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Tento školní "taháček primární prevence" vznikl v rámci 

projektu "Musíme ti pomáhat" za finančního přispění 

Zlínského kraje. Práce bude podle potřeby aktualizována a 

doplňována. 
 

Témta si žáci devátého ročníku vybírali sami podle toho, co je 

nejvíce zajímá a chtějí vědět více. 

 

Autoři práce: Žákyně devátého ročníku 



Domácí násilí a psychické 
deptání 

Autorky: Mája Bednaříková a Terča Vajďáková, Míša Benetinová 
 

Psychické deptání 

Psychické deptání nebo psychické vydírání je psychické zranění, 

duševní stav člověka, ke kterému dochází v důsledku 

traumatické  události, kterou může být například těžký úraz, 

úmrtí v rodině, znásilnění, šikana atd. 

Trauma vzniká tehdy, jeli člověk vystaven extrémní hrůze, se 

kterou nemůže nic udělat, cítí se sám, přemožen tíhou situace, 

bezmocný a zranitelný. Možných příčin psychického traumatu je 

mnoho. Může se jednat o přírodní jevy, nebo o jev způsobený 

člověkem (týrání, šikana). Některé události, které mohou u 

někoho vyvolat trauma se někomu můžou zdát nesmyslné, 

protože každý má svůj úhel pohledu na to, co je traumatizující a 

co ne a také velmi záleží na tom, jak dokáže každý člověk 

zvládat stresové situace. 

Tohle trauma vzniká většinou z pokusu o vraždu z přepadení, 

týraní, z únosu, z vězení, ze znásilnění a ze zneužívání, ale také 

to může být nehoda nebo úmrtí v rodině. 

 

Z psychického traumatu může vzniknout psychické 

onemocnění!!!



Domácí násilí 

Domácí násilí (nebo také Násilí v rodině) je fyzické, 

psychické nebo sexuální násilí mezi intimními partnery, 

manžely, násilí páchané na dětech, na seniorech apod. K 

domácímu násilí dochází větčinou mimo kontrolu veřejnosti.  

 

Intenzita násilných incidentů se většinou stupňuje a oběti 

ve většině případů nejsou schopny tyto incidenty zastavit 

a z narušenéh vztahu se vymanit!!! 
 

Co není domácí násilí? 

 spor 

 jednorázový konflikt v rodině 

 vzájemné potyčky mezi partnery 

 

Domácí násilí je jednostranné, násilná osoba a oběť si 

nikdy nemění role! 

 

Je obtížné rozpoznat, co se děje za zavřenými dveřmi 

rodiny, protože nikdy není lehké najít odvahu říci nahlas i 

nejbližšímu okolí: „Jsem oběť domácího násilí. Můj tatínek 

mě ponižuje, bije, vyhrožuje mi“. Často je motivací k tomuto 

prvnímu kroku až strach o zdraví a život svůj či dětí nebo 

např. sourozenců. 

Řešení domácího násilí není nikdy snadné ani rychlé. Dočasně 

může dojít i ke zhoršení situace a je potřeba řešit řadu 



nových problémů. Pokud se však ohrožená osoba rozhodne 

něco se svým životem udělat, je velmi důležité, aby své 

rozhodnutí dotáhla až do konce – k životu bez násilí. 

 

Tři kroky, které může učinit osoba, která žije v násilném 

vztahu: 

1. připustit si to, co se ve skutečnosti děje 

2. nevinit se za něco, za co obět ve skutečnosti nemůže 

3. vyhledat pomoc a podporu 

 

Věty, které mohou vést k rozhodnutí ohrožené osoby 

začít situaci řešit: 

• Bojím se o tvé bezpečí. 

• Bojím se o bezpečí, zdraví a život tvých dětí. 

• Když nebudeš nic dělat, bude se to zhoršovat. 

• Pomůžeme ti, až se odhodláš k prvnímu konkrétnímu kroku. 

• Máš právo na lepší život. 

 

Když se někdo cítí v ohrožení, může mu pomoct linka 

bezpečí, na kterou může zavolat bezplatně. Telefonní 

číslo: 116 111 

 



Negativa na youtube 

Autorky: Katka Trnovcová, Mája Slováčková, Monča Čuříková 

 

Co je to Youtube? 

YouTube je největší internetový server pro sdílení 

videosouborů (filym, videoklipy, seriály, návody a nápady), 

který byl založen v roce 2005 zaměstnanci PayPalu - Chadem 

Hurleyem, Stevenem Chenem a Jawedem Karimem. YouTube 

navštíví měsíčně 5,1 mil. českých uživatelů. 

 

Kdo je na Youtube? 

Na Youtube jsou zpěváci, zpěvačky, hudební skupiny a mnoho 

dalších lidí, kteří přes tuto síť sdílejí svá videa. Mezi ně 

patří i youtubeři, kteří jsou u teenagerů v poslední době čím 

dál více populární. 

 

Kdo je to vlastně ten youtuber? 

Youtuber je člověk, který zveřejňuje svoje videa na youtube. 

Videa youtuberů se můžou dělit na vlogy, tagy, tutorialy, 

prankcally, challenge, sketche, asky a v dnešní době hodně 

rozšířený (hlavně u chlapců) let’s play a gameplay. 

 

Youtubeři ve světě. 

Nejznámější youtuber je PewDiePie (Švéd), který má přes 

40 milionů odběratelů a ročně vydělá 81 milionů korun. 

Zoella (britka) je jedna z nejznámějších youtuberek světa. 

Má přes 9 milionů odběratelů. 

 

Negativa na Youtube 

Videoklipy – Madonna – B**ch I'm Madonna, Britney Spears 

- Work B**ch, Miley Cyrus - Dooo It!, Wrecking ball, 



Rihanna – B**ch Better Have My Money, Řezník, Ektor. 

 

Youtubeři – Peťan, FattyPillowTV, TVTwixx, Carrie Kirsten, 

Stejk, Johnny Valda, FreescootOfficial, AtiShow, MadBros, 

Matúš. 

 

Youtubeři ovlivňují životy ostatních lidí obzvláště 

dospívající mládeže. Mezi ovlivňující youtubery patří např. 

Teri Blitzen, Shopaholic Nicol, A cup of style. 

 

!POZOR! 

Své oblíbené youtubery můžeme sledovat či se jimi 

inspirovat, ale nikdo z nás by se neměl nechat ovlivnit 

negativním vystupováním v médiích. Každý má přece svůj 

názor i svou hlavu!!! 

 

 
 



Facebook 

Autorky: Elí Vybíralíková, Terka Čočková 

 

Facebook je rozsáhlý celosvětový společenský webový 

systém sloužící hlavně k tvorbě sociální propojenosti, 

komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, 

udržování vztahů a zábavě (např. hraní her). Jendá se o 

jeden z největších společenských sítí na světě (cca 1,5 

miliarda aktivních uživatelů). Dnešní děti, mládež, nedělají 

nic jiného, než jenom komentují, ,,lajkují'', sdílejí apod. něco 

na FB. Je to velice ,,IN'' mít facebook. Jméno serveru 

vzniklo z papírových letáků zvaných Facebooks, které se 

rozdávají prvákům na amerických univerzitách. Tyto letáky 

slouží k bližšímu seznámení studentů mezi sebou. 

Na facebook si ale dávejte velký pozor, protože pro 

mnohé z vás může být nebezpečný. Na facebooku nikdy 

nevíte kdo ve skutečnosti sedí za monitorem a proto 

opravdu tuhle sociální sít nepoužívejte jako seznamku. 

Nikdy si nepište a nescházejte se s lidmi které znáte 

třeba jenom přes tuhle síť. Na takovýhle síťích je hodně 

pochybných individuí a různých nebezpečných lidi. 

V poslední době se také rozšířilo posílání intimních fotek na 

facebooku. Což je samozřejmě velká hloupost, protože ty 

fotky většinou nezůstanou jen u jednoho člověka a poté vás 

třeba ti lidé, kteří ty fotky mají, můžou s nimi i např. 

vydírat. Na tuhle sociální sít nezveřejňujte žádné osobní 

údaje, kterých by pak mohla spousta lidí využit. 



Ale abychom o facebooku neříkaly jenom špatné věci, tak 

samozřejmě je to také užitečný nástroj. Můžete vlastně 

zdarma komunikovat s kamarády i když jsou třeba v jiné 

zemi nebo někde hodně daleko.  

Tohle je všechno fajn, ale naše rada na závěr je taková:  

"Na facebooku si pište jen s tím koho znáte 

(nepřidávejte si do přátel někoho, koho vůbec neznáte) a 

víte že je to opravdu on, nikomu neznámému se s ničím 

moc nesvěřujte a neposílejte žádné intimní fotky 

kamarádům, příteli/přítelkyni a už vůbec ne někomu 

neznámemu  Na facebooku nikde nedávejte svoje osobní 

údaje! Nikdy se s nikým nescházejte a když už se na 

shcůzku vydáte, tak o ní někoho informujte předem!"  

 

"Falešný přítel je horší než nepřítel. Příteli věříš, kdežto 

nepříteli se vyhýbáš. "  

 

(proto bacha na falešná přátelství na této sociální síti!!) 

 

 

 



Fotky a jejich sdílení a 
posílání 

Autorky: Eli Vinkli, Bája Krejčí, Zuzu Matůšů, Nelča Divočák 
 

Sdílení fotek, ať už na facebooku, instagramu nebo na jiných 

sociálních sítích se v poslední době hodně rozmohlo.  

Celkové sdílení fotek by se dalo řadit do 2 skupin. 

1. Fotky normální (např. z akce, ze života atd.) 

2. Fotky intimní (např. holky ve spodním prádle) 

Spousta lidí sdílí své fotky na sociálních sítích buď každý 

den, nebo jen občas, ale málo kdo ví, že si může kdokoliv 

jejich fotku stáhnout a posílat dál, nebo jinak využívat či 

zneužívat.  

 

Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec 

ne intimní. Svou intimní fotku neposílej ani kamarádovi 

nebo kamarádce - nikdy nevíš, co s ní může někdy 

udělat. 

 

Experiment na sociální síti: 50 tisíc sdílení „soukromé“ 

fotky jako důkaz, že Snapchat není bezpečný 

 

Sammy Roocroft, učitelka 5. a 6. třidy v Heatonu v Anglii, 

se rozhodla, že dá svým žákům praktickou lekci. Na škole 

totiž zrovna probíhal týden bezpečnosti na internetu. A 

protože dnešní školáci rádi používají např. Snapchat, 

který jim dává (falešný) pocit soukromí, volba padla právě 

na tuto síť. A tak Sammy sdílela screenshot snapchatové 

fotky na svém facebookovém profilu s výzvou: „Sdílejte, 

likujte a napište, kde jste.“ Výsledek zarazil nejen ji, ale i 



média. Přes 50 000 sdílení, 43 000 liků a 56 000 

komentářů se u obyčejné učitelky přeci jenom nevidí 

každý den. Sammy čekala maximálně několik stovek 

sdílení. Austrálie, Thajsko, Izrael, Kanada, Kolumbie, 

Trinidad a Tobago nebo Jižní Afrika, to zdaleka není 

výčet všech zemí, do nichž se fotka dostala. Podle Sammy 

Roocroft si její žáci ve věku 9-11 let do té doby vůbec 

neuvědomovali, že jejich fotku odeslanou i přes Snapchat 

lze úplně jednoduše uložit a poslat či sdílet dál. 

(mngsocial.com) 



Kouření 
Autorka: Nikča Bochéz 

 

Účinky kouření na mládež  

Děti začínají kouřit z různých důvodů. Některé proto, že si 

přejí být nezávislé, jiné protože kouří jejich přátelé, že jim 

to rodiče zakazují, nebo si berou za vzor populární osoby. 

Neexistuje jedna příčina. Kouřící rodiče a především 

sourozenci mají velký vliv, stejně i reklama na tabákové 

výrobky, či sportovní akce sponzorované tabákovým 

průmyslem. Děti s kouřením často experimentují a 

domnívají se, že mohou přestat, kdykoliv budou chtít. 

Kouření je však silně návykové a valná většina dětí 

později není schopna s kouřením přestat. Dokud nebude 

podniknuta plošná akce, stovky a tisíce dětí budou nadále 

experimentovat s kouřením a začínat kouřit. Podíl kouřících 

dětí bude rok od roku nadále stoupat. Vždyť většina 

dospělých kuřáků začala kouřit v dětství, či v ranném 

dospívání. Většina dospělých zná riziko kouření, mládež je 

však přesvědčena, že se ji to netýká. Je zapotřebí jasně 

formulovat riziko kouření pro osoby různých věkových 

skupin. 

 

První cigareta: 

Při výzkumu se tazatelé ptali, kdy si zapálili první 

cigaretu. Až 78% z nich odpovědělo, že začali dříve, než 

jim bylo 18 let a 53% uvedlo, že ještě dříve před 

dosažením 15 let.  

Od počátku 21. století je nezákonné prodávat cigarety 

osobám mladším 18 let. Průzkum však ukázal, že 16 % 

mladistvých věku 12 až 17 let kouří. Průzkum se zabýval 



zdroji cigaret a zjistil, že 11 % z nich si kupuje cigarety v 

supermarketech, 11 % ve večerkách a 6 % na benzinkách. 

Mladí kuřáci si obvykle cigarety kupují cestou do nebo ze 

školy. 

Jako neučinnější způsob řešení kuřácké závislosti byla 

uvedena narůstajícící cena cigaret.  

 

Kouření dětí 

9 z 10 kuřáků začne kouřit před 18. rokem a proto je 

kouření někdy nazýváno dětskou nemocí (je tedy zřejmé, 

že většina kuřáků začala se svou závislostí ilegálně a ve věku, 

kdy se sami nedokázali adekvátně rozhodnout a zhodnotit 

všechna rizika spojená s kouřením). Průměrný věk 1. cigarety 

kolem 10 let 

 

 

 

 

Aktivně v ČR kouří 2.300.000 lidí, zhruba 250.000 z 

toho jsou děti a mládež do 18 let (informace z roku  2011) 

 

80 % drogových závislostí začíná společnou konzumací drog 

v partě a je tomu tak i se začínajícími kuřáky pokud kouří 

oba rodiče, je pravděpodobnost vzniku kuřáctví u dítěte 4× 

vyšší než u dítěte z nekuřácké rodiny. 

 

Zajímavosti, které nejsou nijak "zajímavé" 

 Z každé cigarety se vstřebá při kouření kolem 1-3 mg nikotinu a je 

jedno, které cigarety kouříte. Nápis na krabičce není až tak 

podstatný. Nezáleží totiž ani tak moc na tom, co kouříte, ale jak to 

kouříte (kolikrát potáhnete, jak hluboko, na jak dlouho atd.). 

 

každý den v ČR začne kouřit 100 dětí 



 Kouření mentolových cigaret skutečně poškozuje a ohrožuje zdraví 

kuřáka více. Důvodem je, že mentolová příchuť se váže na chladové 

receptory, díky čemuž lze vdechnout více škodlivého kouře, aniž si to 

uvědomíme. Více se tedy "šlukuje". 

 Elektronická cigareta je jeden z komerčních výrobků s tzv. nižším 

rizikem. Jedná se o elektronický přístroj ve tvaru cigarety, dýmky, 

doutníku nebo cigarilla, který uvolňuje při potažení nikotin spolu s 

"kouřem", který se hned rozplyne (propalén glykol, glycerín). 

Elektronická cigareta je výrazně zdravější než klasická cigareta, 

protože obsahuje jen nikotin v čisté formě.  
 

Vodní dýmka a její škodlivost pro zdraví organismu 

V ČR se začínají rozmáhat seance s vodními dýmkami a to 

např. v čajovnách, na party nebo jen tak při posezení s 

přáteli.  

Co je škodlivější? Vodní dýmka nebo cigareta? Jedna asi 

50minutová seance vodní dýmky znamená dle okolností 

takovou dávku chemikálií jako několik desítek až stovek 

cigaret (30-300 ks). 

Vdechuje se kouř ze spalovaného uhlíku navíc k tabákovému 

kouři, musí se pořádně tahat, aby tabák hořel. To znamená, 

že objem potažení je asi dvojnásobný v porovnání s 

cigaretou. 

Spalování probíhá za nízké teploty (pyrolýza), a kouř je tedy 

hodně koncentrovaný. A chladný kouř, který ochladí voda, 

vdechneme mnohem snáze a hlouběji než horký. 

 

 

 

Navíc se kolováním náustků šíří infekce, jako opary, 

mononukleóza, tuberkulóza, žloutenka nebo virové infekce - 

například v Anglii bylo několik ohnisek prasečí chřipky právě 

u kuřáků vodních dýmek. 

Při vykouření jedné vodní dýmky vdechne kuřák  

až 100x více kouře než při vykouření jedné cigarety! 



Tabák do vodních dýmek bývá nekvalitní, dováží se z 

rozvojových zemí, může obsahovat ve vyšších koncentracích 

hnojiva, některé jinde zakázané pesticidy. 

Oproti cigaretám je v kouři vodní dýmky více těžkých kovů, 

zejména arzenu, olova, chromu, niklu a kobaltu, některé z 

nich jsou prokazatelně karcinogenní. 

Mnoho uživatelů vodních dýmek se domnívá, že kouř 

neobsahuje žádný dehet, protože není uváděn na obalu směsi. 

Složení, které je uváděno na krabičce nebo obalu směsi uvádí 

pouze povinné údaje. Je-li na obalu uvedeno 0% dehtu, 

znamená to pouze, že do směsi nebyl žádný cíleně přidán, při 

hoření směsi na uhlíku, ale dehet vzniká! Díky tomu při 

vykouření vodní dýmky kuřák vdechne až 100x více dehtu než 

při kouření cigaret. Při použití malého rychlozápalného uhlíku 

je u vodní dýmky evropský limit pro dehet v cigaretách 

překročen 32x a pro oxid uhelnatý 17x. 

1 seance až 20% CO (oxidu uhelnatého) v krvi - kuřák je 

přiotrávený oxidem uhelnatým. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dotazník v naší škole 

První stupeň
holky 

1. Už jsi kouřila? 

ANO - 0 

NE – 12 

 

2. Láká tě zkusit si zapálit cigaretu? 

ANO - 0 

NE – 12 

 

3. Kouří tví rodiče? 

ANO - 10 

NE – 2 

 

4. Co si o kouření myslíš? 

Můžeme být nemocní, se srdcem a 

plícemi. – Verča, a další děvčata. 

kluci 

1. Už jsi kouřil? 

Ano - 1 

Ne – 11 

 

2. Láká tě zkusit si zapálit cigaretu? 

ANO - 9 

NE - 3 

3. Kouří tví rodiče? 

ANO - 10 

NE – 2 

 

4. Co si o kouření myslíš? 

Bylo by to žůžo. – Adam 

Můžeme být nemocní. - Tomáš 

 

 

 

Druhý stupeň
holky 

1. Už jsi kouřila? 

ANO - 2  

NE – 10 

 

2. Láká tě zkusit si zapálit cigaretu? 

ANO - 1 

NE – 11 

 

3. Kouří tví rodiče? 

ANO - 4 

NE – 8 

 

4. Co si o kouření myslíš? 

Hlavně nechápu, když kouří holka, že jí nevadí, že smrdí. - Kamila 

Kdo kouří měl by to omezit, jinak HNUS! - Eliška 

 



kluci 

1. Už jsi kouřil? 

Ano - 3 

Ne – 9 

 

2. Láká tě zkusit si zapálit cigaretu? 

ANO - 1 

NE – 11 

 

3. Kouří tví rodiče? 

ANO - 4 

NE – 8 

 

4. Co si o kouření myslíš? 

Je to hnus. - Tomáš 

Zbytečně pak máme špatné plíce. -Jakub 


