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ANOTACE
zaměření práce: teoretická studie na téma primární prevence drog
předmět: primární prevence ve škole a v rodině
cíl: upozornění na důležitost primární prevence, využití volného času, výchova v rodině,
metody: výzkumná sonda na téma rodina, umění, volný čas
přínos a poznatky : informace co je to volný čas, metodika postupu při zjištění drog na
škole, úkoly rodiny a její důležitost při výchově mladé generace
klíčová slova – primární prevence, drogy, volný čas, rodina, škola, vrstevnická skupina,
metodika ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže
závěr: nutnost propojení rodiny, školy a volnočasových aktivit

ANNOTATION

copy angle : desk study of primary preventions of drugs
object: primary prevention at school and in family
aim: notice on importance of primary prevention, spending a free time, upbringing in
family
methods: exploratory study themed, family, art, free time
contribution and knowledges: information, what a free time is, the methodology of
process with detection drugs at the school, role of family and its importance in
upbringing the risiny generation
key words: primary prevention, drugs, free time, family, school, contemporary groups,
methodics of the Ministry of Education, Youth and Sports, provisions laid down by law
result: necessity of interconnection of the family, the school and a free time activities
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1. ÚVOD
Nedílnou součástí života lidí na celém světě se staly drogy. Je skutečností, že
zejména v medicíně přinesly lidstvu velký užitek. Jsou-li užívány lehkomyslně, nebo
dokonce zneužívány, mohou být velmi nebezpečné. Drogy se staly běžnou součástí
životního stylu většiny populace, významně ovlivňující společenské procesy a kvalitu
vztahů mezi lidmi. V naší společnosti patří k hlavním drogám alkohol a tabák. Alkohol
je-li užíván střídmě, může v některých situacích a za určitých podmínek přinést jeho
uživatelům i jistý prospěch. Nebezpečí nadměrného užívání alkoholu jsou však obecně
dobře známa.
Nepříznivé důsledky zneužívání dalších drog jsou však mnohem nebezpečnější.
Příkladem bývá kouření cigaret, které bývá příčinou milionů předčasných úmrtí na
celém světě. Různé experimenty se zakázanými drogami a vznik závislostí na
návykových látkách bývá příčinou řady lidských tragédií a zmařených životů.
V důsledku rozšiřování Evropská unie, dochází k vyšší integraci národních ekonomik,
což přináší i růst zisků v ilegálním obchodování s drogami. Musíme si přiznat, že ani
legislativní zásahy, ani přijímání řady zákonných opatření se nedaří tento nelegální trh
výrazně omezit. Zneužívání a samotné užívání drog je proto celosvětovým problémem,
který se nevyhýbá ani České republice.
Dostupnost drog všude na světě stoupá a zároveň se zvyšuje užívání návykových
látek mezi mládeží. Věk experimentátorů se neustále snižuje. Zájem o experimentování
s drogami je zejména mezi mládeží obrovský. Už jen pouhá myšlenka zkusit to alespoň
jednou je velmi lákavá a stává se hesle dnešní doby. V boji proti zneužívání drog
musíme proto vedle represivních opatření, léčby a snižování rizik klást důraz také na
účinnou prevenci. Je důležité si uvědomit, že realizace preventivních strategií, přístupů
a metod není rozhodně záležitostí pouze

učitelů, pedagogických pracovníků,

psychologů, psychiatrů, speciálních pedagogů, terapeutů, sociologů a dalších odborníků,
kteří se pohybují v dané problematice. Významnou a důležitou roli zde sehrávají rodiče
a veřejnost. Právě rodina ve které vyrůstá a prostředí ve kterém mladý člověk tráví
volný čas a provozuje své záliby výrazně ovlivňují rozvoj jeho osobnosti. Vzor rodičů
a sama veřejnost ovlivňují život

nastupující generace. Mladá generace jako cíl

preventivního působení tvoří skupinu, které musí být věnována zvláštní pozornost.
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Navázání kontaktu s drogou je u mladých lidí velmi vysoká, nemalou roli zde sehrává
lehkomyslnost a podceňování nebezpečí. Jestliže začnou děti a mladiství užívat
návykové látky, je riziko vytvoření závislosti mnohem větší. Schopnost poskytnout
preventivní vzdělávání a poradenské služby dětem a mládeži může výrazně snížit
potenciál problémů, který s drogou souvisí. Významné postavení v preventivních
systémech na regionální a místní úrovni zaujímají školy a školská zařízení. Většina
mladých lidí, která je navštěvuje nebo je v nich umístněna, se stává přímým objektem
preventivního působení.
Působení na děti a mládež v oblasti drogové prevence nemůže být zaměřeno pouze
na předávání informací o zneužívání návykových látek. Velmi důležité je vzdělávání
o mnohočetnosti problémů, které drogy ve společnosti způsobují a o následcích, které
provázejí samotného jedince. Je nutné věnovat pozornost i otázkám, které souvisejí
s tím, jak se lidé vyrovnávají s problémy, které jim život přináší. Zde bych uvedl stavy
jako je stres, úroveň sebedůvěry, tolerance, nezávislosti na svém sociálním okolí.
Významná je v této souvislosti i problematika zdravého životního stylu a aktivního
odpočinku. Mladí lidé vyrůstají ve společnosti v níž se drogy užívají, je proto důležité,
aby pochopili problém drog komplexně. Protidrogové působení nelze omezovat do
rámce jednoho předmětu. Týká se všech oblastí zahrnutých do výchovně vzdělávacích
programů, uplatňovaných ve školách a školských zařízeních.
Na základě prostudované odborné literatury bych proto rád ve své práci nastínil
problematiku prevence zneužívání návykových látek se zaměřením na školu a rodinu.
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2. Co je droga ?
Označení droga používáme pro návykové látky a složky vyvolávající pocity opojení,
otupení či povzbuzení. Poskytují úlevu od somatických i psychických potíží. Závislými
se v minulosti stávali jedinci ve zralém věku, nebo ti, kteří ve své profesi přicházeli do
styku s drogou. Postupem doby nastal přesun k adolescentním věkovým skupinám. Ty
jsou charakterizovány somatosexuální

vyspělostí, avšak nezralostí emocionální

a sociální. Mladiství a děti sahají po drogách z důvodu experimentování, protestu, úniku
později pro uspokojení své závislosti sahají po drogách.
Vedle nealkoholových drog, zůstává u nás tradiční a nejrozšířenější drogou alkohol.
Je třeba připomenout zásadní rozdíl mezi alkoholem a nealkoholovými návykovými
látkami. Odhad následků a konzumu a posléze abúzu drog se pohybuje mezi 60 – 80%
z pravidelně konzumujících osob. U heroinu se uvádí 100% vliv na životní styl
a možnost vytvoření závislosti i po krátkodobém užívání. U léků je odhad následků
především v psychické a somatické oblasti asi u 40% osob, které zneužívají látky
psychotropním účinkem. S tímto porovnáním je 10% problém konzumentů alkoholu
drogou relativně bezpečnou.
Rozšíření jakékoliv další návykové látky v populaci na úroveň konzumace alkoholu
by přineslo daleko větší škody na zdraví. Omezování dostupnosti u všech drog má svůj
pozitivní výsledek. Pojmy zneužívání, návyk a závislost se velmi těžce vymezuje
u dospělých, ještě obtížněji jde o vymezení u mládeže. U adolescentů není přesná
hranice mezi návykem a závislostí. Zneužívání návykových látek může u mladistvých
rušivě zasáhnout do psychosociálního nebo fyzického vývoje a vyvolat problémy.
Klasifikace abúzu drog vychází z teoretických hypotéz. Jedná se o čtyři kategorie :


biologická – ta je podmíněna biologickými poruchami,



psychodynamická –neuspokojení potřeb současného života,



sociální – na úrovni mikrostruktur i makrostruktur,



sociologické – teorie o sociálních deviacích.

Pro vývoj návyku a závislosti je důležitá motivace vedoucí k abúzu drogy. Mezi
nejčastější motivy patří :
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motivace fyzická – fyzické uvolnění, odstranění fyzických potíží,



motivace senzorická – stimulace zraku, sluchu, hmatu, chuti,



motivace emocionální – uvolnění od špatné nálady, od psychické bolesti,



motivace interpersonální – získání uznání vrstevníků, vzdorování autoritě,



motivace sociální – prosazení sociálních změn, únik z obtížných podmínek
prostředí,



motivace politická – nedodržování společenských pravidel,



motivace intelektuální – únik od nudy,



motivace kreativně estetická – umělecká tvorba, snaha zvýšit prožitek z umění,



motivace filozofická – hledání smyslu života,



motivace spirituálně mystická – vyznávání ortodoxní víry,



motivace specifická – osobní potřeba prožít dobrodružství.
Rozlišujeme dva extrémy. Na jedné straně je to plachost, zvýšená zranitelnost,

zvýšená závislost, hypersenzivita, úzkostnost, emocionální labilita. Na druhé straně
pak zvýšená dráždivost, impulzivita, agresivita, hyperaktivita. Prvním skupinu
extrémů můžeme shrnout jako neurotická porucha. Druhá skupina představuje
odchylku psychopatie. (volně přejato z Keller, Pecinovská a kolektiv, 1996, str.
36- 41)

2.1 Dělení drog
Drogy

dělíme podle různých kritérií na drogy se somatickými a psychickými

účinky: opiáty, sedativa, stimulancia, halucinogeny, organická rozpouštědla. Další
možností je rozlišení drog podle míry zdravotní nebo společenské nebezpečnosti a nebo
dělení na drogy legální a nelegální. (volně přejato z MŠMT, 2007, str. 2)
1. Opioidy
Mezi opioidy patří opium, morfin a jejich syntetické deriváty ( heroin a metadon).
První účinek bývá velmi slabý, někdy i negativní. Tyto látky vyvolávají velmi rychlou
biologickou a psychickou závislost. Opiáty vyvolávají pocit blaženosti, pohody, útlumu,
vedou k omezení funkce pozornosti, paměti a úsudku. Postupně devastují osobnost.
Předávkování heroinem může končit smrtí.
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2. Sedativa, hypnotika a analgetika
Léková závislost se zpravidla rozvíjí dlouho. Začíná při nějaké zátěži, kdy je lék
chápán jako dočasné řešení. Užívání léků ve větší míře není tak sociálně stigmatizující
jako užívání jiných drog. Mohou však sloužit jako doplněk jiných drog. Při
dlouhodobém užívání se vytváří psychická i biologická závislost. Abstinenční syndrom
je charakteristický těžkými somatickými projevy. Má velice nepříznivý proběh, může
končit i smrtí.
3. Stimulancia
Jsou to látky, které zvyšují bdělost., mívají anorektický účinek. V České republice je
oblíbený pervitin. Po jeho užití má člověk pocit zvýšené energie a skvělé výkonnosti.
Po delším užívání roste podrážděnost a pocity nedůvěry. Nevyvolává biologickou
závislost. Abstinenčním projevem je špatná nálad, někdy až těžká deprese, poruchy
spánku. Stále oblíbenější je v poslední době extáze. Je to droga diskoték. Tlumí pocit
únavy, ale i schopnost adekvátně vnímat signály vlastního těla. Posiluje pozitivní
emoční ladění, tlumí agresivitu. Po odeznění účinků se dostavuje útlum, únava
a deprese. Při dlouhodobém užívání může dojít k poškození paměti a navození poruch
nálady. Při akutní intoxikaci může dojít ke smrti.
4. Halucinogeny
Nejznámější je LSD nejčastěji ve formě tripů.. U českých narkomanů je oblíbený
psilocybin, který je obsažen v houbách lysohlávkách. Projevují se změnou vnímání,
většinou jde o vizuální halucinace. Halucinigeny nevedou k biologické závislosti. Je zde
však riziko psychické s potřebou zvyšovat dávky.
5. Kanabiody
Mezi nejznámější patří hašiš a marihuana. Marihuana vyvolává změny nálady,
příjemné uvolnění. Při vyšších dávkách se mění vnímání, vzniká pocit zpomalení času,
ztráty kontaktu s realitou. Vznikají zrakové, sluchové iluze a halucinace. Závislost je
psychického rázu.
6. Organická rozpouštědla
Příkladem může být toluen, etylen, benzin. Jsou toxická a jejich užívání je velice
nebezpečné. Jsou snadno dostupná,m proto je zneužívají hlavně děti a dospívající.
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Jejich inhalování vyvolává apatii, ospalost, zhoršení pozornosti, paměti. Je zde veliké
riziko poškození zdraví i smrti. (volně přejato z Vágnerová, 2004, str. 565-569)

2.2 Závislost na návykových látkách
O závislosti hovoříme při výskytu alespoň tří níže uvedených skutečností:


nutkavé opakování braní návykové látky,



oslabení volní kontroly užívání návykové látky,



zvýšená tolerance a nutnost zvyšovat dávky,



abstinenční příznaky při vysazení návykové látky,



ztráta pozitivních zájmů a hodnot, orientace pouze na obstarávání a užívání
návykové látky,



pokračování v užívání i přes tělesné, duševní a sociální problémy.

Jedna z mnoha definic, která je zároveň velmi obecná a jednoduchá říká, že člověk je
závislý tehdy, když mu užívání návykové látky dělá problémy v jedné ze základních
životních oblastí (zdraví, rodina, práce), a on přesto v jejím užívání pokračuje dál.
(volně přejato z MŠMT, 2007, str. 20)
Fáze vývoje drogové závislosti
1. Fáze experimentování a občanského užívání.
Impulzem k tomu, aby dospívající zkusil drogu, může být zvědavost, nuda, potřeba
zkusit něco nového, vzrušujícího a pokud možno tabuizovaného. Značný význam má
sociální model. Jsou to lidé, kteří drogu užívají, a jsou pro adolescenta atraktivní.
Významným spouštěčem může být zátěžová situace. Lidé ale mohou zkusit drogu
z různých důvodů proto nemůže fungovat pouze jeden obecný model prevence.
V této fázi droga vyvolává žádoucí účinky uvolněnosti, štěstí, sebejistoty. Člověka
zbavuje úzkosti, strachu a nejistoty. Pokud člověk zjistí, že mu droga může pomoci
v situaci nouze nebo nudy, bude mít tendenci si ji vzít znovu. Drogu neužívá pravidelně,
návyk zatím nemá. Záleží mu na vztazích s lidmi, jsou pro něj důležité i jiné hodnoty.
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2. Fáze pravidelného užívání.
V případě, že bude drogu užívat čím dál častěji, vytvoří se určitý stereotyp chování.
Stále ještě popírá riziko svého chování, ale nechce si připustit jeho závažnost. Typická
pro počínající závislost je iluze kontroly.
3. Fáze návykového užívání.
Zvyšuje se lhostejnost k čemukoliv, co se netýká drog. Závislý člověk ztrácí
motivaci. Už se nesnaží skrývat svůj návyk. Přestává mu záležet na mínění druhých,
rozbíjí vztahy s přáteli, s rodinnými příslušníky. Droga už nepovznáší, ale je o to víc
potřebná, už se bez ní neobejde. Závislý člověk se v této fázi pokouší omezit dávku
nebo přestat. Většinou dochází jen ke střídání období abstinence a relapsů.
4. Fáze terminální.
Při nadměrném užívání psychoaktivních látek dochází k poškození člověka
biologicky i sociálně. Nastává celkový úpadek osobnosti a rozpad sociálních vazeb.
Jediným zájmem je získání drogy, bez ohledu na způsob, jakým si ji opatří.(volně
přejato z Vágnerová, 2004, str. 562-563)

2.3 To se nám stát nemůže
Problémy s alkoholem a drogami se mohou vyskytnout v každé rodině. Můžeme se
setkat s lidmi závislými z rodin úplných i rozvedených, z rodin ateistů i věřících, z rodin
rodičů s malým vzděláním, ale i s rodiči s vysokoškolským titulem. Příklad rodiny
špatný nebo dobrý má sice určitý význam, ale není jediným vlivem, který na dítě
působí.
1) Okolnosti zvyšující riziko zneužívání alkoholu a drog:


duševní poruchy a poruchy chování,



zkušenosti s drogou v mladém věku,



neschopnost zvládat stresové situace,



nedostatek dovedností v mezilidských vztazích,



převažující příjemné pocity po užití drog,



neschopnost vzdorovat nepříznivému vlivu okolí,
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agresivita, špatné chování,



inteligence na nižším stupni.

2) Okolnosti týkající se rodiny – zvyšující se riziko:


nejasná pravidla, která se týkají chování dítěte,



nedostatek času na dítě a to hlavně v období dětství, malá péče,



nesoustavná či přehnaná přísnost,



nedostatek citových vazeb,



konflikt v manželství,



schvalování drog u dětí,



užívání drog rodiči nebo příbuznými,



podceňování či malé očekávání od dítěte,



špatně fungující rodina,



výchova pouze jedním rodičem,



dítě žije bez rodiny a bez domova.

3) Okolnosti týkající se školy – zvyšující se riziko:


dostupnost drog ve škole a okolí,



selhávání ve škole,



nezájem o školu,



označení žáka jako problémový,



záškoláctví.

4) Okolnosti týkající se vlivu vrstevnických skupin:


problémové jednání s autoritami,



protispolečenské chování kamarádů,



k užívání drog se staví kladně,



více jsou ovlivňovány kamarády než rodiči,



kamarádi mají přátel, kteří konzumují drogy. (volně přejato z Nešpor, Csémy,
1996, str. 13-18)
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Prevence ve věku od 7 do 12 let
Dítě tohoto věku začíná rozumově uvažovat, má tendenci o sobě přemýšlet černobíle
podle očekávání druhých. Poskytované informace dětem tohoto věku by měli být velmi
konkrétní. Je třeba postupně informace přeměňovat v pravidla a návyky. Prevence
zaměřená proti škodám působeným drogami by měla začít právě nyní. Nejvyšší
účinnost prevence je 2-3 roky před prvním kontaktem s drogou.
Prevence ve věku od 13 do 22 let
Dítěte v tomto věku se postupně odděluje od rodiny a vytváří si předpoklady pro
budoucí samostatný život. V časném dospívání bývá tento vývoj doprovázen vzpourou.
Obraz rodiny si dospívající doplňuje obrazem vrstevníků. Kritika k rodičovské autoritě,
je-li přijata s láskou, je pro utváření budoucí osobnosti nutná.
Skupina vrstevníků je pro mladé lidi tohoto věku velmi důležitá. Může jim pomoci
se drogám vyhnout, nebo naopak může představovat nebezpečí. Prevence u této skupiny
mladých lidí je velmi zásadní, protože bývá zvlášť ohrožena. Zneužívání drog
v dospívání může vést k vytvoření návyku. ( volně přejato z Nešpor ,Csémy, 1996, str.
23-24)

2.4 Specifika působení návykových látek u dětí a dospívajících :


závislost na návykových látkách se vytváří rychleji, u dospívajícího jde řádově
o měsíce,



existuje zde vyšší riziko těžkých otrav s ohledem na nižší toleranci, menší
zkušenost a sklon k riskování, který je v dospívání častý,



je zde vyšší riziko nebezpečného jednání pod vlivem návykové látky,



děti a dospívající závislý na návykových látkách zaostávají v psychosociálním
vývoji (oblast vzdělávání, citového vyzrávání, sociální dovednosti),



experimentování s návykovými látkami je u dětí a dospívajících spojeno
s většími problémy v různých oblastech života ( rodina, škola, trestná činnost),



je zde častější tendence zneužívání více návykových látek a přecházet od jedné
ke druhé nebo užívání více látek současně,
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alkohol a patrně i jiné drogy narušují vytváření sítí mozkových buněk, které
probíhají v dospívání,



recidivy závislostí jsou u dětí a dospívajících časté, proti recidivě stojí přirozený
proces zrání, který je spojencem léčebných snah.

Důležitým cílem při prevenci je oddálit kontakty dítěte nebo dospívajícího
s návykovou látkou co nejdéle do budoucnosti. Organismus i psychika bude poté
zralejší a rizika budou relativně menší. Rodiče dětí a dospívajících musí počítat s tím, že
návykový problém dítěte a dospívajícího ho jakoby vrátí o několik let zpět. Myslí se tím
citová vyzrálost, schopnost sebeovládání, sociální dovednosti. Rodiče by měli
přizpůsobit svoji výchovnou strategii a na takové dítě vyhradit více času než je
obvyklé.(volně přejato z Nešpor, 2007, str. 52-53)
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3. Prevence v ČR
Před rokem 1989 primární prevence drogových závislostí na školách téměř
neexistovala. Tato problematika spadala metodicky hlavně pod speciální zařízení
ministerstva zdravotnictví - Ústav zdravotní výchovy, který byl garantem vzdělávání
a výchovy v oblastech týkajících se ochrany zdraví a prevence. Prevence závislostí se
dlouho týkala pouze alkoholu a tabáku. Vycházelo se z dokumentů vlády, většinou
z kapitoly s názvem Boj proti negativním jevům mládeže. Lektoři veškerých
preventivních aktivit byli většinou starší lékaři a jejich působení spočívalo převážně
v besedách, které měly charakter zastrašování, zákazů, mentorování. Často se jednalo
o monotónní čtení přednášky, osvícenější lékaři nabídli alespoň možnost zodpovězení
dotazů, diskuse byla téměř nemožná. Všechny aktivity ve školách byly jednorázové,
většinou až ve vyšších ročnících základních škol.
Po roce 1989, díky různým mezinárodním projektům, které měly za cíl nastartovat
preventivní práci v České republice, přibylo odborníků i institucí, které se začaly
zabývat primární prevencí teoreticky i prakticky.
Od roku 1989 se začaly rozvíjet i vzdělávací aktivity pro pedagogy v oblasti drogové
prevence. Jednak proto, že docházelo k nárůstu problémů s drogami v naší společnosti,
ale také proto, že experti upozorňovali na skutečnost, že škola je po rodině tím
nejdůležitějším prostředím, ve kterém je zapotřebí realizovat preventivní práci. Učitelé
měli o této problematice minimálně informací. (volně přejato z MŠMT, 2007, str. 5-6)
Co znamená prevence
Podle všeobecného pojetí znamená prevence předcházení, zamezení vzniku nemoci
nebo nežádoucího jevu. Dělí se na primární, sekundární a terciární. Prevence
primární se dále dělí na prevenci nespecifickou a specifickou. Cíle, metody
a prostředky se liší podle typu prevence.
Prevence tvoří jeden ze tří pilířů řešení drogové problematiky, resp. protidrogové
politiky státu. Jsou to tedy: prevence, léčení a péče, represe. Teoreticky je prevence
považována za nejúčinnější a nejlevnější řešení, ale v praxi bývá kladen důraz nejvíce
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na represi, menší na léčbu a péči a nejmenší na prevenci. (volně přejato z MŠMT, 2007,
str. 13)
1) Opatření na straně nabídky:


prevence a represe trestné činnosti , která souvisí s užíváním drog,



omezování průniku peněz získaných z obchodu s drogami do ekonomiky,



kontrola zakázaného zacházení s omamnými a psychotropními látkami

2) Opatření na straně poptávky
Zde je nutná orientace na životní styl bez drog u široké vrstvy obyvatel,
u ohrožených skupin a postižených osob. Prolíná se zde angažovanost státních
i nestátních organizací. Cílem preventivní práce je:


snížení spotřeby návykových látek,



posunutí věku konzumace návykových látek,



snížení obsahu alkoholu v alkoholických nápojích, omezení dostupnosti
návykových látek. (volně přejato z Heller, Pecinovská a kolektiv, 1996, str.

149-150)

3.1 Preventivní programy
Preventivními programy na školách se vhodně doplňují programy nabízené
občanskými sdruženími. Tyto organizace mohou vytvářet programy, které reagují na
konkrétní místní problém. Vedle odborníků se v preventivních programech využívá
působení vrstevníků. Informace i aktivity přenášejí osoby stejné věkové kategorie, jako
je cílová skupina. Prevence může být účinná tehdy, kdy jedinci i skupiny mají možnost
se ztotožnit s nabídnutou filosofií preventivních programů a i s těmi, kdo tyto programy
nabízejí.
Jestliže má prevence prosazovat zdravý způsob života, měli bychom vědět proč
zdravě žít a co nám může tento způsob života přinést :


svobodu a nezávislost,



více peněz,



lepší kondici, vytrvalost, sílu,
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lepší postřeh,



hezčí pleť,



lepší paměť,



méně úrazů,



lepší šance další generace,



kvalitní vztahy,



lepší pracovní výsledky. (volně přejato z Heller, Pecinovská a kolektiv, 1996,
str. 153)

Jednorázové preventivní programy
1) Přednášky a besedy
Realizuje je buď dvojice lektorů nebo jeden lektor v časovém rozpětí do dvou
vyučovacích hodin, většinou pro jednu třídu, ale někdy i pro více tříd dohromady. Při
těchto akcích nacházíme nejčastěji následující přístupy:
a) Lektoři přijdou jako ”experti”. Přednesou přednášku a pak dají dětem prostor
k otázkám a diskusi.
b) Lektoři se snaží o aktivní zapojení dětí v průběhu celé akce pomocí různých
”psychohrátek”.
2) Komponované pořady
Využívají kromě mluveného slova přednášejících a diskuse také promítání filmů,
dramatických či hudebních vstupů a her diváků. Do této kategorie lze zařadit
i samostatný dramatický útvar.Tyto pořady lze rozdělit do následujících skupin:


promítání filmu (buď naučného nebo více publicistického), po něm následuje
beseda nebo jen odpovědi na dotazy,



film a dotazy, ale proložené hudebním vystoupením známého interpreta nebo
vystoupením známé osobnosti třeba z oblasti sportu,



film, dotazy, hudba + aktivní zapojení posluchačů přehráváním různých situací
a jejich řešení.

Komponované pořady se dělají pro všechny věkové kategorie od 1. tříd ZŠ až po
střední školy. Aktéři jsou buď drogoví odborníci, někdy jen umělci, častěji vystupují
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společně. Realizace těchto jednorázových programů je často kritizována, protože
nesplňují základní kritérium dlouhodobosti a všestrannosti. Jsou-li ale skutečně
doplňkem dlouhodobé prevence, není nutné pohlížet na ně skepticky.
Dlouhodobé preventivní programy
1) Dlouhodobý program pro předškolní věk
Tento program je pojat v celkovém kontextu podpory zdraví a rámcově navazuje na
běžně používané výchovné činnosti předškolních zařízení. Jednotlivé kapitoly setkání
s dětmi jsou následující: Co je to zdraví. Hygiena. Výživa. Rostliny a my. Alkohol.
Pohyb. Kouření. Drogy. Vztahy k ostatním.
2) Dlouhodobý program v raném školním věku
Program by měl doplňovat a rozvíjet danou problematiku na 1. stupni ZŠ. Jednotlivé
kapitoly jsou v podstatě totožné s předškolní výchovou, ale jejich obsah je lehce
náročnější, vzhledem k věku dětí.
3) Dlouhodobý program pro 4. - 5. třídy.
Program je zaměřen na to, proč lidé berou drogy, co je lepším řešením, na
jednoduché objasnění vzniku závislosti a účinků a následků základních typů drog bez
toho, že bychom se prvoplánově zabývali jednotlivými drogami a jejich názvy.
Důležitou částí je nácvik reakcí na nebezpečné situace, včetně schopností odmítat
nabídku.
4) Dlouhodobý program pro 2. stupeň základních škol
Rozšiřuje a podrobněji vysvětluje bloky pro předcházející věkové skupiny. Dává
více do souvislostí bezprostřední účinky drog s dlouhodobými následky jejich
zneužívání, zmiňuje různé druhy pomoci závislým, včetně seznámení se zařízeními, kde
je možné pomoc vyhledat. Důraz je kladen též na témata, jako jsou mezilidské vztahy,
řešení problémů, poznání sebe sama, komunikace apod. Přesná náplň musí vždy odrážet
skutečný stav vědomostí a postojů v jednotlivých třídách, protože jejich úroveň bývá
v různých lokalitách odlišná.
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5) Program pro střední školy
Program se zabývá nabídkou alternativních forem jednání. Nabízí orientaci ve
složitých životních situacích, kterými jednotlivec v náročné době dospívání prochází.
Programy preventivního charakteru bývají často zaměřeny na výcvik tzv. peerů pro
základní školy. (volně přejato z MŠMT, 2007, str. 14)

3.2 Primární prevence
Primární prevencí v nejširším pojetí lze nazvat všechny aktivity a činy, které mají za
cíl změnit názory, postoje a chování lidí tak, aby u nich nedošlo ke vzniku daného
nežádoucího jevu (vzniku závislosti na návykových látkách, kriminálního chování,
rasismu, atd.).
Cílem primární prevence užívání návykových látek je, aby co nejméně lidí mělo
problémy s drogami. Je určena lidem, kteří drogy zatím neberou, ale mohli by
v budoucnosti začít. Je to vlastně téměř celá populace dětí. Prevenci lze obecně rozdělit
na nespecifickou a specifickou primární prevenci užívání návykových látek. (volně
přejato z MŠMT, 2007, str. 15)
Primární prevence je zaměřena na udržení a podporu zdraví jedince ve společnosti.
Je to práce se zdravou populací a její motivace k plnohodnotnému životu. Orientuje se
především na děti a mládež. Měla by být stejně důmyslná a kvalitní jako distributorské
sítě nezákonného trhu s drogami. Musí se vyhnout především těmto chybám :


forma odstrašování jednostranným zdůrazňováním negativních a varovných
informací,



zdůrazňování slabosti a poruch postižených a ohrožených osob, jejich
odsuzování.

Je-li primární prevence prováděna odborně, citlivě a s osobním nasazením má svoji
účinnost a výsledky. Je zde nutná spolupráce více resortů: Ministerstva zdravotnictví,
Ministerstva školství, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti
Prevence na škole a její zásady :


prováděna jako kontinuální proces,
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přiměřenost a přizpůsobení věkovým skupinám,



získávání informací a poznatků o problémech drog,



orientace na vytvoření postojů a dovedností,



založená na oblíbených osobách s přirozenou autoritou a schopností vytvořit
vztah s dětmi,



schopnost zapojit rodinu žáka, zlepšení komunikace v oblasti vzniklých
problémů a vyrovnání se s nimi. (volně přejato z Heller, Pecinovská a kolektiv,
1996, str. 150-151)

Primární cílová skupina
Je to skupina, na kterou je působeno přímo s cílem navodit žádoucí změny názorů,
postojů a chování. Jde o děti a mládež, prakticky od předškolního věku do dospělosti,
rodiče, pedagogy veřejnost atd. (volně přejato z MŠMT, 2007, str. 15)
Důvody proč lidé začnou brát drogy
Když se zamýšlíme nad důvody, proč lidé začnou brát drogy, dostaneme seznam
různých důvodů týkajících se jakéhosi problému nebo uspokojování potřeby. Je jasné,
že ty samé nebo podobné důvody k braní drog má úplně každý jedinec. A protože
nejsme všichni závislí, je možné říci následující: Kdo umí řešit své problémy
a naplňovat své různé potřeby, má menší pravděpodobnost, že bude mít problémy
s drogami. Ale není to tak jednoduché. Řešit problémy a naplňovat potřeby neumí téměř
nikdo dokonale. Přináší nám to řadu menších či větších potíží v oblasti psychické,
fyzické i sociální.
Když budeme pátrat po kořenech například asociálního chování, promiskuity a HIV
pozitivity, neschopnosti navázat kvalitní partnerský vztah a udržet ho, ale i řady
psychosomatických potíží, seznam důvodů bude obdobný. Můžeme tedy směle říci, že
jsme našli obsah prevence: naučit se řešit různé problémy a naplňovat potřeby.
A protože se to netýká jen drog, říká se tomuto druhu prevence nespecifická. Do
nespecifické prevence patří sebepoznávání, sebeúcta, zvládání sociálních rolí a vztahů,
komunikace, předcházení a řešení problémů, asertivita, rozvíjení schopností
a odpovídajících zájmů, včetně pohybu a sportu. Možná by se dalo říci, že sem patří
vše, co napomáhá rozvíjet harmonickou osobnost jedince.
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Do hry vstupuje člověk se svými vlastnostmi, znalostmi, zkušenostmi, postoji, dále
jsou to vlastnosti samotné drogy, resp. její schopnost působit na naši psychiku
a organismus a v neposlední řadě faktor prostředí, který zahrnuje např. postoj
společnosti k drogám, zákony a jejich naplňování ovlivňující i dostupnost drog, ale i to,
zda společnost klade dostatečný důraz na vytváření podmínek pro řešení problémů
spojených s drogami a pro prevenci. (volně přejato z MŠMT, 2007, str. 15)
Vzory v primární prevenci
Vzory nebo idoly mají důležitý vliv na vytváření postojů dětí a mladých lidí
k drogám. Ztotožňování se s názory, postoji a chováním osob, které pro člověka
představují nějakou kvalitu je známé, velká část tzv. socializace člověka probíhá
nápodobou. Proto se některé programy zaměřují na proces nápodoby a využívají
nabídku vzoru jako formu preventivního působení. Patří sem myšlenka peer programů
a studentských programů. (volně přejato z MŠMT, 2007, str. 19)

3.3 Sekundární prevence
Jejím cílem je včasné zajištění odborné pomoci. Je orientována na pomoc
v existujícím nebezpečí závislosti. Důležitým úkolem je rozpoznání symptomů a co
nejrychleji omezit a zmírnit následné škody v osobní a sociální oblasti. Jedná se
o programy ovlivňující jednání a chování. (volně přejato z Heller, Pecinovská
a kolektiv, 1996, str. 150)
Sekundárně preventivní aktivity mají co nejvíce zabránit zdravotním, psychickým,
sociálním i ekonomickým škodám. Mezi nejčastější aktivity z oblasti sekundární
prevence patří:


informace o nejméně poškozujícím způsobu braní v hierarchii: inhalace,
kouření, injekčně,



nutnost hydratace a chlazení organizmu při užívání drog při house nebo
technoparty,



minimalizace nebezpečí při inhalaci rozpouštědel,



výměnné programy jehel a stříkaček,



kontaktní zařízení nebo streetwork služby zdravotní, sociální, psychologické.
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Tento obsah sekundární prevence je založen na časové souvislosti zda dotyčný:
nebere, bere a je potřeba zabránit škodám na zdraví, léčí se, po léčbě je potřeba zabránit
relapsu a je potřeba resocializace. Sekundární prevence předchází vzniku, rozvoji
a přetrvávání závislosti. V tomto pojetí je sekundární prevence pouze názvem pro
včasnou intervenci, poradenství a léčení.
Sekundární cílová skupina
Sekundární cílová skupina představuje většinou osoby, které dále pracují s dětmi,
tzv. intermediátory. (volně přejato z MŠMT, 2007, str. 17)

3.4 Terciární prevence
Jejím úkolem je zabránit recidivě a minimalizovat sociální handicap postižené
osoby. Umožňují to různé formy léčení, sociální práce, sociální péče. (volně přejato
z Heller, Pecinovská a kolektiv, 1996, str. 153)
Hlavním cílem této prevence je zabránit relapsu a zároveň usnadnit návrat do
normálního života. Do terciární prevence patří i tzv. harm reduction programy. To je
např. rozdávání stříkaček, substituční programy a jiné. (volně přejato z MŠMT, 2007,
str. 19)
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4. Volný čas
Volný čas prošel ve 20. století prudkým vývojem. Podstatně vzrostl jeho rozsah
a dosah, vliv a význam pro život jednotlivce, věkových a sociálních skupin, celé mladé
generace i společnosti. V důsledku vývoje společnosti i volného času samého se
proměňovaly obsahy a způsoy jeho realizace. Volný čas se stal nedílnou součástí života
a výchovy každého příslušníka společnosti, všech jeho životních fází a sociálních
prostředí. Zvláštní význam má pro rozvoj, výchovu a vzdělávání dětí a mládeže.
Poskytuje dnes jednotlivci i společnosti možnosti, jež nikdy předtím nebyly v takové
míře k dispozici. Současně je také výzvou, s níž se každý musí učit vyrovnávat.
Rostoucí objem a rozšiřování volného času mezi všechny příslušníky společnosti
vyvolává rostoucí diferenciaci a různorodost všech jeho komponent :


cílů a koncepcí,



jednotlivých účastníků a jejich zájmových skupin,



obsahu a metod aktivit,



různé škály realizačních organizací a institucí,



vytváření personálních, prostorových, hmotných a organizačních podmínek

Alternativnost se však někdy mění v protichůdnost jejich působení. V některých
směrech se uplatňují principy shodné s podstatou oblasti života a výchovy :


dobrovolnost a svobodná účast,



rozvoj zájmů a nadání,



jednání směřující ve prospěch druhých lidí.

Jiné aktivity však tuto pozitivní orientaci oslabují a mohou ji v životě jedince nebo
skupiny zcela zrušit.( volně přejato z Hájek, Hofbauer, Pávková, 2003, str. 3-5)
Volný čas a systém jeho institucí je dynamickou, mimořádně nadějnou a současně
rizikovou oblastí života současného člověka. Je to čas, kdy člověk nevykonává činnost
pod tlakem závazků. Někdy se vymezuje jako čas, který zbývá po splnění pracovních
i nepracovních povinností. Přesnější je však jeho charakteristika jako činnosti, do níž
člověk vstupuje s očekáváními a účastní se jí na základě svého svobodného rozhodnutí.
Hlavními funkcemi volného času je odpočinek, zábava, rozvoj osobnosti.
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1) Výchova ve volném čase – patří sem veškeré působení v časovém prostoru, který
neslouží realizaci základních biologických potřeb ani školních nebo mimopracovních
povinností.
2) Výchova prostřednictvím aktivit volného času – směřuje k utváření individuálních
rysů účastníka činnosti a k jeho působení mezi druhými lidmi. Východiskem i cílem
aktivit je osvojovat si nové znalosti, dovednosti a kompetence.
3) Výchova k volnému času – je to reflexe samotného volného času, využívání obsahů
činností a různých způsobů jeho využívání. Můžeme říci, že výchova k volnému času je
důležitá pro otevírání nových možností aktivit a rozvoje člověka


Výchova formální – je to systém aktivit uskutečňovaných ve školách nebo
v odborných vzdělávacích zařízeních. Je věkově odstupňován od základního po
vysokoškolské vzdělání a je podporován státem.



Výchova informální – je učením vyplývajícího z každodenního kontaktu
a zkušeností s rodinou, přáteli, prací, vznikajícími vrstevnickými skupinami dětí
a mládeže. Může probíhat cíleně, většinou jde o působení neorganizované,
nesystematické a nekoordinované.



Výchova neformální – je cílená a strukturovaná aktivita mimo formální
výchovný systém. Patří sem zájmový kroužek, umělecký soubor, sportovní
družstvo. Neprobíhá ve škole nebo v odborném vzdělávacím zařízení a není
zakončen udělením osvědčení. Je součástí koncepce a praxe celoživotní výchovy
a vzdělání, zahrnuje svobodu a dobrovolné rozhodování o účasti na aktivitách,
obsahuje prvky demokratismu. (volně přejato z Hofbauer, 2004, str. 13-19)

Cílové aspekty volnočasové politiky
Volný čas – s tímto pojmem jsou spojeny nejen časové, nýbrž také obsahové aspekty.
V současné době se uvádějí dva hlavní směry:


negativní pojem volného času – je to zbývající doba celkového denního
průběhu, která zůstala po studijně nebo pracovně podmíněném čase,
povinnostech v domácnosti, uspokojení biologických potřeb,
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pozitivní pojem volného času - je dobou kdy se může dítě nebo mladiství
nezávisle na jakýchkoliv povinnostech svobodně realizovat, je zde snaha
obsahově popsat své funkce pro jedince nebo pro společnost. (volně přejato
z Vážanský, 1992, str. 11-12)

Účastníci volného času
Výchozím i cílovým článkem systému výchovy ve volném čase jsou účastníci
a jejich individuelní předpoklady, potřeby, motivace, zájmy a nadání.
1) Děti a mladí lidé, kteří se dále člení podle různých hledisek :


podle věku (věk předškolní, věk žáka základní školy, dospívající mládež),



podle pohlaví (chlapci, dívky),



rozdíly podle obsahu zájmu a aktivit ( vědy přírodní, vědy společenské),



podle náročnosti (zájmový, výkonnostní, vrcholový sport),



aktivity ve prospěch druhých (veřejně prospěšná činnost, solidární činnost),



výchova demokratického občanství.

2) Dospělý pracovníci - vychovatelé, animátoři, organizátoři
3) Dospělý pracovníci ve státní správě - vytvářejí příznivé předpoklady pro účast dětí
a mládeže na volnočasových aktivitách ( řízení, budování prostor a zařízení, zajišťování
materiálních a finančních potřeb)

4.1 Obsah a způsoby volného času
Hlavním způsobem výchovného zhodnocování volného času jsou obsah a způsoby
realizace. Volný čas má různý obsah a metody:


oddechové (hry, zábava, vrstevnické kontakty),



poznávání přírody, společnosti a člověka ( přírodovědné nebo společenskovědní
soutěže, soustředění nebo expedice),



tvořivá reprodukce nebo obohacení skutečnosti ( umělecká, technická tvořivost),



veřejně prospěšné (ekologické, sociální a solidární, multikulturní),
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Rozdílný stupeň individualizace:


výrazně individuelní ( četba, výtvarná tvořivost, individuelní sport),



uskutečňující se společně, avšak bez trvale a cílevědomě rozvíjené vazby na
další účastníky ( spontánní hry, zábavné činnosti),



podmíněné silným a nezbytným poutem spoluúčasti a spolupráce (družstvo
kolektivního sportu, umělecký soubor).

Uskutečňují se v různých sociálních a výchovných prostředcích:


uvnitř výchovného systému volného času ( sdružení dětí a mládeže, prostory
nebo zařízení volného času),



ve vazbách na vnější prostředí (specifika působení ve městě a na vesnici).

Instituce s volnočasovou aktivitou
Volný čas mohou děti a mládež trávit mimo rodinu a školu individuálně, v
neformální skupině vrstevníků nebo v institucích s volnočasovou náplní. Mezi tyto
patří:
• občanská sdružení dětí a mládeže
• občanská sdružení a další nevládní organizace pracující s dětmi a mládeží
• tělovýchovné spolky
• školní družiny
• školní kluby
• střediska pro volný čas (Domy dětí a mládeže a Stanice zájmových činností)
• komerční organizace (sportovní a kulturní organizace apod.)
Výše uvedené subjekty doplňují působení rodiny, školy a dalších subjektů. V této
oblasti je třeba větší angažovanosti veřejné správy v problematice volného času dětí a
mládeže a dále pak koncepční provázanost vlivu státu, regionů, měst a obcí na volný čas
dětí a mládeže. Je třeba vytvářet podmínky pro smysluplné využívání volného času dětí
a mládeže a vytvářet legislativní a ekonomické nástroje na stimulaci kvalitní nabídky a
naplnění volnočasových aktivit. Zpracovat a realizovat systém vzdělávání pedagogů
volného času i dobrovolných vedoucích v občanských sdruženích s ohledem na
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relaxační, výchovnou, socializační a preventivní funkci volnočasových aktivit. (volně
přejato z internetu, Prevence, 2010, str. 11)

4.2 Dětský výtvarný projev
Názory na dětský výtvarný projev se objevily poprvé v Řecku. Průkopníky byli
Platón a Aristoteles. Ti byli přesvědčení, že umění se má stát základem učení. Cílem
bylo vychovávat harmonicky vyvinutého člověka. Ve středověku bylo pojetí výtvarné
práce zúženo na profesionální přípravu umělců. V období renesance Leonardo da Vinci
docenil úlohu fantazie v lidském životě a propojoval vědecké a umělecké poznání.
J. A. Komenský zastával moderní názory na výtvarnou výchovu. Zdůrazňoval
smyslové poznání, nezbytnost aktivity žáka, respektování přirozenosti. Ve hře viděl
důležitou složku dětského života. Snažil se dát estetické výchově pedagogický řád.
Pochopil, že dítě kreslí samo od sebe a tímto způsobem komunikuje se světem.
Upozorňoval na to, že výtvarný projev má své specifické zákonitosti a jeho vývoj je ve
stádiích.
V 18. a 19. století byla výtvarná výchova zredukována na geometrickou metodu, kde
cíl byl pouze nápodoba. Výhody byly v systematičnosti, postup od jednoduchého ke
složitějšímu. Nevýhody v nerozvíjení pozorování, kresby neodrážejí logiku skutečnosti,
neslouží smyslovému poznání, nepočítá s aktivitou dítěte, nerespektuje zákonitosti
dětského myšlení od konkrétního k obecnému,potlačení tvořivých schopností dítěte.
Ve výtvarné činnosti je dětský výtvarný projev v mnohém svázán s osobností dítěte.
Jedná se o vnímání, myšlení, představivost, charakterové vlastnosti, zvláštnosti
psychického a somatického typu. Kresby dětí určitého věku se značně podobají,
rozlišujeme tato věková období:
 období fascinace (1-2 rok života), je to fascinace materiálem, sama sebou.
Dítě nedělá obraz jako subjekt x objektu, ale ztotožňuje se s tím. Pracovat by
mělo s měkkým materiálem a používat velký podklad.
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 období naivního expresionismu (2-3 rok), ustavuje se vědomí vlastního
„já“, vyjadřuje vlastní pocity, zkušenosti, vidění. Výsledkem je obsahová
čáranice, vyjadřuje emoce, je spontánní.
 období prvotního realismu (3-7 let), dochází k větší respektování reality,
usilují o vystihnutí toho, co je obecně platné. Vyjadřují to co o věcech a
jevech vědí, ne to co vidí. Obrázky slouží jako prostředek komunikace dítěte
s okolím.
 období vizuálního realismus (8), zobrazují realitu podle vidění
skutečnosti. Mezi 10– 1 rokem prochází krizí, rozpor v tom, že dítě chce
kreslit podle reality, ale schází mu zručnost.

4.2.1 Kresba jako nástroj poznání dítěte
Význam dětské kresby ukazuje na rozvoj vnímání, jemné motoriky, utváření pojmů
(člověk, muž, žena), rozvoj intelektu, poznání citového a prožitkového světa dítěte. Z
kresby se dozvídáme o vitalitě, emocialitě, aktivitě a o zájmech dítěte. Kresba odhaluje
obsahy, o nichž dítě není schopno jiným způsobem vypovídat. Dítě využívá symboly,
které zkušený terapeut

dokáže rozšifrovat a rozpoznat problémy dítěte. Výsledek

analýzy dětské kresby neslouží ke stanovení diagnózy, je pouze možností, jak stanovit
hypotézu o stavu dítěte. Zkoumání dětské kresby se zabývali profesor Čáda a Matějček
a to většinou z pedagogického pohledu.
Dětská kresba zahrnuje:
 hru – dítě kreslení baví a přitom vychází najevo spousta pravdivých
informací
 snění – objevují se nevědomá i vědomá přání
 realitu – dítě je motivováno tím, co ho trápí a co potřebuje
Kresba samotná je cenným dárkem pro ty koho má dítě rádo. Je psychologicky
využívána pro testování mentální úrovně, jako komunikační prostředek při
nedostatečném zvládání jazyka dítětem, jako prostředek zkoumání aktivity dítěte,
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prostředek k vyjádření znalostí dítěte o svém těle a jeho situování v prostoru.
Musíme si však dát pozor na nebezpečí hodnocení vlastní situace do dětské kresby.
Doporučení při hodnocení kreseb:
 jakkoliv pomáhat a neublížit,
 nesdělovat nikomu informace a dodržovat zásady ochrany osobnosti,
 nezatěžovat dětskou duši a svět našim pozorováním,
 vyvarovat se zrcadlovému efektu,
 dítě hodnotíme stejně jako ostatní,
 hodnotit a umět přijímat stejně obě pohlaví,
 nenechat se ovlivnit náladou, únavou.
Výtvarné typy:
 extrovertní typ, má blízko k vizuálnímu vnímání, jako vidění a vyjádření světa
má objektivizující a věcný charakter, po stránce citové působí chladněji a jejich
výtvarné prožitky jsou spíše střízlivé,
 introvertní typ, je charakteristický smyslovým vnímáním a vyjádřením,
soustřeďuje se na subjektivní prožívání světa, uplatňuje volné představy
ztvárněné s emociální výrazností, hluboký prožitek vede k expresivní nadsázce
nebo k lyrické interpretaci.
Současná výtvarná výchova:
 vychází z respektu osobnosti dítěte, jeho způsobu nazírání na svět,
 dítě má být aktivní a iniciativní osobností, která má možnost uplatnit vlastní
zkušenosti a postoje,
 existuje několik proudů v pojetí výtvarné výchovy v současnosti, každý z nich
má vlastní strukturu výchovně-vzdělávacích priorit, které odrážejí filozofické
postoje nebo pedagogické záměry svého tvůrce,
 preferuje se projektová výuka, která vede k hledání vztahů, řádů,
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 výtvarná výchova je o hledání vlastností vyjadřovacích prostředků, pokud žák
nezvládá vyjadřovací prostředky, jeho dílo ztrácí srozumitelnost, jeho práce
postrádá smysl, neboť cílem je komunikace prostřednictvím díla, formou
objevování dítěte dochází k ekvivaletní technice, která nejlépe vyjádří jeho
záměr a pocity. (volně přejato z internetu, Metodika Výtvarné výchovy, 2010,
str. 1-9)
Ve spojitosti s výtvarnou výchovou je kreativita důležitý fenomén, pomocí něhož
můžeme radikálně ovlivnit vývoj dítěte už v raném vývoji v mateřské škole. Výtvarná
výchova podporuje tvořivost a kreativitu jedince ve všech aspektech. Děti při
spontánním výtvarném a estetickém tvoření zapojují všechny smysly, které se tak
pozitivně vyvíjejí a získávají tím důležité předpoklady do života. Objevováním a
zkoušením nových výtvarných technik, které dětem předkládají zkušení pedagogové
výtvarné výchovy, se vyvíjí základní poznávací smysly. Tyto smysly jsou nezbytné pro
poznávání a orientaci jak v sociální oblasti života, tak v oblasti kulturní a profesní.
Výtvarná

výchova

je

tedy

základním

kapitálem,

který

musíme

rozvíjet.

Můžeme říci, že každý člověk je umělcem. Stačí jen v sobě najít tvořivého ducha,
tvořivou podstatu, která je základem lidské existence. Tvořivý jedinec se pozitivně
vyvíjí, zkouší různé metody a odkrývá nové oblasti, které se samozřejmě nemusejí týkat
pouze výtvarné výchovy. Ta je pouze základním zprostředkovatelem, pomocí kterého
můžeme hledat a odrývat nové principy poznávání.
Je důležité poukázat na základní rovinu estetické výchovy, a to je vytyčení cílů, ke
kterým má výtvarná výchova směřovat. Můžeme vyzdvihnout rozvoj výtvarné citlivosti,
představivosti, fantazie, senzibility. Uvědomit si, že každý obraz v sobě nese informace.
Barevného myšlení nám předává základní informace o barvách a o práci s nimi. Důraz
klademe na zážitek a prožitek při výtvarné a tvořivé práci. Důležitým aspektem je i
rozvoj sociálního myšlení, ekologického myšlení, použití přírodních materiálů, výroba
ekologických papírů, látkových tapisérií, barviv z rostlin.
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4.2.2 Výtvarné techniky
Výtvarné techniky, které se používají, jsou v této oblasti primárním krokem k rozvoji
dovedností dětí. V oblasti plošných výtvarných realizací jsou nejpoužívanější tyto
techniky: temperová malba, malba akrylovými barvami, akvarel – technika vodových
barev. Techniky kresby – tužka, pastel prašný a olejový, uhel, rudka, tuž, fixy,
voskovky. Další plošnou technikou je tvorba textilní tapisérie – tkaní textilních obrazů.
Často opomíjenou technikou je akvarel – laicky zvaná technika vodových barev. Je to
technika velmi vhodná pro vývoj dítěte a pro rozvoj tvořivosti.
Akvarel dovoluje různé spontánní hry, jako je: rozpíjení, zapíjení, rozfoukávání,
otiskování, překrývání barevných tónů, vznik nových barevných odstínů . Lze také
vytvářet podmalby, které se později mohou doplňovat jinými technikami jakými jsou
tempera, akryl, tužka, pastel, tuž. Další zábavnou spontánní hrou s akvarelem je snímání
barvy. Děti vytvoří podmalbu, kterou nechají zaschnout, později na podmalbu nakreslí
čistou vodou a štětcem skvrnky nebo obrysy zvířat a po chvilce vodu odsají papírovým
ubrouskem. Voda zpětně rozmočí zaschlý pigment, který jde následně lehce sejmout.
Vznikne tak zajímavé světlé místo, které působí podmanivým a magickým dojmem.
Vzniklá akvarelová malba je nepřesná, náhodná místa, která se neposlušně míchají,
nastartují u dětí onu podmanivou cestu tvořivosti. Děti brzo zjistí, že barvu nelze snadno
zkrotit. Najdou v ní inspiraci k další a další tvůrčí práci.
Výtvarná výchova je už ve svém základu nesmírně obohacující, podmaňující
a inspirující i pro samotné učitele. Když budeme upřednostňovat dokonalé čisté práce,
děti brzy získají nechuť k výtvarné činnosti a tvořivosti. Důležitější je pro děti zážitek
a příjemné chvíle strávené s výtvarným pedagogem a relaxace a uvolnění při této
činnosti.
Výtvarná pomůcka je důležitým aspektem při práci. Na trhu je mnoho firem, které
nabízejí množství různých výtvarných pomůcek. Některé pomůcky však mohou
snižovat kreativitu dítěte. Jsou to například různé šablonky, podle kterých děti pracují,
nebo je v horším případě jenom vybarvují. Dětem přitom nejvíce prospívá, dáme-li jim
štětec a barvičky. Pak začnou s radostí experimentovat a zkoumat, co všechno dokáže
barva. Odkrývají tak samotné magické tajemství tvořivosti a samy se tak stávají umělci.
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Přeji všem pedagogům a vychovatelům mnoho kreativní inspirace při své práci. (volně
přejato z internetu, časopis, články a diskuze o výtvarné výchově, 2010)
Cílem výtvarné výchovy u žáků na druhém stupni je rozvíjet vztah žáků k volnému
výtvarnému umění, užité tvorbě, lidovému umění a k ochraně kulturního dědictví.
Rozvíjet smyslovou citlivost i schopnost kritického přístupu. Žáci se seznamují
s výtvarnými technikami a tím rozvíjí své znalosti i zručnost . Obsáhnou i základní
výtvarné pojmy a informace o vývoji výtvarného umění.

4.2.3 Kompetence výtvarné výchovy:


pochopit umění jako specifický způsob poznání,



vést žáky k učení se prostřednictvím vlastní tvorby,



poznávat vlastní možnosti,



umožnit žákovi vlastní úsudek,



podněcovat iniciativu,



rozvíjet tvořivosti aktivním osvojováním výtvarných technik,



vyhledávat a třídit informace (výstavy, exkurze).

Kompetence k řešení problémů:


ponechávat žákům možnost vlastního rozhodnutí, výběru postupu výtvarné
práce,



uplatňovat mezipředmětové vztahy,



podporovat netradiční způsoby řešení výtvarného problému,



zvládat vyhledávání informací vhodných k řešení problému.

Kompetence komunikativní


chápat výtvarné umění a kulturu jako způsob dorozumívání,



naslouchat ostatním, být schopen přijmout jejich názor na výtvarné umění
a diskutovat,
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vhodně reagovat a obhajovat svůj postoj, formulovat své myšlenky,



využívat informačních a komunikačních prostředků,



týmová práce.

Kompetence sociální a personální:


aktivně se podílet na spolupráci ve skupině,



podnítit žákův pocit odpovědnosti za výsledky skupinové práce,



utvářet dobré vztahy ve skupině,



poskytnout pomoc při práci,



vypěstovat u žáků potřebu kladně působícího estetického prostředí.

Kompetence občanská:


přijímat názor druhých na výtvarné dílo a respektovat ho,



seznámit se s významnými výtvarnými díly a jejich autory,



chránit a oceňovat kulturní a historické dědictví,



prezentovat výsledky své práce a účastnit se výtvarných soutěží.

Kompetence pracovní:


vytvářet pozitivní vztah k manuálním činnostem,



osvojovat si výtvarné techniky, získávat přehled o základních výtvarných
materiálech,



dodržovat základní hygienické a bezpečnostní pravidla při práci s výtvarným
materiálem, snažit se plnit zadané úkoly podle svého osobního maxima. (volně
přejato z internetu, výtvarná výchova na ZŠ, 2010)

Ve výtvarných činnostech vede výtvarná výchova žáky k poznání tvorby cestou
zajímavých a podnětných objevů. Výtvarné činnosti se vzájemně propojují, ovlivňují,
doplňují a rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka. Vedou k rozvoji jeho
tvořivost, jeho výtvarných schopností, které se následně projevují individuálními
výtvarnými dovednostmi.
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Výtvarná výchova vede žáka prostřednictvím tvůrčí činností, smyslovou citlivostí,
přístupem k uměleckému procesu v jeho celistvosti, užitím různých uměleckých
vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších komunikačních technologií, k aktivnímu
vnímání tvorby a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě
základního vzdělávání se tyto výtvarné činnosti stávají v rovině produkce percepce
a reflexe obsahovými doménami Výtvarné výchovy. Cílem je vybavit žáka
schopnostmi, dovednostmi, postoji a poznatky, na jejichž základě žáci dovedou a chtějí
si samostatně i v kolektivu tvořit. Tyto cílové kvality osobnosti žáků jsou pak
východiskem a účastí na výtvarně kulturním životě naší společnosti a pro další samotné
sebevzdělávání.
Obsahem výtvarných činností je práce s barvou, světlem, stínem, při níž dochází ke
kultivaci výtvarného projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných
výtvarných návyků. Žák poznává tvorbu ve všech jejich stylových a slohových
podobách. Podle charakteru učiva a cílů vzdělávání se užívají tyto formy a metody :
samostatná práce, kolektivní práce krátkodobé projekty, referáty. Použití materiálů je
velice rozmanité a přináší velké množství tvůrčích činností. Žák může vyjádřit těmito
materiály co si myslí nebo co ho zrovna ve své tvůrčí činnosti napadne. Tím , že
množství materiálů je velice široké, nabízí žákům neomezený

prostor pro svoji

realizaci.
Učitel zadává jednotlivé úkoly tak, aby si žák mohl sám zorganizovat vlastní činnost.
Využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost. Zadává úkoly
způsobem, který umožňuje volbu různých postupů a
střetávání a komunikaci různými formami. Učitel

klade dostatek prostoru pro
dohlíží na dodržování etiky

komunikace, respektování a naslouchání názorů. Podporuje občanské cítění žáků při
vytváření propagačních materiálů. Žáci prezentují výsledky své práce a účastní se ve
výtvarných soutěžích. Učí se kladně respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je
a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce. Učitel vede žáky ke správným
způsobům užití materiálu, nástrojů a vybavení. Žáci si při práci vytváří pozitivní vztah
k manuálním činnostem. Dotýkají se při tom různých oblastí společenského života
a problému ve společnosti. Úkolem učitele je také připomínat žákům témata a problémy
se kterými se můžou v životě setkat. Žáci pak mohou vyjádřit svůj vztah k životnímu
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prostředí, jeho smysl a vnímání. Důležitou oblastí je i prevence patologických jevů
a cílem žáků je vyjádřit svůj postoj k jevům, které jsou součástí každodenního života.
Jedná se o problematiku drog, xenofobie, rasismu. (volně přejato z internetu, umění
a kultura, výtvarná výchova, 2010)

4.3 Prostory a zařízení volného času
Důležitým předpokladem uskutečňování cílů a aktivit volného času jsou prostory
a zařízení.


prostory her dětí a mladých lidí( ulice her –zelené plochy, různé typy hřišť, herní
koutky ve velkých obchodních domech),



lokální zařízení ( školní družiny, školná kluby, kluby v místě bydliště, místní
střediska volného času, místní domy mládeže a kultury, kulturní střediska,
sportovní zařízení),



zařízení volného času se širokým územním dosahem ( celoměstským,
regionálním, celostátním) a s všestranným obsahem ( domy a paláce dětí
a mládeže, domy a střediska kultury a mládeže, knihovny, galerie, muzea).

Podmínky volného času
Podmínky pro rozvoj aktivit a zařízení volného času a mládeže vytváří společnost
jako celek i její jednotlivé struktury. Realizuje je v těchto směrech:


v oblasti legislativní, institucionální a řízení,



při získávání dobrovolných, externích i profesionálních pracovníků,



ve vytváření prostorových a finančních předpokladů,



mediální podpora,



podněcování a realizace výzkumů. (volně přejato z Hájek, Hofbauer, Pávková,
2003, (str. 6-10)

4.4 Podcenění volného času
Nevyužíváním příležitostí pro volný čas i neschopnost využít existující nabídku se
však projevují nežádoucím a někdy až brutálním jednáním dospělých vůči dětem
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a mladým lidem, ale i mladých příslušníků společnosti vůči dospělým nebo
vrstevníkům. V souvislosti s tím významně vzrostl počet mladistvých původců
trestných činů. Snižování trestní odpovědnosti neřeší podstatu problému. Zde je
především velký problém v nedostatečné účinnosti prvotní prevence, kterou nabízejí
právě aktivity volného času.
Mladá generace hledá a zkouší různé způsoby svého vstupu mezi dospělé a uplatnění
mezi nimi. Mnohdy však nenacházejí oporu ani u vlastních rodičů. Chlapci vyhledávají
dobrodružné a bojové hry, děvčata vztahy k přítelkyním, k domácím zvířatům. Někteří
z nich však vystupují provokativně až agresivně. Nabídka pro jejich volný čas by měla
reagovat na skutečnost, že jejich chování kolísá mezi chováním dítěte a násilníka.
Překonávání neschopnosti a nepřipravenosti dětí a mladých lidí pozitivně realizovat
svůj volný čas vyžaduje vytváření dostatku přitažlivých nabídek, odstraňovat nezájem
a určit je, jak tyto možnosti využívat. Podpora ze strany dospělých by proto měla
směřovat k tomu, aby se děti a mladí lidé na činnosti aktivně podíleli a uměli se
spoléhat sami na sebe. (volně přejato z Hofbauer, 2004, str. 45-46)

4.4.1 Rodina
Rodina má velký vliv na pojetí a praxi volného času dětí a mládeže, také na vztah
účastníků k jeho aktivitám a institucím. Mezi účastníky řadíme jak děti a mladé lidi, tak
také dospělé organizátory. Ti jsou zaměření na různé oblasti. Jde například o zařízení
volného času, sdružení dětí a mládeže, hromadné sdělovací prostředky, správu obce
nebo vyšší články správy. Co se týče obsahu jedná se o sport, turistiku, ochranu přírody,
uměleckou tvořivost apod. ( volně přejato z Hofbauer, 2004, str. 33-34)
Rodina je pro rozhodující většinu dětí

a mladých lidí prvotním prostředím

volnočasového života a výchovy. Tradiční podoba rodiny přináší svým příslušníkům
příznivější podmínky než kdykoliv předtím. Dochází však i ke změnám, jejichž souhrn
se někdy označuje jako krize rodiny. To vše působí na volnočasový život jejich
příslušníků. (volně přejato z Hofbauer, 2004, str. 56-57)
Žádoucí je především aktivní zájem každé rodiny o to, aby její děti mohly svůj volný
čas prožívat bohatě a smysluplně, na základě svého dobrovolného rozhodnutí. Důležité
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je současně i citlivé vedení ze strany rodičů, případně dalších členů rodiny. Působení ze
strany vlastní rodiny se uskutečňuje:


nápodobou a reprodukcí vzorců pozitivního volnočasového chování rodičů za
účasti dětí na aktivitách rodiny,



realizace individuálních a společenských pravidelných zájmových činností dětí
v rodině,



cílevědomé a citlivé reagování na potřeby, zájmy a nadání dětí. (volně přejato
z Hofbauer, 2004, str. 61-62)

4.4.2 Škola
Je to především pomoc žákům zpřístupňovat poznání různých oblastí dvěma základními
způsoby :


Ve vyučování – usiluje o kooperativní učení, interaktivitu a další způsoby
inovace. Vyučování však i přesto zůstává spíše konzervující a systematizující.
Vychází ze stabilního učebního plánu a soustavy vyučovacích předmětů.



V souběžných volnočasových aktivitách – ta jsou oproti povinnému vyučování
obsahově daleko volnější, dynamičtější a flexibilnější. Výchově dětí a mládeže
zprostředkují nejen poznání, ale také prožívání, sociální kontakty a možnosti
praktického konání. Orientací a vyzněním jsou zaměřeny především na osobnost
dítěte a mladého člověka. Méně ho řídí zavazují, více podněcují a inspirují.

Jednorázové aktivity
Jsou uskutečňovány na základních a středních školách. Rozšiřují a prohlubují obsah
vyučovacího procesu nebo mají oddechovou a kompenzační funkci. Jejich rozsah je
rozmanitý. Patří sem návštěvy historických památek, kulturních, sportovních a dalších
obdobných akcí, školní slavnosti, zábavy, taneční, lyžařské výcvikové zájezdy, školy
v přírodě, prázdninové tábory.
Na tyto jednorázové aktivity navazují místní, regionální, celostátní a mezinárodní
soutěže žáků základních a středních škol. Ty však již vyžadují dlouhodobější pozornost
a trvalejší zapojení účastníků.
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Pravidelní zájmová činnost
Jedná se o zájmové kroužky, soubory umělecké tvořivosti, sportovní družstva.
Dochází k individuálnímu rozvoji účastníka, který je úzce spjatý s činností
zájmového kolektivu. ( volně přejato z Hofbauer, 2004, str. 68-70)
Pedagogický pracovník volného času
Odměna pedagogického pracovníka je mimo jiné ve zpětné vazbě, kterou mladí lidé
vracejí prostřednictvím neverbální komunikace, slovním vyjádřením, oceněním.
Správného pedagoga děti a mládež velmi rychle odhalí. Proto je důležité neustále na
sobě pracovat, neustrnout, rozvíjet se. Ve sféře mimoškolního a mimopracovního
působení mají proto pracovat jenom ti nejlepší z pedagogů.
V okamžiku společného zájmu o zvolenou činnost, aktivitu, se výrazně manifestují
často skrývané vlastnosti jedince. Otevírá se prostor pro účinný vliv a nápravu
zjištěných nedostatků. Právě ve hře ,ve chvílích uvolnění, při strhujících a neobvyklých
zážitcích se objevují lidé otevření , přístupní, spontánní. Není jednoduché určit hranici,
kam sahá pedagogická receptura správného vedoucího, organizátora, trenéra. Ke
vhodným způsobům a metodám je nejlépe se dopracovat sám, vlastním přičiněním,
individuální tvořivostí i na základě chyb a omylů. Schopnost přiznat omyl, učit se od
druhých, přizpůsobovat své názory a zkušenosti praxi, jen svědčí o vyzrálosti a úrovni
v kvalitách pedagogického pracovníka.(volně přejato z Vážanský, 1992, str. 56-57)

4.4.3 Vrstevnické skupiny
Vytvářejí je mladí lidé blízkého věku a obdobného zájmu. Pro mnoho dětí a mladých
lidí jsou první, a často také jedinou formou dobrovolného sdružování. Vznikají nejprve
v místě bydliště, později se jejich dosah působení zvětšuje. Jsou výrazem potřeby
člověka navazovat neformální mezilidské kontakty. Příslušnost k takovéto skupině
poskytuje zázemí a ochranu, kompenzuje jejich sociální a citovou deprivaci. Vytváření
sociálních vztahů a pocitu bezpečnosti má pro jejich členy stejný význam jako obsah
činnosti. Přispívá k jejich socializaci a k osvojování pozitivních hodnot. Stává se však,
že v některých případech působí opačným směrem a důsledkem je antisociální
a delikventní chování prostřednictvím různých band a gangů.
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Programem pozitivně zaměřených vrstevnických skupin jsou především společné
hry, jednoduché soutěže a sportování. Stanovují si jednoduché, přístupné a krátkodobé
cíle. Mají různý stupeň soudržnosti i délku trvání. Mohou podněcovat intenzivní
zážitky, trvalé vzpomínky a hlubší osobní vztahy. Vrstevnické skupiny zůstávají
součástí života mladých lidí a zachovávají si značný výchovný potenciál.( volně přejato
z Hofbauer, 2004, str. 99)
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5. Škola
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci
sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních je
koncipován k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami:


vymezuje terminologii a začlenění prevence do školního vzdělávacího
programu,



popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického
pracovníka,



definuje Minimální preventivní program,



doporučuje postupy škol a školských zařízení

při výskytu vybraných

rizikových forem chování dětí a mládeže.
Vymezení základních pojmů
Primární prevence sociálně patologických jevů u žáků
Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí
a mládeže ve školství je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení
pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. Jedná se o oblast
zabývající se prevencí s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech,
nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky.
Nespecifická primární prevence
Veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního
chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například
zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování
určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe
a své jednání.
Specifická primární prevence
Jedná se o aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení
a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se oprevenci:

42



všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve
zjišťován rozsah problému nebo rizika



selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat
zvýšenou hrozbu rizikového chování



indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl
zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických
vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky

Efektivní primární prevence
Jsou to kontinuální, komplexní a interaktivní programy, které pomáhají čelit žákům
sociálnímu tlaku. Jejich zaměření spočívá na zkvalitnění komunikace, nenásilné
zvládání konfliktů, odmítání návykových látek, zvyšování zdravého sebevědomí,
zvládání úzkosti a stresu.
Neúčinná primární prevence


zastrašování, citové apely, pouhé předávání informací, samostatně realizované
jednorázové akce, potlačování diskuse,



hromadné aktivity nebo promítání filmu by měly být pouze doplňkem, na který
by měl vždy navazovat rozhovor v malých skupinkách.

Minimální preventivní program
Je to dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu
stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních
dovedností. Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků,
pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy
a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Je zpracováván na jeden školní rok
školním metodikem prevence, podléhá kontrole České školní inspekce, je průběžně
vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace za školní rok je součástí
výroční zprávy o činnosti školy.
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5.1 Doporučené postupy v primární prevenci
Doporučené postupy v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů u žáků
a jejich začlenění do školních vzdělávacích programů.
1) Do školního vzdělávacího programu vydaného ředitelem školy je začleněna
problematika prevence sociálně patologických jevů u dětí. Není-li vydán rámcový
vzdělávací program je tato problematika začleněna do osnov tak, aby se prevence
sociálně patologických jevů u žáků stala přirozenou součástí školních osnov a výuky
jednotlivých předmětů a nebyla pojímána jako nadstandardní aktivita škol.
2) Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence sociálně patologických
jevů u žáků

byla prováděna komplexně. Prevence sociálně patologických jevů se

dotýká těchto oblastí:


oblast zdravého životního stylu,



oblast společenskovědní,



oblast přírodovědná,



oblast rodinné a občanské výchovy,



oblast sociálně-právní,

3) Školní preventivní strategie (školní preventivní program)


je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení



je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného
rámcového vzdělávacího programu



vychází z omezených časových, personálních a finančních investic se
zaměřením na nejvyšší efektivitu



jasně definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle



je naplánována tak, aby mohla být řádně uskutečňována



přizpůsobuje se kulturním, sociálním či politickým okolnostem i struktuře školy



oddaluje, brání nebo snižuje výskyt sociálně patologických jevů



zvyšuje schopnost žáků a studentů činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí



má dlouhotrvající výsledky
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pojmenovává problémy z oblasti sociálně patologických jevů



pomáhá zejména těm jedincům, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin



podporuje zdravý životní styl, harmonickou rovnováhu tělesných a duševních
funkcí s pocitem spokojenosti, chuti do života, tělesného i duševního blaha



poskytuje podněty ke zpracování Minimálního preventivního programu

5.2 Systém organizace a řízení primární prevence
1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:


zpracovává příslušný koncepční materiál resortu na dané období



vytváří podmínky pro realizaci resortního systému prevence



vyčleňuje resortní finanční prostředky na primární prevenci



vytváří informační komunikační systém pro činnost resortního systému prevence



rozvíjí spolupráci v oblasti primární prevence na meziresortní úrovni



koordinuje činnost přímo řízených organizací



svolává Výbor pro udělování certifikací programům primární prevence



metodicky vede krajské školské koordinátory prevence

2) Krajský úřad


koordinuje činnosti jednotlivých institucí systému prevence v resortu školství,
mládeže a tělovýchovy na krajské úrovni



pověřuje vhodného pracovníka funkcí krajského školského koordinátora
prevence



vytváří podmínky pro realizaci Minimálních preventivních programů ve školách
svého regionu a kontroluje jejich plnění



zabezpečuje funkční systém vzdělávání pedagogických a dalších pracovníků
školství na úrovni kraje



zařazuje do dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
v kraji témata týkající se specifické i nespecifické primární prevence,



v rámci koncepce školské politiky a své pravomoci zřizuje pedagogicko
psychologické poradny a vymezuje jejich územní působnost
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3) Krajský školský koordinátor prevence


za účelem koordinace činností realizovaných v rámci krajské koncepce prevence
spolupracuje s krajským protidrogovým koordinátorem a koordinátorem
prevence kriminality krajského úřadu



monitoruje situaci ve školách v regionu z hlediska podmínek pro realizaci
Minimálních preventivních programů a navazujících aktivit v oblasti prevence



metodicky vede a spolupracuje s metodiky prevence v pedagogickopsychologických poradnách



provádí kontrolu naplňování Minimálních preventivních programů a připravuje
jejich vyhodnocení



sumarizuje návrh na financování Minimálních preventivních programů a dalších
aktivit v oblasti prevence ze státních zdrojů

4) Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně


zajišťuje specifickou prevenci sociálně patologických jevů a realizaci
preventivních opatření v oblasti územní působnosti vymezené krajským úřadem



zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence,
organizuje pro ně pravidelné pracovní porady a poskytuje jim individuální
odborné konzultace



na žádost školy pomáhá ve spolupráci se školním metodikem prevence a dalšími
pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy související s výskytem
sociálně patologických jevů ve škole



udržuje pravidelný kontakt se všemi institucemi, organizacemi a jednotlivci,
které se v kraji v prevenci angažují



spolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence při vypracovávání
podkladů pro výroční zprávy či jiná hodnocení



pečuje o svůj odborný rozvoj formou dalšího vzdělávání

5) Ředitel školy


zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na
primární prevenci sociálně patologických jevů
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Pravidelně vyhodnocuje Minimální preventivního program a podílí se na
začleněním školního preventivního programu do osnov a učebních plánů
školního vzdělávacího programu školy



řeší aktuální problémy související s výskytem sociálně patologických jevů ve
škole



jmenuje školního metodika prevence pedagogického pracovníka, který má pro
výkon této činnosti odborné předpoklady, případně mu umožní studium
k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických
jevů



podporuje týmovou spolupráci školního metodika, výchovného poradce,
školního psychologa, školního speciálního pedagoga, třídních učitelů a dalších
pedagogických pracovníků školy při přípravě, realizaci a vyhodnocování
Minimálního preventivního programu



spolupracuje s metodikem prevence v pedagogicko-psychologické poradně a
s krajským školským koordinátorem prevence

6) Školní metodik prevence
Zpracovává Minimální preventivní program. Jeho účinnost je jeden školní rok.
Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem.
7) Třídní učitel (ve vztahu k primární prevenci):


spolupracuje se školním metodikem prevence na zachycování varovných
signálů, podílí se na realizaci Minimálního preventivního programu a na
pedagogické diagnostice vztahů ve třídě



motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním
řádem,

dbá na jejich důsledné dodržování, podporuje rozvoj pozitivních

sociálních interakcí mezi žáky třídy


zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru, je
garantem spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků třídy



získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy, jejich
rodinném zázemí. (volně přejato z MŠMT, 2009, str. 1-6 )
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5.3 Návykové látky ve škole a školských zařízení
Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky, které jsou schopné ovlivnit psychiku
člověka, jeho sociální chování a ovládací nebo rozpoznávací schopnosti. Patří sem také
alkohol nebo tabák. To, co je považováno za omamné a psychotropních látky, jedy
a prekusory, stanoví ve svých přílohách zákon o návykových látkách. Konzumace
návykových látek není považována za protiprávní jednání. Jejich užívání osobami
mladšími 18 let je ovšem považováno za nebezpečné chování.
Navádění k užívání návykových látek, nebo podpora takového chování u osob
mladších 18 let jsou zakázány a takové jednání je přestupkem nebo trestným činem.
Užívání návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, na všech
školních akcích i při mimoškolní činnosti není přípustné. Všichni zaměstnanci školy
mají oznamovací povinnost k řediteli školy v případě, kdy žáci nebo studenti omamné
látky užívají, distribuují nebo u sebe přechovávají.
Při řešení problematiky spojené s užíváním návykových látek je třeba spolupracovat
s celou řadou institucí. Spolupráce musí být navázána dříve, než nastanou problémy.
Doporučené postupy školy:


vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek
v prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí
i mimoškolních činnosti,



zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových
látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních
akcí,



školním řádem školy a vnitřním řádem školského zařízení jasně vymezit zákaz
užívání návykových látek ve škole, jejich nošení do školy,



poskytovat žákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění
jejich ochrany před tímto jevem,



poskytovat žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou,
která je přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji,



působit na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek,

48



do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvit informace
o bezpečnosti užívání návykových látek a zákazu jejich užívání při všech
činnostech souvisejících se školními aktivitami,



poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, jakož
i jejich

zákonným

zástupcům,

informace

o

pomáhajících

institucích

a možnostech řešení situace,


při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí
omamných a psychotropních látek je třeba spolupracovat s dalšími
zainteresovanými institucemi,



v případech, které stanoví zákon, plnit ohlašovací povinnost směrem k orgánům
činným v trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou
působností a zákonným zástupcům žáka.

5.3.1 Tabákové výrobky
Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Prostory
školy je třeba označit viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření.
Takto je třeba označit vnitřní i vnější prostory. Školním řádem je nutné kouření
v prostorách školy zakázat a stanovit sankce za porušování tohoto zákazu. (volně
přejato z MŠMT, 2009, str. 10 )
Konzumace tabákových výrobků ve škole
(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy
nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné
mu v další konzumaci zabránit.
(2) Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci
pokračovat.
(3) Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy. O události sepíše
stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek),
který založí školní metodik prevence do své agendy.
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(4) V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce
nezletilého žáka.
(5) V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se
jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou
působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.
(6) Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené
školním řádem. ( MŠMT, str. 10)

5.3.2 Alkohol
Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR
zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je
v konzumaci alkoholu podporovat. Školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu
v prostorách školy v době školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných.
Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo
přestupkem.
Konzumace alkoholu ve škole
(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo
v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu
v další konzumaci zabránit.
(2) Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
(3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický
pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
(4) V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví
a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
(5) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního
řádu školy: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od
koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí
vedení školy.
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(6) V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned
zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý
k pobytu ve škole.
(7) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní
ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od
orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc.
(8) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i
v případě, kdy je žák schopen výuky.
(9) Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálněprávní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce
s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.
(10) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola
potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
(11) Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem.
Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků
k užívání alkoholických nápojů.
(12) V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést
orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem
získaného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka či studenta s orientačním
testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje
pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události
sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.
(13) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy
pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. ( MŠMT,
str. 11)

5.3.3 Omamné a psychotropní látky
Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných
a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu
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docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek. Školním řádem škola
stanoví zákaz užívání omamných a psychotropních látek, jejich distribuci nebo
přechovávání. Současně stanoví zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním
řádem stanoví rovněž sankci za porušení zákazu.
Konzumace OPL ( omamná psychotropní látka) ve škole
(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době
školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další
konzumaci zabránit.
(2) Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci
pokračovat.
(3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický
pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
(4) V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě,
zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
(5) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního
řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy.
(6) V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned
zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý
k pobytu ve škole.
(7) V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola
ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně
způsobilý k pobytu ve škole.
(8) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní
ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce
vyžadovat pomoc.
(9) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i
v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy).
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(10) Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.
Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa
bydliště dítěte.
(11) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola
informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
(12) Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem.
Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze
sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením
školního řádu.
(13) Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za
nebezpečné a protiprávní jednání.
(14) V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést
orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem
získaného souhlasu zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let s orientačním
testováním žáka na přítomnost OPL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje
pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události
sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.
(15) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy
pod vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. ( MŠMT, str.
12-13)
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6. Rodina
Rodina je tradičně považována za hlavního činitele, jenž svým selháním dětem
umožňuje kriminální chování. Celková doba, kterou děti, zejména

sociálně lépe

postavených rodičů, tráví v péči organizací je stejná jako doba, kterou tráví jejich rodiče
v zaměstnání. Sociální kontrola dětí prostřednictvím specializovaných institucí tedy
narůstá. Neorganizovaného času dětí se zmocňují média, mezi nimi především televize,
a část zábavního průmyslu specializujícího se na dětskou klientelu, jež dětem nabízejí
vysoce zpracované, unifikované představy.
Oprávněné obavy jsou ve slábnoucí vazbě mezi rodičovstvím a partnerstvím. Děti
vychovávané jen jedním z rodičů mají podle mezinárodních srovnávacích studií o něco
horší výsledky ve škole, víc zdravotních a psychických problémů nežli děti , které
vyrůstají s oběma rodiči. Přítomnost otce v rodině soudobý výzkum jasně ukazuje jako
faktor, který brání delikvenci syna. (volně přejato z Matoušek, Kroftová, 2003, str.
37-40)
Rodina je pro dítě prvním socializačním prostředím, dítě zde získává nejdůležitější
rámce pro vnímání a chápání světa a učí se základním normám a způsobům chování.
Dítě přijímá v rodině v ní platné hodnoty a učí se základnímu životnímu stylu. I když
později , zvláště v průběhu puberty a dospívání, může dítě tyto hodnoty zpochybnit
a bouřit se proti nim nebo je odmítat, vždy je i tato jeho vzpoura vymezena rámcem,
který je určen primárním působením rodiny. Rodina je přirozeným rámcem pro sociální
učení a to, co se dítě naučí, je v podstatě určováno tím, jak a čím na něj rodina bude
působit. Rodina v průběhu socializace formuje základní sebepojetí a sebehodnocení
dítěte a tím ovlivňuje další průběh jeho života. Stává se podstatný činitelem při utváření
osobnosti dítěte, ovšem i vzniku případných odchylek a deformací. Dítě buduje obraz
sebe sama z informací a reakcí rodičů na jeho chování a tím se dozvídá, co je správné
a co je špatné, vhodné či nevhodné, dobré či špatné, ale také, je-li ono samo dobré či
špatné.(volně přejato z Hadj-Mousová, 2003, str. 14-15)
Rodina vnímaná jako příbuzenské zázemí je prvním činitelem v oblasti prevence. Už
proto, že celá škála nespecifických faktorů je nedílnou součástí výchovy. V rodině se
člověk postupně naučí, nebo měl by se naučit, poznávat sebe sama, hranice svých
možností a schopností, řešit problémy intrapsychické i interpersonálních, různé životní
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role, komunikaci atd. V rodině člověk také získává své postoje k udržování zdraví
a prvá poučení by měla přicházet od rodičů. Všechny současné oficiální dokumenty, ať
už je to koncepce vlády nebo minimální preventivní programy pro školy, poukazují na
nutnost zapojení rodičů do preventivního procesu, a to specificky vzhledem k věku
jejich dětí a možnému ohrožení. Základní filozofií přístupu je uvést postoje rodičů na
pravou míru. Tzn. na jedné straně zmírnit strach a na straně druhé změnit lhostejný
přístup typu ”nás se to netýká”.( volně přejato MŠMT 2007, str. 17)

6.1 Rodina a abúzus drog u dětí a mládeže
Ve vztahu rodiny a abúzu drog u dětí a mladistvých je věnována pozornost hledisku:


demografickému,



sociálnímu postavení rodiny,



povahových vlastností rodičů,



funkci rodiny jako celku,



výchovné přístup rodičů.

Rodina je ve svém přístupu k dětem charakterizovaná přístupem pólovým. Na jedné
straně je nadměrná pečlivost, autorativnost a dominantnost rodičů, na druhé straně pak
malá důslednost, nedostatečný kontakt, kontrola a snížený zájem o dítě.
Kamarádi, vrstevníci, skupiny mládeže se kterými se nevyzrálí jedinec stýká mají
nesporný vliv na to, že adolescent sahá po návykových látkách a experimentuje. Vžité je
přesvědčení, že příčinou zneužívání návykových látek u dětí a mládeže je špatný
kamarád, nebo parta či vliv narušené mládeže žijící ve specifické subkultuře.
Je nesporné, že jedinec, který vyrůstá v dobrém rodinném prostředí a setkává se
s narušenými jedinci, se špatnou partou a s nepříznivě působícími vrstevníky jim
nepodléhá a jeho vývoj není závažně

narušen. Podlehne-li tlaku

strukturovaným jedincům či partě , jedná se o krátkodobé změny.
z Heller, Pecinovská a kolektiv, 1996, str. 42-43)

55

negativně

(volně přejato

6.2 Rizikové a ochranné faktory
Rodina se může přímo či nepřímo podílet na vzniku a rozvoji závislosti některého
člena. Může však také rozvoji závislosti předcházet nebo velmi pomoci při překonávání
návykového problému.
1) Rizikové faktory:


výskyt jakékoliv neléčené a nezvládané návykové choroby u rodičů zvyšuje
riziko jakékoliv návykové choroby u dětí,



neexistují jasná pravidla , která se týkají chování dětí,



nedostatek času na dítě v časném dětství, málo péče, nedostatečný dohled
a nedostatečné citové vazby dítěte,



přehnaná přísnost, nepřiměřené fyzické násilí, týrání dítěte,



schvalování pití alkoholu a užívání drog,



podceňování dítěte, nízká očekávání,



nedostatečné duševní a společenské fungování rodičů,



vážná duševní choroba rodičů,



špatně fungující rodina, výchova pouze jedním rodičem,



časté stěhování rodiny,



dítě žijící bez rodiny a domova,



jeden z rodičů nebo blízký člověk usnadňuje návykové jednání a chrání
závislého před následky. Tím oslabuje motivaci k pozitivní změně.

2) Ochranné faktory:


dostatek času na dítě, přiměřená péče, pevné citové vazby na dítě,



přiměřený dohled, jasná pravidla, která se týkají chování dítěte,



vzdělán,.



spolupráce rodičů na výchově,



výchova je vřelá a středně omezující,



rodiče odmítají alkohol, tabák a jiné drogy zejména u dětí a dospívajících,



očekávání od dítěte jsou jasná a přiměřená,



členové rodiny si osvojili dobré způsoby, jak zvládat stres,
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jsou zajištěny přiměřené potřeby dítěte, jeho ochrana a bezpečí,



rodiče jsou duševně zdraví,



výchova pomáhá vytvářet kvalitní vztahy s dospělými mimo rodinu,



rodiče pomáhají vyhledávat dítěti dobré zájmy,



dobré mezigenerační vztahy.( volně přejato z Nešpor, 2007, str.78-79)
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7. Psychický vývoj dítěte a jeho variabilita
Teorie psychického vývoje respektovaly v minulosti pouze jednu ze dvou základních
fází duševního vývoje. Střet mezi teoretickou pozicí nativismu, který zdůrazňoval
význam vrozené složky s enviromentalistickým přístupem, který přeceňoval vlivy
prostředí a učení, je dnes již překonaný. Není pochybnost o tom , že normální duševní
vývoj je závislý jak na dědičnosti, tak na adekvátních vlivech prostředích.
Činitelé psychického vývoje
Duševní vývoj je proces postupných změn, vzniku a zdokonalování psychických
procesů i vlastností.
1. Dědičná dispozice jedince – genová výbava, tj. genotyp je v době početí
souhrnem součtu náhodně vybrané poloviny dědičných dispozic mateřského
a otcovského organismu. Genotyp však už v tomto okamžiku zahrnuje určité
změny, ke kterým došlo vlivem prostředí v zárodečných buňkách rodičů.
2. Činitelé vnějšího prostředí – jeho vlivem se určitým způsobem realizují dědičné
předpoklady.

Vývojovým

procesem

vzniká

individuální

organismus.

Z psychologického hlediska je osobnost jedince s jeho charakteristickými
projevy označována jako fenotyp.
Vlivy prostředí v postnatálním období


Klimatické, přírodní prostředí – ovlivňuje rychlost zrání a do určité míry
i typ temperamentu.



Materiální prostředí – věcné prostředí zahrnuje

potřebu stimulace

a učení. Patří sem veškeré podněty, které nemají sociální charakter.


Sociálně-kulturní prostředí – je důležité pro uspokojení všech základních
psychických

potřeb.

Socializační

činitelé

zahrnují

jak

široké

sociokulturní vlivy dané společnosti, tak vlivy větších či malých
sociálních skupin, z nichž je pro psychický vývoj nejdůležitější rodina.
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Vývoj je za normálních okolností proces nezvratný. K regresivním změnám, trvalé
zástavě vývoje nebo k úbytku dosažených schopností dochází pouze v patologických
případech. Vývoj se u každého dítěte projevuje určitým tempem.
Dědičnost jako činitel psychického vývoje
Veškeré psychické vlastnosti mají určitý dědičný charakter. Některé z nich se
rozvinou aniž by se na jejich realizaci významněji podílelo vnější prostředí, například
typ temperamentu. U mnoha dalších je míra vlivu dědičnosti a prostředí různá.
Příkladem psychické vlastnosti je inteligence. Rozumové schopnosti závisí ze ¾ na
dědičných vlohách a z ¼ na výchově a vzdělání. Míra dědičnosti se obyčejně velmi
těžko určuje, protože zde spolupůsobí řada různých faktorů.
Sociální prostředí jako činitel psychického vývoje
Socializační činitel je nejvýznamnějším faktorem, který rozvíjí specificky lidské
psychické vlastnosti. Sociální prostředí lze rozdělit na 3 různě působící složky:


sociokulturní vlivy platné v celé společnosti (tradice, zvyky, obecně platné
normy chování, které jsou předávány z generace na generaci),



větší sociální skupiny - poskytují specifikovanější normy sociálního chování,
které mohou být platné jen pro určitou sociální skupinu,



malé sociální skupiny - jsou charakteristické přímými vztahy jejich členů
a bezprostředním působením, které zprostředkovává nejrůznější sociální vlivy,
nejvýznamnější sociální skupinou je rodina.

Funkce rodiny
Je zdrojem uspokojení většiny základních psychických potřeb. V prvních letech
života je její vliv převažující, teprve později vzrůstá význam jiných společenských
skupin jako je parta vrstevníků nebo školní třída.
Dítě si v rodině osvojuje žádoucí způsoby chování, vytváří se citová vazba,
uspokojuje se potřeba sociálního kontaktu. Rozlišuje různé sociální role a samo se
učí potřebné role ovládat. Vývoj osobnosti dítěte je značně ovlivněn typickými rysy
rodiny, ve které žije. Stabilita rodiny poklesla, protože se změnil charakter jejích
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vazeb. Rodinné vztahy a vazby mezi jejími členy jsou zranitelnější a rodina se snáze
rozpadá. ( volně přejato z Vágnerová, Valentová, 1991, str. 6 – 16)

7.1 Období mladšího školního věku
Jde o období od 6 do 11 let života dítěte. Škola rozhodujícím způsobem
ovlivňuje životní styl začínajícího školáka, na rozdíl od staršího školního věku, kde
významnou roli hrají mimoškolní faktory. Můžeme říci, že se jedná v průměru
o nejstabilnější období v dětském životě, pokud dítě vyrůstá ve zdravém sociálním
prostředí. Vstupem do školy se mění životní způsob dítěte. Dítě získává nové
společenské postavení v rodině, ve škole i mezi vrstevníky. Domov již není jediným
světem, láskyplný vztah s rodiči však zůstává. V tomto období dochází k rozvoji
sebevědomí dítěte, které pramení z poměrné soběstačnosti i dobré kondice. Dítě
v tomto období touží

po reálných činnostech. Oblíbené jsou různé pokusy

a manipulace s věcmi. Psychickému zaměření žáků v mladším školním věku
nevyhovuje pasivní přijímání informací. Vývojová rizika jsou v možnosti
podlehnout pocitům méněcennosti, úzkosti, že dítě na svět a věci nestačí. Dalším
nebezpečím je, že žák svůj školní výkon bere za jediné kritérium svých poznaných
osobních kvalit.
Vývoj poznávacích procesů.
 Rozvoj vnímání. Na počátku školního věku má prvořadý význam. Je
základem dětského poznávání a zdrojem bezprostřední zkušenosti.
 Rozvoj pozornosti. Zde převládají procesy vzruchu nad procesy útlumu. Žáci
nemají ještě vytvořené vnitřní autoregulační mechanismy, proto musí učitel
dbát důraz na střídání učebních činností.
 Rozvoj představivosti. Sedmileté děti dovedou dobře rozlišovat mezi
skutečností a fantazií. Svět představ má pro ně stále své kouzlo. Děti se
k němu vracejí ve hře a četbě.
 Rozvoj paměti. Dítě má na počátku školní docházky stále tendenci
zapamatovat si výrazné a emocionálně silně působivé události. Obě formy
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paměti, záměrná i spontánní, procházejí v mladším školním věku
kvalitativními změnami.
 Rozvoj myšlení. Je u 6 – 8 letých ovlivňován školním vyučováním. Žák pod
vlivem učebních situacích začíná informace porovnávat, analyzovat a
diferencovat. Vyvíjí se analytické myšlení.
Citové projevy typické mladšího školáka
Ustupuje citová labilita a impulsivita i dětský egocentrismus. Dítě je schopno
regulovat své chování podle stanovených norem, jsou-li přiměřené věku. Sociální role
žáka ovlivňuje sociální vztahy v rodině, ve škole i mezi vrstevníky. Intenzivněji si
začíná uvědomovat vlastní osobnost, začíná se srovnávat s vrstevníky. Chlapci
a děvčata mají v tomto období značnou potřebu pohybu. V oblibě jsou pohybové hry,
sporty a činnosti, které subjektivně zvyšují rychlost. Po osmém roce ubývá námětových
napodobivých her a stále častěji jsou vyhledávány hry konstruktivní. Kresby školních
dětí nejsou již tak spontánní. Toto období se vyznačuje proměnami jak v expresi tak ve
vnímání výtvarných projevů. Dítě si začíná uvědomovat anatomické zákonitosti, což se
projevuje v kresbě postavy. Mladší žák získává v zájmové i hravé činnosti mnoho
nových poznatků, které si prakticky ověřuje. Rozvoj dítěte je značně ovlivňován
mimoškolní činností. Činnost učební i herní, jsou-li správně pochopeny a řízeny,
podněcují intenzivně rozvoj dispozičních struktur žáka.
Poruchy chování žáků v mladším školním věku.
Jsou podmíněny endogenními a exogenními činiteli. Nesprávné výchovné postupy
rodičů a pedagogů mohou stimulovat různé odchylky v chování a prožívání. Z hlediska
prevence je potřebné, aby škola ve zvýšené míře sledovala a ovlivňovala sociální
a morální vývoj žáka, zvláště v oblasti mezilidských vztahů.

7.2 Období staršího školního věku
Toto období je dobou dospívání a trvá přibližně od 11 do 15 let. V průběhu
dospívání jsou typické velké individuální rozdíly.Období puberty je dobou zrychleného
a nerovnoměrného růstu a vývojových změn. Rychlý růst a zrání se projevuje menší
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tělesnou výkonností a větší únavou. V nervové soustavě dochází ke snížení
vyrovnanosti, zvyšuje se dráždivost. V chování se projevuje neklid, impulzivita,
výbušnost.
Zaměření osobnosti je více introvertní než dříve, pubescent se zaměřuje na vlastní
prožívání a myšlení. Hledání vlastní identity není v tomto období snadné, protože
všechny změny, které dospívání přináší znamenají ztrátu jistoty dřívějších rolí, kolísá
vlastní sebevědomí a sebehodnocení. Ve snaze poznat svou roli, budování své identity
dochází k hierarchii hodnot, k odmítání autorit. Strach ze ztráty identity vede ke snaze
odlišit se od svého okolí.
V období dospívání dochází k uvolňování vazeb z rodiny a roste význam vztahů
s vrstevníky. Se změnou osobnosti pubescenta dochází ke změně postojů rodičů, učitelů
i vrstevníků k dospívajícímu. Od něho se očekává jiné chování a výkon na vyšší úrovni.
Výsledkem mohou být konflikty, které jsou pro vývoj typické.
Vývoj poznávacích procesů.


Rozvoj myšlení pozitivně ovlivňuje kvalitu vnímání. Pubescent vnímá
diferencovaně, dovede analyzovat.



Pozornost dozrává a zlepšuje se z hlediska výběrovosti zaměření. Na jedné
straně se zvyšuje kvalita koncentrace, na druhé straně se v pubertě může
soustředění zhoršit vlivem fyziologických změn.



Paměť je v tomto období převážně logická a úmyslná. Její uchování může být
dlouhodobé. Představy jsou vlivem zkušenosti a vývoje inteligence přesnější.



Vývoj rozumových schopností dosahuje nejvyššího stupně.

Typické projevy staršího školního věku.
Pokrok v myšlení se projevuje ve vztahu dospívajícího k realitě. Pubescent hodnotí
a kritizuje realitu, srovnává jí s možností, jaká by mohla být. V socializaci dochází
k osamostatnění od základních vazeb s primární socializační skupinou, v tomto případě
rodinou. Vznikají nové a diferenciované sociální vztahy a role na různých úrovních.
Úkolem rodiny je poskytnout jedinci jistotu a bezpečí. Pokud jsou vztahy v rodině
stabilní a dítě má zkušenost s trvalým a spolehlivým citovým zázemím, může úspěšně
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nastoupit proces emancipace. Samotný proces osamotňování je obtížný, protože v sobě
nese základní konflikt, rozpor mezi potřebou emancipace, nezávislosti, a potřebou
stability.Vztahy s rodiči a dospělými se obecně mění. Dochází v některých případech až
k manifestačnímu odpoutání od rodiny. V tomto období se vytváří rozpor mezi rolí
dospívajícího, to znamená chování, které se od něj očekává, a jeho statutem, to znamená
souhrnem jeho práv a povinností. Vztahy vrstevníků jsou stále důležitější. Cílem těchto
vztahů je poskytovat sociální ocenění a novou jistotu, kterou pubescent odpoutáním od
rodiny částečně opouští.
Poruchy chování žáků staršího školního věku.
Jsou to opakované projevy nepřijatelného chování, kterým můžou být narušena
některá základní práva ostatních. Jedná se o poruchu socializace, která zahrnuje jeden ze
dvou aspektů :


Porucha socializovanosti – dítě není schopné projevit normální náklonnost
a vztah k jiným lidem. Jde o jednání necitelné, bezohledné. Zajímá se výhradně
o svůj prospěch.



Projevy agresivity – dítě se chová agresivně a omezuje svým chováním
základní práva ostatních. Jde například o fyzické násilí, vandalismus, krádeže.
V případě, že se jedná o neagresivní poruchy chování projevuje se útěky,
touláním, lhaním a později i užíváním drog.

Poruchy chování se v pubertě projevují u jedinců, kteří jsou dlouhodobě deprivováni
v oblasti citových potřeb a bezpečí rodinného zázemí. Snaha o hledání vlastní identity
může nabývat forem poruchového, necitlivého a bezohledného chování. (volně přejato
z Vágnerová, Valentová, 1991, str. 80 – 109)
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8. Výzkum
Výzkumná sonda se týkala tří věkových kategorii: žáků 2. třídy, žáků 8. třídy
a rodičů. Cílem výzkumu bylo zjistit jak vybrané skupiny budou reagovat na dotazy
uvedené v dotazníku. Vybrané skupiny respondentů zabíraly široké spektrum, výzkumu
se zúčastnily jak respondenti z měst, tak z obcí. Poměr chlapců a dívek v kategoriích
byl vyrovnaný. Co se týče rodičů byly zastoupeny jak úplné rodiny, tak neúplné
v poměru 80:20. V dotazníku bylo celkem 15 otázek, které se týkaly rodiny, volného
času, umění, prevenci, problematice drog. Výzkumu se zúčastnilo 30 dětí a 15 rodičů.
Z otázek jsem si vybral tyto :
1. Víte jak zacházet s volným časem?
2. Jak tráví děti volný čas?
3. Co je podle nich umění, jak ho vnímají?
4. Víte co znamená prevence?
5. Co jsou podle vás drogy?
6. Máte nějakou zkušenost s drogou?
Výzkum zjistil tyto skutečnosti :
První skupina – žáci 2. třídy
Svůj volný čas si ještě neumí naplánovat, proto jejich aktivity řídí rodiče. Tráví jej
většinou formou různých her s kamarády, navštěvují zájmové kroužky, sportují a když
jsou doma hrají s hračkami. Umění chápou jako formu výtvarné výchovy. Jde
především o malování obrázků a vytváření jednoduchých výrobků z různých materiálů.
Dále sem zahrnují návštěvu divadla, kina, výstavy. Oblast prevence je jim vzdálená.
Tomuto pojmu nerozumí. Neuvědomují si, že s problematikou prevence nevědomky
pracují v rámci školní výuky. V drogách vidí něco špatného co může uškodit jim nebo
rodičům. Užívání drog si představují ve formě injekční stříkačky nebo užívání různých
prášků. Zkušenosti s drogou nemají. V ojedinělých případech zkusily při oslavách
pořádanými rodiči alkohol.
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Druhá skupina – žáci 8. třídy
Tato skupina si už dokáže sama vyplnit svůj volný čas různými aktivitami. Tráví jej
většinou provozováním sportovní činnosti, a to jak na úrovni sportovních klubů, tak
rekreačně. Velice oblíbenou aktivitou v tomto věku je různorodá práce na PC a to ve
formě zábavy nebo vypracování úkolů v rámci školního vyučování. Pod uměním si
představují návštěvy koncertů, divadla, kina, výstav různého zaměření. S prevencí se
setkaly téměř všichni a to většinou prostřednictvím školy. Ví, že je důležitá, ale mimo
školy se sní nesetkávají. Umí pojmenovat co jsou to drogy, slyšely o jejich účincích.
Jsou přesvědčeni, že kdyby drogu zkusily, budou umět svoji konzumaci řídit a budou
schopny kdykoliv drogu přestat konzumovat. Většina oslovených má zkušenosti
s drogou. Jedná se většinou o alkohol a tabákové výrobky. Část oslovených zkusila
marihuanu, na diskotékách extázi.
Třetí skupina – rodiče
Rodiče většinou umí naplánovat volný čas především 1. skupině respondentů. Druhá
skupina si většinou k prožití volného času vybírá své vrstevníky a rodiče zde figurují
jako zprostředkovatelé zájmových činností. Většina rodičů si uvědomuje, že nuda je
největší nepřítel každého jedince a proto se snaží děti zapojovat do různých aktivit.
Bohužel se někdy stává, že v dobré víře je množství aktivit nad možnostmi dítěte.
Dochází k jeho přetěžování, což v konečném důsledku má negativní dopad na jeho
vývoj. V umění spatřují většinou kulturní vyžití. Příkladem jsou výstavy různého
zaměření, koncerty, divadla. Pod pojmem prevence vidí něco co předchází nějakému
problému. Je zde snaha informovat děti o problematice a škodlivosti drog a jiných
patologických jevů. Problém je většinou v tom, že nejsou schopni podat informace
správnou formou. Většina dotazovaných dokáží drogy pojmenovat, znají jejich účinky
i následky. Spatřují v nich velký problém jak pro rodinu samotnou, tak pro společnost.
Zkušenosti mají většinou s konzumací alkoholu a tabáku. Ve svém okolí znají
konzumenty návykových psychoaktivních látek. V případě problému s užíváním drog
u svých dětí by vyhledaly odbornou pomoc. Ve skupině dotazovaných nebyl nikdo, kdo
by byl závislý na užívání drog.
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Vyhodnocení výzkumu


První skupina chápe rodinu jako velmi důležitou součást svého života. Drogy
neznají, o prevenci neví nic. Volný čas tráví většinou s rodiči nebo v zájmových
kroužcích. Umění spíše chápou ve formě výtvarné výchovy.



Druhá skupina uznává důležitost rodiny, ale je zde už snaha osamostatnit se, do
popředí se dostává význam vrstevnické skupiny. Drogy znají, někteří znají
i jejich konzumenty, většina respondentů drogu zkusila. Prevenci znají ze školy.
Volný čas tráví většinou s vrstevníky nebo zájmovou či sportovní činností.
Velmi oblíbená je práce na PC. Umění chápou ve formě filmů, výstav,
koncertů.



Třetí skupina podtrhuje důležitost rodiny a věnování se dětem. S drogou se
většina

seznámila a většina

zná i konzumenty. S prevencí se už tolik

nesetkávají, ale vědí, že je důležitá.

Volný čas tráví většinou s první

dotazovanou skupinou, ta druhá už má svoje zájmy a vyhledává většinou
vrstevníky. Na umění nemají moc času a většina je chápe jako výstavy nebo
kulturní akce.
Výzkum potvrdil, že dotazovaní, kteří bydlí ve městech mají sice větší možnosti ve
výběru volnočasových aktivit než ti co bydlí v obcích, ale nebezpečí drogové nabídky je
zde podstatně větší. I v oblasti prevence jsou školy ve městech v této problematice více
připraveny než školy na obcích. Co se týče množství využívání volného času jsou
rodiče obou skupin na tom stejně. Většinou díky svému zaměstnání mají na svoje děti
čas pouze o víkendech.
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9. Závěr
Předpokladem účinné prevence je pravdivost informací o drogách. Každé dítě nebo
mladý člověk se s drogou či drogovou problematikou setká a proto není možné
zatajovat jejich existenci. Postupné získávání pravdivých informací může vést ke
snížení rizikového chování u většiny mladých lidí. Zatajování skutečnosti, že první
setkání s drogou bývá většinou zajímavé a příjemné, je neúčinné. Mezi motivy, které
mají za příčinu konzumaci drog patří například: zvědavost, touha někam patřit, vliv
party, touha po odlišnosti, revolta proti světu dospělých, narušená schopnost
v navazování sociálních kontaktů, partnerské problémy, problémy ve škole nebo v
rodině, nuda, očekávání zážitku. Naplňování potřeb a schopnost řešit různé problémy
adekvátním způsobem může snížit pravděpodobnost motivace k braní drog. V drogové
problematice platí to, co v jiných oblastech. Prevence je nejdůležitější, nejúčinnější
a nejlevnější. Represe nemá natolik odstrašující sílu, aby odvrátila mladé lidi od
experimentů s drogami. Jejím úkolem by mělo být zabránit dalšímu rozšiřování těchto
látek.
Školy většinou nejsou místem, kde problémy s alkoholem nebo drogami vznikají,
jsou však často místem, kde se tyto problémy mohou projevit. Škola nám může být
v této problematice velmi užitečným spojencem a rádcem. Spolupráce školy a rodiny by
měla být v tomto ohledu stěžejní, protože jen tak můžeme připravit své děti na nástrahy,
které je v životě potkají. Když nedostanou potřebné informace od rodiny a od školy, pak
následky budou pro všechny zainteresované strany tragické. To, že nebudeme před
tímto problémem zavírat oči a budeme znát realitu a její rizika, nám pomůže v situaci,
kdy drogu budeme umět odmítnout. Musíme se smířit s tím, že drogy vždy byly
součástí našeho života a zůstanou i v budoucnosti.
Škola svým přístupem k využívání volného času významně přispívá k osvojení si
aktivního nebo pasivního přístupu dětí a mládeže k trávení volného času. Většina škol
nabízí možnost aktivního trávení volného času formou nepovinných předmětů, kroužků.
Příkladem může být zájmová činnost ve formě výtvarné výchovy. Výtvarná výchova je
jedinečným a nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání vlastní existence, tedy i
prostředkem chápání a utváření vlastního názoru. Je nezbytné hledat pro výtvarnou
výchovu takové metody a formy práce, které povedou k jejich odpovídajícímu naplnění.
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Jde především o posílení

vlastní tvořivé činnosti uměleckými vyjadřovacími

prostředky. Ta pak vede žáky k pochopení umění jako způsobu poznání světa v celé
jeho složitosti. Činnosti obsažené v jednotlivých dílech učí děti pozorovat svět kolem
sebe, nekopírovat ho, ale osobitým způsobem o něm vyprávět jazykem umění.
Část škol dává v době mimo vyučování k volnému využití svá hřiště a tělocvičny.
I školní tělesná výchova je důležitým prvkem modelujícím vztah dětí k volnočasové
tělesné aktivitě ve sportovních klubech nebo asociacích a k neorganizovanému
sportování dětí a mládeže. Často se však setkáváme s nezájmem dětí o tuto nabídku.
Důvodem může být i to, že děti nejsou svým stylem života v rodinách nebo přístupem
k pohybovým a ostatním volnočasovým aktivitám ve školách motivovány k těmto
činnostem. Chybí pak základní postojové předpoklady k aktivnímu odpočinku, to
znamená potřeba pohybu, estetického uspokojení, sociálního kontaktu, seberealizace
a podobně. Práce a odpočinek dětí během školního vyučování, respektování požadavků
na délku a počet vyučovacích hodin a na délku a způsob využívání volného času během
přestávek, jsou základními složkami pohody organizačního prostředí ve školách.
Optimální organizační prostředí ve škole je jedním ze základních požadavků školy
podporující zdraví a zdravý životní styl.
Rodiny byly dříve stabilnější, zkušenosti se předávaly z jednoho pokolení na druhé,
rodinní příslušníci spolu trávily více času než dnes. V důsledku zásadních
společenských a ekonomických proměn došlo i ke změně hodnotového systému
a některé nemateriální hodnoty jsou podceňovány nebo opomíjeny. Spousta rodičů neví,
že dítěti nemusí kupovat drahé věci, ale musí s ním strávit čas, musí si s ním povídat,
poslouchat ho a brát ho vážně. Rodič má právo a nebo někdy i povinnost odmítnout to,
co dítě dělá, pokud s jeho chováním nesouhlasí, ale nikdy nesmí odmítnout dítě
samotné. Rodina je první instance pro předávání vzorů a volby zálib, a to i sportovních.
Stejný význam se v tomto směru obvykle přisuzuje sportovním klubům. Člověk, který
je zvyklý od mládí sportovat, ani v dospělosti s aktivním pohybem nepřestává. Řada
rodičů nabízí svým dětem spoustu věcí, ale nedbá na volný čas dětí, na to, co děti ve
svém volném čase dělají a s kým.
Není podmínkou do volnočasových aktivit dětí investovat přemíru finančních
prostředků. Jde zejména o to, společně stráveným volným časem posílit rodinné vztahy
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a sytit citové potřeby dětí. Děti potřebují lásku, řád a vzory, s nimiž by se mohly
hluboce identifikovat. V rámci volnočasových aktivit a zejména sportu, je také
optimální vypořádat se s obtížným úkolem rodiny,

výchovou dětí ke svobodě

a odpovědnosti. Dítě potřebuje kromě svobody také řád. Vymezená mezigenerační
hranice je potřebná i při kamarádském vztahu dětí a rodičů. Dobrá výchova
k odpovědnosti a umění zacházet se svobodou volby, jsou důležitými prvky dobré
výchovy a prevencí prakticky čehokoliv.
Musíme se smířit s tím, že drogy jsou všude kolem nás. Počet ilegálních drog bude
neustále stoupat a budou stále více vidět. Stát není schopen nás před tímto nebezpečím
ochránit a je jenom na nás jak si s tímto problémem poradíme.
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