J.; STUPKA, J.; CHMELOVÁ, B.: Příručka HIV poradenství. SZÚ, 

2007. 

 

Sborníky odborných konferencí: 

 Ženy a drogy. Praha 15.–16. dubna 2009 (vydalo Občanské sdružení SANANIM) 

 Mladiství a drogy. Praha 20.–21. dubna 2010 (vydalo Občanské sdružení SANANIM) 

 Sexualita a drogy. Praha 21. března – 1. dubna 2011 (vydalo Občanské sdružení 

SANANIM) 

 K realizaci sexuální výchovy v základní škole: sborník příspěvků z pracovního 

semináře (Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav 

pedagogických a psychologických věd, 2011) 

http://www.protikorupcni-linka.cz/cs/Obecna-temata/Nasili-na-detech/
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 Sexualita mentálně postižených: sborník materiálů z celostátní konference (Orfeus, 

Centrum denních služeb, 2004) 

 Mellan, J. K sexualitě mentálně postižených. In: Mitlöhner, M.: 13. celostátní kongres 

k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů. Praha: SPRSV, 2005. 

 

Internetové odkazy: 

http://planovanirodiny.cz/  

Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz 

Trestní zákoník: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/cast2h2d1.aspx#par168 

Materiály vypracované Radou Evropy, které by mohly pomoci při zajištění prevence: 

http://www.tadysenedotykej.org/Default_cz.asp 

Bakalářská práce o pedofilii, tj. erotické orientaci na nedospělé osoby (děti). Zabývá se 

především těmi pedofilně orientovanými lidmi, kteří nepáchají trestné činy na dítěti či dětech a 

jejichž hlavní problém nespočívá v nutkání k takovým činům. 

Ke stáhnutí na: http://is.muni.cz/th/174448/pedf_b 

  

http://planovanirodiny.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/cast2h2d1.aspx#par168
http://www.tadysenedotykej.org/Default_cz.asp
http://is.muni.cz/th/174448/pedf_b
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Nová náboženská hnutí 
 

Literatura: 

 ALLAN, J. a kol.: Víra a vyznání. Bratislava, 1993.  

 BARETT, D. V.: Sekty, kulty, alternativní náboženství. Ivo Železný, 1998. 

 ENROTH, R. a kol.: Za novými světy: Průvodce sektami a novými náboženstvími, 

EELAS, 1995. 

 ERIKSON, E. H.: Dětství a společnost. Argo 2002. 

 GOLEMAN, D.: Waking Up – Early Warning Signs for the Detection of Spiritual 

Blight. Elements Book, New York 1988 

 HASSAN, S.: Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů. Nakladatelství Tomáše 

Janečka, 1994. 

 HORA, L.: Problematika tzv. alternativní religionizity a jejího podílu na formování 

životní orientace mládeže. Karolinum, 1995. 

 KOUCKÁ, P.: Proč podléháme sektám?, Psychologie dnes, č. 10, říjen 2007. 

 LUŽNÝ, D.: Nová náboženská hnutí. Masarykova univerzita, 1997. 

 MIOVSKÝ, M., SKÁCELOVÁ, L. a kol.: Návrh doporučené struktury minimálního 

preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy. Klinika 

adiktologie UK 1. LF a VFN, Togga, 2012.  

 MISAUEROVÁ, A. a VOJTÍŠEK, Z.: Dětství a sekta, Praha, 2006. 

 NOVOTNÝ, A. a VOJTÍŠEK, Z.: Základní orientace v nových náboženských 

směrech. Oliva, 1994. 

 PORTERFIELDOVÁ, K.: O sektách. NLN, 1997. 

 REMEŠ, P.: Nebezpečné virózy. AD, 1992. 

 REMEŠ, P.: Mentální programování jako průvodní jev nového sektářství. Religio, 

1994. 

 ŘÍČAN, P.: Psychologie náboženství, Portál, 2002.  

 SEKOT, A.: Sociologie náboženství. Svoboda, 1985. 

 SCHAEFER, R. T.: Sociology, McGraw-Hill, New York, 1989 

 ŠKVAŘIL, R.: Had leze z díry. Talpress, 1995. 

 ŠTAMPACH, O.: Sekty a nová náboženská hnutí. Oliva, 1995. 

 VOJTÍŠEK, Z.: Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Portál, 2004. 
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 VOJTÍŠEK, Z.: Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství. L. Marek, 2005. 

 

Internetové odkazy: 

http://sekty-cz.webs.com/problematikasekt.htm 

http://www.sekty.cz/www/index.php 

http://www.prevence-praha.cz/sekty?start=2 

http://cpons.webpark.cz/ 

http://www.kapezet.cz/index.php?object=General&articleId=158&leveMenu=0 

http://www.kapezet.cz/index.php?object=General&articleId=97&leveMenu= 

http://charlijen.net/wp-

content/uploads/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD_a_sekty_v_%C4%8CR.pdf 

 

Užívání náboženských symbolů ve školách: 

V českých právních předpisech není žádným způsobem omezeno nošení náboženských 

symbolů ve veřejném prostoru, tedy ani ve škole, což vyplývá ze Zprávy o šetření veřejné 

ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D. 

Sp.  zn.: 173/2013/DIS/EN (blíže zde: http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKR

IMINACE/Kauzy/vzdelavani/173-13-DIS-EN.pdf ). 

 

 

  

http://sekty-cz.webs.com/problematikasekt.htm
http://www.sekty.cz/www/index.php
http://www.prevence-praha.cz/sekty?start=2
http://cpons.webpark.cz/
http://www.kapezet.cz/index.php?object=General&articleId=158&leveMenu=0
http://www.kapezet.cz/index.php?object=General&articleId=97&leveMenu
http://charlijen.net/wp-content/uploads/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD_a_sekty_v_%C4%8CR.pdf
http://charlijen.net/wp-content/uploads/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD_a_sekty_v_%C4%8CR.pdf
http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Kauzy/vzdelavani/173-13-DIS-EN.pdf
http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Kauzy/vzdelavani/173-13-DIS-EN.pdf
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Sebepoškozování 
 

Literatura: 

 Platznerová – Sebepoškozování, Galén 2009 – pro lékaře, ale obsahuje množství informací 

přínosných pro pedagogy: 

http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=3994  

 Kriegelová – Záměrné sebepoškozování, Grada 2008 – pro psychology, ale obsahuje 

množství informací přínosných pro pedagogy: http://www.grada.cz/zamerne-

sebeposkozovani-v-detstvi-a-adolescenci_4985/kniha/katalog/ 

 Materiál MZ ČR pro poškozující se děti a jejich rodiče: http://www.program-

pz.cz/sites/default/files/Pro%C4%8D_ubli%C5%BEuju_s%C3%A1m_sob%C4%9B_0.pd

f  

 Zahraniční zdroje: http://www.selfharm.net/ nebo http://www.harmless.org.uk/ 

 

Řeší: výchovný poradce, školní psycholog, třídní učitel, školské poradenské zařízení, 

pediatr/pedopsychiatr, event. orgán sociálně právní ochrany dítěte  

V případě přímého rizika závažného ublížení či ohrožení života (přímé riziko = žák drží ve 

škole žiletku a plánuje se řezat, mluví o sebevraždě atd./nepřímý předpoklad rizika = učitel 

objeví staré jizvy na zápěstí atd.) 

 Psychiatrické oddělení či klinika spádové nemocnice, centrální příjem nejbližší 

psychiatrické léčebny – i nedobrovolně, ideálně po předchozí telefonické konzultaci 

 

Pokud žák není aktuálně ohrožen závažným sebezraněním (platí pro žáky motivované 

k řešení situace a hledání pomoci, vynucená konzultace u odborníka málokdy přinese efekt) 

 dostupná psychiatrická či psychologická ambulance – ideálně s doporučením od 

dětského/dorostového lékaře, resp. po telefonickém objednání rodiči (nutno počítat 

s čekacími lhůtami, zejména pokud bude konzultace hrazena zdravotní pojišťovnou  

 krizová centra – netřeba doporučení zdravotnického zařízení, předchozí telefonická nebo 

e-mailová domluva vhodná, ale není nutná 

 Dětské krizové centrum (V zápolí 21,  141 00 Praha 4, tel. 241 480 511, 777 664 672, 

ambulance@ditekrize.cz, Provozní doba: Po, St 8:00 – 16:00,  

Út – Čt 8:00 – 18:00, Pá 8:00 – 14:00) 

 Krizové centrum RIAPS (Chelčického 39, Praha 3, tel. 222 580 697, nepřetržitý provoz) 

http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page%5bbook%5d=3994
http://www.grada.cz/zamerne-sebeposkozovani-v-detstvi-a-adolescenci_4985/kniha/katalog/
http://www.grada.cz/zamerne-sebeposkozovani-v-detstvi-a-adolescenci_4985/kniha/katalog/
http://www.program-pz.cz/sites/default/files/Pro%C4%8D_ubli%C5%BEuju_s%C3%A1m_sob%C4%9B_0.pdf
http://www.program-pz.cz/sites/default/files/Pro%C4%8D_ubli%C5%BEuju_s%C3%A1m_sob%C4%9B_0.pdf
http://www.program-pz.cz/sites/default/files/Pro%C4%8D_ubli%C5%BEuju_s%C3%A1m_sob%C4%9B_0.pdf
http://www.selfharm.net/
http://www.harmless.org.uk/
mailto:ambulance@ditekrize.cz
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 Centrum krizové intervence Psychiatrické léčebny Praha-Bohnice (Ústavní 91, Praha 8, 

tel. 284016110, cki@plbohnice.cz) 

 Krizové centrum Spondea (Sýpka 25, Brno – Černá Pole, tel. 541 235 511,  

608 118 088, krizovapomoc@spondea.cz)  

 

 Linky důvěry (níže jsou vybrány linky důvěry, na něž mohou volat děti  

i dospělí, další naleznete na http://www.dkc.cz/kontakty.php nebo www.capld.cz/linky.php) 

 Linka Bezpečí – tel. 116 111, pomoc@linkabezpeci.cz 

 Linka důvěry Centra krizové intervence PL Bohnice – tel. 284 016 666 

 Linka důvěry Dětského krizového centra – tel. 241 484 149, problem@ditekrize.cz 

 Linka důvěry RIAPS – tel. 222 580 697, linka@mcssp.cz 

 Telefonická krizová intervence KC Spondea  – tel. 541 235 511, 608 118 088, chat 

www.chat.spondea.cz 

 

 

 

  

javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(99,107,105,64,112,108,98,111,104,110,105,99,101,46,99,122)+'?'
mailto:krizovapomoc@spondea.cz
http://www.dkc.cz/kontakty.php
http://www.capld.cz/linky.php
mailto:pomoc@linkabezpeci.cz
mailto:problem@ditekrize.cz
mailto:linka@mcssp.cz
http://www.chat.spondea.cz/
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Netolismus 
 

http://www.saferinternet.cz/ 

http://www.e-bezpeci.cz/ 

http://www.nebudobet.cz/ 

www.poradenskecentrum.cz/pocitacova-zavislost.php 

 NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. 3. aktualizované vyd. Praha: Portál, 2007. 176 

s. ISBN 978-80-7367-267-6. 

 ŠMAHEL, D. Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi. 1. vyd. Praha: Triton, 

2003. 158 s. ISBN 80-7254-360-1. 

 KOPECKÝ, K. Moderní trendy v elektronické komunikaci. 1. vyd. Olomouc: HANEX, 

2007. 100 s. ISBN 978-80-85783-78-0. 

 JIROVSKÝ, V. Kybernetická kriminalita. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 284 s. ISBN 978-

80-247-1561-9. 

 KOPECKÝ, K. – KREJČÍ, V. Rizika virtuální komunikace [online]. 2010. Dostupné z 

WWW: <http://www.prvok.upol.cz/index.php/ke-staeni/cat_view/20_studijni-materialy-

studie-apod>.  

 BEZPEČNÝ INTERNET. Rady pro vaši bezpečnost na internetu [online]. 2010. 

Dostupné z: <http://www.bezpecnyinternet.cz>. 

 GROHOL, J. M. Internet addiction guide [online]. 2005. Dostupné z WWW: 

<http://psychcentral.com/netaddiction>. 

 

  

http://www.saferinternet.cz/
http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.nebudobet.cz/
http://www.poradenskecentrum.cz/pocitacova-zavislost.php
http://www.prvok.upol.cz/index.php/ke-staeni/cat_view/20_studijni-materialy-studie-apod
http://www.prvok.upol.cz/index.php/ke-staeni/cat_view/20_studijni-materialy-studie-apod
http://www.bezpecnyinternet.cz/
http://psychcentral.com/netaddiction
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Krizové situace spojené s násilím ve školním prostředí 
 

Metodické příručky 

Ochrana člověka za mimořádných událostí – metodická příručka pro učitele základních 

a středních škol, Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 

Praha 2003, dostupné: www.hzscr.cz 

Víš, odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112? - příručka pro lepší určení lokace nahlášení 

mimořádné události, Lepeška J., Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR, Praha 2008, dostupné: www.hzscr.cz/soubor/vis-odkus-volas-

publikace-pdf.aspx 

Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí… - metodická příručka zahrnuje 33 témat 

z oblasti bezpečí a ochrany zdraví, HZS Jihomoravského kraje, 2011, dostupné: 

www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci 

„Bezpečnostní portál – účinný nástroj edukace první pomoci dětí a mládeže a jejich rodičů 

a pedagogů“ – Interaktivní multimediální příručka první pomoci 2011, dostupná: 

www.zachranny-kruh.cz 

Internetové a další zdroje 

http://www.hzscr.cz/ 

Základním posláním Hasičského záchranného sboru ČR je chránit životy, zdraví obyvatel 

a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať již se jedná 

o živelní pohromy, průmyslové havárie či teroristické útoky. 

Asociace "Záchranný kruh" 

Internetový bezpečnostní portál . Vzdělávací, informační, komunikační, preventivně-výchovný 

a evaluační nástroj, poskytující ucelené informace z oblasti prevence rizik a ochrany 

obyvatelstva v případě vzniku nebezpečných situací ohrožující naše zdraví, život či majetek. 

Na internetových stránkách www.zachrannykruh.cz jsou pro výuku na školách zdarma k 

dispozici výukové kurzy a pracovní listy. Učitelé zde najdou metodickou pomůcku k 

začleňování témat do jednotlivých ročníků a předmětů. Je možno zde využívat animovanou 

příručku první pomoci. Kurzy k výuce na školách mají záštitu MŠMT. 

http://www.policie.cz/clanek/jak-zajistit-bezpeci-pro-deti-880802.aspx 

Policie ČR - základní rady a informace, jak zajistit bezpečí dětí. 

www.pokos.army.cz 

Oblasti obrany státu a ochrany fyzického i duševního zdraví, životů, životního prostředí a 

majetku při různých rizikových situacích a mimořádných událostech vojenského charakteru. 

http://www.hzscr.cz/
http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci
http://www.zachranny-kruh.cz/
http://www.hzscr.cz/
http://www.zachranny-kruh.cz/nase-projekty/deskove-hry/vcas-umet-a-znat-je-naporad.html
http://www.zachrannykruh.cz/
http://www.policie.cz/clanek/jak-zajistit-bezpeci-pro-deti-880802.aspx
http://www.pokos.army.cz/
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Tabák 
 

WWW.SLZT.CZ - Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, kontakty na Centra pro závislé 

na tabáku 

Linka pro odvykání kouření 844 600 500 

WWW.NEKURATKA.CZ  edukativní stránky pro děti 9-12let 

WWW.BEZCIGARET.CZ pořádají programy pro školy 

WWW-TIPNI-TO.CZ – webové stránky o kouření pro teenagery (od podzimu 2010) 

WWW.ALIK.CZ - v rámci internetové poradny jsou zodpovídány i dotazy týkající se kouření, 

průměrný věk návštěvníků webu je dle jejich údajů kolem 12 let 

WWW.HELP-EU.COM - projekt EU, který má tři základní témata: prevence kouření, ochrana 

před pasivním kouřením a odvykání, na tomto webu jsou virály a videa, možnosti přidat vlastní 

video či tip 

WWW.ACCESS-EUROPE.COM- stránka projektu EU, zaměřeného na léčbu závislosti na 

tabáku u adolescentů 

WWW.SZU.CZ - Státní zdravotní ústav, od roku 1996 systematicky sleduje prevalenci kouření 

v populaci, přehledy jsou uvedeny (do místního vyhledávače zadejte „kouření“) 

WWW.CDC.GOV/TOBACCO/GLOBAL/GYTS/ - Global Youth Tobacco Survey, statistika 

týkající se kouření dětí mládeže z desítek zemí včetně České republiky – možnost 

mezinárodního a regionálního porovnání (anglicky) 

WWW.TOBACCOFREEKIDS.ORG - Campaign  for Tobacco-Free Kids, nezisková 

organizace se sídlem ve Washingtonu, nabízí výborné podklady k libovolnému tématu, které se 

týká kouření (anglicky) 

http://www.espad.org/czechrep - statistické údaje o kouření v ČR 

 

 

Národní linka pro odvykání kouření 

800 350 000 (zdarma, PO-PÁ, 10-18) 

www.bezcigaret.cz 

Centra pro závislé na tabáku 

http://www.slzt.cz/centra-lecby 

Certifikované lékárny 

https://www.lekarnici.cz/Pro-verejnost/Odborne-poradenstvi-v-lekarnach/Odvykani-

http://www.slzt.cz/
http://www.nekuratka.cz/
http://www.bezcigaret.cz/
http://www.alik.cz/
http://www.help-eu.com/
http://www.access-europe.com-/
http://www.szu.cz/
http://www.cdc.gov/TOBACCO/GLOBAL/GYTS/
http://www.tobaccofreekids.org/
http://www.espad.org/czechrep
http://www.bezcigaret.cz/
http://www.slzt.cz/centra-lecby
https://www.lekarnici.cz/Pro-verejnost/Odborne-poradenstvi-v-lekarnach/Odvykani-koureni.aspx
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koureni.aspx 

Národní stránky pro podporu odvykání kouření 

https://www.koureni-zabiji.cz/ 

 

  

https://www.lekarnici.cz/Pro-verejnost/Odborne-poradenstvi-v-lekarnach/Odvykani-koureni.aspx
https://www.koureni-zabiji.cz/
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chování  

http://www.prevence-info.cz/vyzkumy/prehled/trch/vandalismus 

Šance dětem 

http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rizikove-chovani-

ditete/vandalismus.shtml 

Škola za oponou – sociálně patologické jevy u dětí a mládeže  

http://www.benepal.cz/files/project_3_file/Vandalismus-aktualizovana-publikace.pdf 

KAPLANOVÁ, J. Vandalismus, vandalství - projev mladé generace. Brno, 2012. Bakalářská 

práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 
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http://www.adiktologie.cz/
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 SOUDKOVÁ, Šárka a František BARTOŠ. Narcismus: skrytá dimenze soudobé 

společnosti. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012, 99 s. Studie 

(Národohospodářský ústav Josefa Hlávky), 7/2012 

 SOCHUREK, J. Úvod do sociální patologie. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita 

v Liberci, 2009 

 VYKOPALOVÁ, H. Sociálně patologické jevy v současné společnosti. 1. vyd. 

Olomouc: Univerzita Palackého, 2001 

 ZIMBARDO, P. G. Moc a zlo: sociálně psychologický pohled na svět. Překlad Václav 

Břicháček a Lucie Čermáková. Praha: Moraviapress, 2005 
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Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus 
 

Síť partnerů: 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor speciálního vzdělávání, 

http://www.msmt.cz/ministerstvo  

 Školské komise/výbory krajů a měst  

 Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR, 

http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-bezpecnostni-politiky.aspx   

 Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, 

http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-prevence-kriminality.aspx    

 Bezpečnostní komise krajů/města  

 Ústav pro studium totalitních režimů, http://www.ustrcr.cz/   

 Člověk v tísni o. s., http://clovekvtisni.cz/  

Nevládní organizace proti pravicovému a etnickému extremismu, rasismu, a xenofobii:  

 Český helsinský výbor, http://www.helcom.cz/  

 In-Iustitita, http://www.in-ius.cz/  

 Nadace Tolerance a občanská společnost, http://www.ecn.cz/tolerance/   

 Asi-Milovaní, http://www.asimilovani.estranky.cz/   

 Lokální iniciativy v některých regionech (např. V Ústí neonacisty nechceme, 

http://www.vustineonacistynechceme.cz/)  

 V případě rasistických střetů ve škole vyvolaných jednáním romských žáků (včetně 

jejich rasistického chování) možnost obrátit se na romské poradce, romské organizace 

(např. Romea, http://www.romea.cz či Drom, http://www.drom.cz) a případně na 

neoficiální romské autority v lokalitě.  

Proti antisemitismu:  

 Liga proti antisemitismu, http://antisemitismus.wz.cz/  

 Národní památník Terezín, http://www.pamatnik-terezin.cz/showdoc.do?docid=4  

 Židovské muzeum Praha, http://www.jewishmuseum.cz/  

 

 V rámci boje proti levicovému extremismu možnost využití zájmových skupin 

poškozených komunistickým režimem (Konfederace politických vězňů, 

http://www.kpv-cr.cz/ )  

 

 Poradenství  proti náboženskému extremismu: http://www.sekty.cz/www/index.php  

http://www.msmt.cz/ministerstvo
http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-bezpecnostni-politiky.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-prevence-kriminality.aspx
http://www.ustrcr.cz/
http://clovekvtisni.cz/
http://www.helcom.cz/
http://www.in-ius.cz/
http://www.ecn.cz/tolerance/
http://www.asimilovani.estranky.cz/
http://www.vustineonacistynechceme.cz/
http://www.romea.cz/
http://antisemitismus.wz.cz/
http://www.pamatnik-terezin.cz/showdoc.do?docid=4
http://www.jewishmuseum.cz/
http://www.kpv-cr.cz/
http://www.sekty.cz/www/index.php
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 www.icej.cz 

 

Legislativní rámec: 

 Strategie boje proti extremismu, http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-

zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx  

 

 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti 

projevům rasismu, xenofobie a intolerance (v současnosti připravována jeho 

aktualizace), http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicky-pokyn-ministerstva-

skolstvi-mladeze-a-telovychovy .   

 Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)  

 

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (v platném znění). 

 Směrnice Rady 2000/43/ES 

 ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez 

ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:cs:HTML  

 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV 

 ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a 

xenofobie prostřednictvím trestního práva, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008F0913:CS:HTML 

 

Odkazy a literatura: 

Interkulturní vzdělávání a extremismus, http://www.msmt.cz/socialni-programy/interkulturni-

vzdelavani-a-extremismus  

Bezpečnostní hrozby - extremismus, http://www.msmt.cz/socialni-programy/interkulturni-

vzdelavani-a-extremismus  

 Demjančuk, Nikolaj - Drotárová, Lucia: Vzdělání a extremismus, Nakladatelství 

Epocha, Praha 2005. 

 Mareš, Miroslav, Smolík, Josef: Školní výuka a politický extremismus. Pedagogická 

orientace, 2010, roč. 20, č. 2, s. 40–54. 

http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx
http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicky-pokyn-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy
http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicky-pokyn-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:cs:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:cs:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008F0913:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008F0913:CS:HTML
http://www.msmt.cz/socialni-programy/interkulturni-vzdelavani-a-extremismus
http://www.msmt.cz/socialni-programy/interkulturni-vzdelavani-a-extremismus
http://www.msmt.cz/socialni-programy/interkulturni-vzdelavani-a-extremismus
http://www.msmt.cz/socialni-programy/interkulturni-vzdelavani-a-extremismus
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 Zeman, Václav (ed..): Hrozby neonacismu – příležitosti demokracie. Asi-Milovaní. 

http://www.asi-milovani.cz/dat/Hrozby_neonacismu-prilezitosti_demokracie.pdf  

 Rexter. Časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu, 

http://www.rexter.cz 

 

 

  

http://www.asi-milovani.cz/dat/Hrozby_neonacismu-prilezitosti_demokracie.pdf
http://www.rexter.cz/
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Homofobie 
 

Specializovaná publikace: 

 SMETÁČKOVÁ, I., BRAUN, R. (2009). Homofobie v žákovských kolektivech. Praha, 

Úřad vlády ČR. Ke stažení zde: http://www.msmt.cz/socialni-programy/homofobie-v-

zakovskych-kolektivech 

Další tištěné zdroje: 

 FIFKOVÁ, H., WEISS, P., PROCHÁZKA, I., JAROLÍM, J., VESELÝ, J., WEISS, V. 

(2008): Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity. Praha, Grada. 

 JANOŠOVÁ, P. (2008). Dívčí a chlapecká identita. Vývoj a úskalí. Praha: Grada 

Publishing. 

 JANOŠOVÁ, P. (2000). Homosexualita v názorech současné společnosti. Praha: 

Karolinum. 

 NEDBÁLKOVÁ, K. (2007). Láska je láska: když choděj kluci s klukama a holky s 

holkama. 

 Brno: GaTe – Stud Brno. Ke stažení zde: http://www.stud.cz/10-coming-out.html  

ONDRISOVÁ, S., BIANCHI, G. (2000): Heterosexizmus: společensko-kultúrne a 

psychologické aspekty postojov ku lesbickým ženám a gayom. Československá 

psychologie. 43, 2, 165-179. 

 ONDRISOVÁ, S., HERETIK, A., ŠÍPOŠOVÁ, M. (1999): Homofóbia-dosledky pre 

psychoterapiu. Česká a slovenská psychiatrie. 95, 135-141. 

 PECHOVÁ, O. (2009). Diskriminace na základě sexuální orientace. E-psychologie 

[online]. 3(3), 1-16. Ke stažení zde: http://e-psycholog.eu/pdf/pechova.pdf 

 PROCHÁZKA, I. (2002): Coming out. Brno, STUD Brno. 

Ke stažení zde: http://www.stud.cz/10-coming-out.html  

Internetové stránky s užitečnými informacemi:  

http://lgbt.poradna-prava.cz/ 

http://www.stud.cz/  

http://www.gejt.cz/    

http://www.msmt.cz/socialni-programy/homofobie-v-zakovskych-kolektivech
http://www.msmt.cz/socialni-programy/homofobie-v-zakovskych-kolektivech
http://www.stud.cz/10-coming-out.html
http://e-psycholog.eu/pdf/pechova.pdf
http://www.stud.cz/10-coming-out.html
http://lgbt.poradna-prava.cz/
http://www.stud.cz/
http://www.gejt.cz/
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Kyberšikana 
 

Nejlepší je pomoc, která je nejblíže a může být nejrychlejší -pedagogicko–psychologická 

poradna, středisko výchovné péče nebo jakýkoli psycholog v místě bydliště, školské odbory 

orgánů místní samosprávy nebo česká školní inspekce. 

E-Bezpečí (www.e-bezpeci.cz) – projekt zaměřený na prevenci rizikového chování na 

internetu (kyberšikana, kybergrooming, sexting, kyberstalking, sociální sítě, sociální 

inženýrstvi apod.).  

Poradna E-Bezpečí (www.napisnam.cz) – poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového 

chování na Internetu, jen za letošní rok řešila pres 100 případů kyberšikany, stalkingu, sextingu 

apod. 

Projekt E-Nebezpečí pro učitele (www.e-nebezpeci.cz) – obsahuje řadu prezentací pro 

učitele. 

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UPOL (http://prvok.upol.cz) – 

centrum realizující řadu projektů  zaměřených na rizikové chování na internetu. Centrum 

realizuje výzkumy zaměřené na rizikové chování spojené s internetem a mobilními telefony.  V 

sekci „Výzkum“ jsou pravidelně zveřejňovány výsledky jednotlivých výzkumů.  

Projekt Seznam se bezpečně (www.seznamsebezpecne.cz) – projekt zaměřený na prevenci 

rizikového chování na internetu. Na stránkách je zřízen formulář pro dotazy týkající se 

nejrůznějších problémů spojených s on-line prostředím. 

Linka bezpečí (www.linkabezpeci.cz) – poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového 

chování apod. 

Bezpečně on-line (www.bezpecne-online.cz) – stránky pro teenagery, rodiče a učitele s 

informacemi o bezpečném používání internetu, prevenci a řešení kyberšikany. 

Dětské krizové centrum (www.ditekrize.cz) – poradenství, pomoc v krizi. 

Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) – institut zaměřený na ochranu osobních 

údajů, poradenství apod. 

Minimalizace šikany MIŠ (www.minimalizacesikany.cz) – praktické rady pro rodiče, učitele 

a děti, jak řešit šikanu a jak jí předcházet.  

Poradna MIŠ (www.minimalizacesikany.cz/poradna) – poradna zaměřená na problémy 

týkající se šikany a kyberšikany. 

Projekt NNTB “Nenech to být” (www.nntb.cz) – internetový systém a mobilní aplikace 

bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. 

http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.napisnam.cz/
http://www.e-nebezpeci.cz/
http://prvok.upol.cz/
http://www.seznamsebezpecne.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.bezpecne-online.cz/
http://www.ditekrize.cz/
http://www.uoou.cz/
http://www.minimalizacesikany.cz/
http://www.minimalizacesikany.cz/poradna
http://www.nntb.cz/
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Projekt Nebuď oběť! (www.nebudobet.cz) – projekt zaměřený na rizika internetu a 

komunikačních technologií.  

Projekt Internetem Bezpečně (www.internetembezpecne.cz) – formou různorodých 

vzdělávacích aktivit klade za cíl zvýšit povědomí uživatelů o rizicích v internetovém prostředí. 

Společenství proti šikaně (www.sikana.org) – stránky občanského sdružení Společenství 

proti šikaně obsahují aktuality z oblasti šikany, související odkazy apod. 

Projekt Saferinternet.cz (www.saferinternet.cz) – projet zaměřený na rizika internetu a 

komunikačních technologií. 

 

Další doporučené odkazy: 

Server Hoax.cz (www.hoax.cz) – cílem serveru je informovat uživatele internetu o 

poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zprávách, tzv. hoaxů. 

 

Materiály pro podporu výuky ke stažení (E-bezpečí) – 

https://www.e-bezpeci.cz/index.php/component/content/article/7-o-projektu/925-materialy 

 

Publikace a osvětové materiály ke stažení (E-bezpečí) – 

https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni 

Domácí webové stránky s tématikou šikany: 

Internet poradna, www.internetporadna.cz 

Amnesty International ČR, www.amnesty.cz 

 

Další důležité dokumenty a odkazy on-line 

 ZÁKON 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky 

 Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 

šikany ve školách a školských zařízeních čj. MSMT-21149/2016 

 Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách (MŠMT, 

2014) 

 Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem 

v rámci řešení rizikového chování žáků, č. j. MSMT-43301/2013 

http://www.nebudobet.cz/
http://www.internetembezpecne.cz/
http://www.sikana.org/
http://www.saferinternet.cz/
http://www.hoax.cz/
http://www.internetporadna.cz/
http://www.internetporadna.cz/
http://www.amnesty.cz/
http://www.amnesty.cz/
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-1-1-2017-do-31-8-2017
http://www.msmt.cz/file/38827/
http://www.msmt.cz/file/38988/
http://www.msmt.cz/file/33233/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-msmt-pro-praci-s-individualnim
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 Databáze všech certifikovaných poskytovatelů programů primární prevence rizikového 

chování 

 Dítě v ohrožení – první pomoc pro pedagogy a vychovatele 

 

 

V případě řešení jednotlivých situací lze využít také metodickou pomůcku MŠMT obsahující 

anonymizované případy a možnosti jejich řešení (http://www.msmt.cz/file/43418/download/) 

  

http://www.nuv.cz/modules/catalog/index.php?h=product&a=index&id_catalog=15
http://esynergie.upol.cz/ditevohrozeni/
http://www.msmt.cz/file/43418/download/
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Školní šikanování 
 

 Kolář, M. (2005). Školní násilí a šikanování. Ostrava: CIT, Ostravská univerzita. 

 Kolář, M. (Ed.) (2004) Školní šikanování. Sborník z první celostátní konference 

           konané v Olomouci na PdF UP 30.3. 2004. Praha: Společenství proti šikaně. 

           10-12. 

 Kolář, M. (2000, 1997). Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál. 

 Parry, J., Carrington, G. (1997). Čelíme šikanování: Sborník metod. Praha :  

           IPPP: Portál. 

 Philippová, L., Janošová,P. (Eds.) (2009). Šikana jako etický, psychologický a  

     pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference konané 19.3. 2009  

     v Praze. Brno: Tribun EU. 

 Říčan, P., Janošová, P. (2010). Jak na šikanu. Praha: Grada. 

 Říčan, P. (1995). Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál. 

Doporučená literatura (časopisy) 

 Kolář, M. (2010). Bolest kyberšikany. Informační bulletin 1. Úřad pro ochranu  

     osobních údajů. 

 Kolář, M. (2010). Ve škole: Šikana, nebo jen škádlení? Psychologie dnes 2 (16),  

      56-59. 

 Kolář, M. (2009). Šikana v mateřské škole: diferenciální diagnostika – jak rozlišit  

      šikanování od škádlení? Řízení mateřské školy (20. aktualizace). Praha:  

      nakladatelství dr. Josef Raabe. 

 Kolář. M. (2009). Zlo či dobro, šikanovanie alebo doberanie? In: Sociálna  

          prevenci 1. Bratislava: Národne osvetové centrum. 

 Kolář, M. (2007). Český školský program proti šikanovaniu. Perspektivy.  

      In:   Sociálna prevencia. Bratislava: Národné osvetové centrum. 

 Kolář, M. (2007). Český školní program proti šikanování. Právo a rodina, 3. 

 Kolář, M. (2006). Jak na šikanu? Psychologie dnes 2 (12), 16-18. 

 Kolář, M. (2005) Devět kroků při řešení počáteční šikany aneb pedagogická 

           chirurgie. Prevence  7 ( 2), 3-7. 

 Kolář, M. (2003). Specifický program proti šikanování a násilí ve školách a  

     školských zařízeních. Praha: MŠMT ČR. 
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Webové stránky s tématikou šikany 

Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz 

Společenství proti šikaně, www.sikana.org 

Internet poradna, www.internetporadna.cz 

 

Legislativní rámec: 

 Zákon č.56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), řeší práva a povinnosti školy, 

žáků a studentů a jejich zákonných zástupců. 

 Zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje některé 

odstavce, které se týkají vztahů rodičů a dětí, odpovědnosti rodičů a výchovných opatření. 

 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, se 

zabývá problémy dětí, které jsou nějakým způsobem ohrožené. 

 Zákon č. 200(1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 140/1961, ve znění pozdějších předpisů. 

 Metodický pokyn ministra školství mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 

šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Č.j 224 246/2008 -   

      50 ze dne 3.12. 2008 

 Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení 

šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) 

 

  

http://www.sikana.org/
http://www.internetporadna.cz/
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Syndrom týraného dítěte – CAN 
 

Doporučené odkazy: 

 Dětské krizové centrum, tel: 241 484 149  

 Internetová poradna: problem@ditekrize.cz  

 Linka bezpečí, tel: 800 155 555  

 Linka důvěry RIAPS: 222 580 697, linka@mcssp.cz  

 www.capld.cz/linky.php (adresář linek důvěry v celé ČR) 

  

mailto:problem@ditekrize.cz
mailto:linka@mcssp.cz
http://www.capld.cz/linky.php
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Alkohol 
 

 Nešpor K., Csémy L. Alkohol drogy a vaše děti (volně ke stažení na www.drnespor.eu). 

 

Základní informace týkající se alkoholu a drog včetně aktuální legislativní úpravy je možné 

získat na stránkách Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti 

www.drogy-info.cz. 

Dobré www stránky mají také velké NNO, které se zabývají problematikou závislostí, 

nadregionální působnost mají Sananim o.s. (www.sananim.cz) a Podané ruce o.s. 

(www.podaneruce.cz).  

 

V dané oblasti po léta úspěšně působí pražské Prev-centrum (www.prevcentrum.cz). 

 

Užitečný zdroj kvalifikovaných informací jsou webové stránky primáře Karla Nešpora 

(www.drnespor.eu). Na těchto stránkách je možné nalézt a volně stáhnout materiály o 

závislostech, svépomocné manuály i metodické příručky vhodné pro využití ve škole. 

 

Legislativní rámec: 

 

• Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

• alkoholický nápoj: jedná se o jakýkoli nápoj obsahující více než 0,5 % 

objemových etanolu  

• omezuje prodej a podávání alkoholu 

• upravuje problematiku testování – testování dětí a studentů pedagogickými 

pracovníky je v podstatě nemožné 

• Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. 

• ohrožování výchovy dítěte podle § 201 

• podání alkoholu dítěti podle § 204  

• ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 

  

http://www.drnespor.eu/
http://www.drogy-info.cz/
http://www.podaneruce.cz/
http://www.prevcentrum.cz/
http://www.drnespor.eu/
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Poruchy příjmu potravy 
 

 Krch F.D.: Mentální anorexie, Portál 2010;  

 Krch F.D.: Mentální bulimie- jak bojovat s přejídáním, Grada 2008 

 Papežová H.a kol. Spektrum poruch příjmu potravy.Grada.2010. 

 

Jednotka specializované péče pro PPP PK VFN (Ke Karlovu 11, Praha 2, 224965353) - Každou 

3. středu v měsíci v 14,30 Klub pro rodiče a blízké osoby (i učitelé, spolužáci) pacientů s PPP 

Dětská psychiatrická klinika (V úvalu 84/1, 15000 Praha 5, tel: 224 433 400) 

Anabell – občanské sdružení ( posta@anabell.cz ) 

Krizové centrum RIAPS (Chelčického 39, Praha 3, 222 58 06 97) 

Linky důvěry 

Síť organizace STOB (redukce nadváhy – programy pro rodiny) 

Fórum zdravé výživy: www.fzv.cz 

 

Web. odkazy: www.idealni.cz, www.doktorka.cz , www.lekarna.cz, www.anabell.cz, 

www.stop-ppp.estranky.cz, www.boulimie-anorexie.ch 

 

 

  

mailto:posta@anabell.cz
http://www.fzv.cz/
http://www.fzv.cz/
http://www.doktorka.cz/
http://www.lekarna.cz/
http://www.anabell.cz/
http://www.stop-ppp.estranky.cz/
http://www.boulimie-anorexie.ch/
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Rizikové chování v dopravě 
 

Zastřešující organizací pro bezpečnost silničního provozu je BESIP, působící při Ministerstvu 

dopravy ČR. Na komunální úrovni se jedná o tyto partnery: 

 

a) městská policie (zejména v oblasti dozoru a asistence v dopravním provozu v místech s 

vysokým výskytem dětí – např. projekt Bezpečná cesta do školy), 

b) dopravní policie (zejména v oblasti vzdělávání a nácviku praktických dovedností), 

c) BESIP – metodologická podpora a informace, 

d) Centrum dopravního výzkumu – odborné informace a publikace  v oblasti dopravní 

výchovy, 

e) Centrum adiktologie PK VFN a 1. LF UK Praha – školení a poskytnutí metodik pro 

selektivní primární prevenci (Preventure, Unplugged). 

 

Webové stránky: 

 

a) www.ibesip.cz, 

b) www.cdv.cz, 

c) www.adiktologie.cz, 

d) www.uamk-cr.cz. 

 

Legislativní rámec: 

 

a) Národní strategie bezpečnosti silničního provozu http://www.ibesip.cz/Narodni-strategie-

BESIP 

 

b) Zákon o provozu na pozemních komunikacích a předpisy prováděcí a související s 

komentářem 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/silnicni-provoz/ 

 

c) Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu 

http://www.dopravnialarm.cz/media/file/ss-implementace-dopravni-vychovy-do-

vzdelavaciho-kurikula-strednich-skol.pdf 
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Návykové látky 
 

    

http://www.promilesms.cz/ 

http://www.alkoholmetr.cz/ 

http://www.alkoholik.cz/ 

http://www.drogy.net/portal/alkohol/ 

http://www.plbohnice.cz/nespor/addictcz.html 

http://www.niquitin.cz/jak-prestat-kourit 

http://www.clzt.cz/ 

http://www.modernijenekourit.cz/index.php?cat=16 

http://ec.europa.eu/health-eu/doc/alcoholineu_sum_cz_en.pdf 

http://www.dokurte.cz/ 

http://www.msmt.cz/socialni-programy/prevence-uzivani-tabaku-alkoholu-a-jinych-drog-u 

http://www.drogy-

info.cz/index.php/publikace/vyzkumne_zpravy/evropska_skolni_studie_o_alkoholu_a_jinych

_drogach_espad_2007 

http://www.drogy-

info.cz/index.php/publikace/metodika/jak_ve_skole_vytvorit_zdravejsi_prostredi 

http://www.drogy-

info.cz/index.php/publikace/e_publikace/bezpecnost_predevsim_realisticky_pristup_k_mlade

zi_a_drogam 

http://www.prevence-info.cz 

http://www.drogy-info.cz/ 

http://www.odrogach.cz/ 

http://www.adiktologie.cz/search.php?searchstring=prim%C3%A1rn%C3%AD+prevence&l=

cz 

http://www.plbohnice.cz/nespor/addictcz.html
http://www.niquitin.cz/jak-prestat-kourit
http://www.clzt.cz/
http://www.modernijenekourit.cz/index.php?cat=16
http://www.msmt.cz/socialni-programy/prevence-uzivani-tabaku-alkoholu-a-jinych-drog-u
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/e_publikace/bezpecnost_predevsim_realisticky_pristup_k_mladezi_a_drogam
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/e_publikace/bezpecnost_predevsim_realisticky_pristup_k_mladezi_a_drogam
http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/e_publikace/bezpecnost_predevsim_realisticky_pristup_k_mladezi_a_drogam
http://www.prevence-info.cz/
http://www.drogy-info.cz/


38 

 

http://iporadna.cz/drogy/index.php 

http://www.drogy.net/ 

 Hajný, M.: O rodičích, dětech a drogách. Praha, Grada 2001.  

 Jessor, R., Jessor, S. L. (1977): Problem Behavior and Psychosocial Development. 

New York: Academic Press.  

 Kalina, K.: Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Praha, 

Filia Nova, 2001. 

 Kalina, K. a kol.: Drogy a drogové závislosti. Mezioborový přístup. (kapitola Primární 

prevence). Praha, Rada vlády pro protidrogovou politiku, 2003. 

 MacBeath, J. and Mortimore, P. Improving School Effectiveness, Buckingham, Open 

University Press, 2001 

 Nešpor K.: Vaše děti a návykové látky. Praha, Portál 2001 

 Nešpor, K., Csémy, L.: Alkohol, drogy a vaše děti. Praha, Sportpropag (Fit in), 1995 

 

 

  

http://iporadna.cz/drogy/index.php
http://www.drogy.net/
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Prevence týkající se žáků s PAS 
 

Národní ústav pro autismus, z.ú., http://www.praha.apla.cz/ 

Občanské sdružení poskytující podporu osobám s PAS, 

http://www.zasklem.com/ 

RAIN-MAN, sdružení rodičů a přátel dětí s autismem (spolek), Ostrava, 

http://www.rain-man.cz/ 

Rett Community, Spolek rodičů a přátel dívek s Rettovým syndromem, 

http://www.rett-cz.com/ 

Křesadlo HK, Centrum pomoci lidem s PAS, z.ú., 

https://www.kresadlohk.cz/ 

Centrum Terapie Autismu, http://www.cta.cz/o-nas/ 

Jdeme autistům naproti - Olomouc o.s." ve zkratce JAN - Olomouc o.s. , 

http://www.jan-olomouc.cz/ 

AUT – Spolek rodičů dětí s PAS, http://autistickaskola.cz/cs/podporujinas/ 

organizace/aut-spolek-rodicu-deti-s-pas/ 

Občanské sdružení ProCit, z.s., http://www.autismusprocit.cz/ 

Literatura: 

 BAZALOVÁ, B., NOVÁKOVÁ, J. Zkušenosti žáků s poruchou autistického 

spektra s inkluzivním vzděláváním. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. 

 Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. 

Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5731-9. 

 BĚLOHLÁVKOVÁ, L., VOSMIK, M. Žáci s poruchou autistického spektra 

v běžné škole. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-687-2. 

 BITTMANNOVÁ, L., BITTMANN, J. Prevence a účinné řešení šikany. 

U žáků a studentů s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním 

autismem. Pasparta, 2016. 

 ČADILOVÁ, V., ŽAMPACHOVÁ, Z. Specifika výchovy, vzdělávání 

a celoživotní podpory lidí s Aspergerovým syndromem. Praha: IPPP, 

2006. ISBN 80-86856-20-8. 

 DUBIN, N. Šikana dětí s poruchami autistického spektra. Praha: Portál, 

2009. ISBN 80-7367-041-0. 

 GILLBERG, E., PEETERS, T. Autismus – zdravotní a výchovné aspekty. 

http://www.autismusprocit.cz/


40 

 

Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-856-2. 

 GRANDINOVÁ, T., PANEK R., Mozek autisty. Praha: Mladá fronta, 2014. 

ISBN 978-80-204-3115-8. 

 GRANDIN T., Jak to vidím já. Praha: Csémy Miklós ve spolupráci s Janou 

Csémy, 2015. ISBN 978-80-906078-0-4. 

 KENDÍKOVÁ, J., VOSMÍK, M. Jak zvládnout problémy dětí se školou. 

 raha: Pasparta, 2016. ISBN 978-80-905576-0-4. 

 KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80- 

7367-871-5. 

 NAOKI, H., A proto skáču! Praha: Pasparta, 2016. ISBN 978-80-7432-711- 

7. 

 ŘÍČAN, P., JANTOŠOVÁ, P. Jak na šikanu, Praha: Grada, 2010. ISBN 978- 

80-247-2991-6. 

 THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006. ISBN 80- 

7367-091-7. 

 VANÍČKOVÁ, E., FAIERAJZLOVÁ, V., NEJEDLÁ, M., VOTAVOVÁ, J. Škola 

přátelská dětem. Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem 

nejlepšího zájmu dětí. Praha: Univerzita Karlova, LF, 2012. ISBN 978-80- 

260-2883-3. 

 WELTON, J., Povím vám o Aspergerově syndromu. Brno: Edika, 2014. 

ISBN 978-80-266-0564-5. 

 YAU, A., Autismus Praktická příručka pro rodiče. Praha: Csémy Miklós ve 

            spolupráci s Janou Czémy, 2016. ISBN 978-80-906078-1-1. 

 

Právní normy: 

Úmluva o právech dítěte, Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb. 

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, sdělení č. 10/2010 

Sb. m.s. 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných 
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Metodické pokyny: 

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci 

a řešení šikany ve školách a školských zařízeních. 

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí 

a mládeže (Dokument MŠMT č. j.: 21291/2010-28). 

Internetové odkazy: 

Dostupné z: http://znv.nidv.cz/neformalni-vzdelavani/volnycas/ 

participace/slovnik-participace 

Dostupné z: http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Kriteriahodnoceni/ 

Kriteria-hodnoceni-podminek,-prubehu-a-vysledk-(5) 


