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Přílohy 

 

Příloha č. 1 

Příloha č. 1 – PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA 

Písemná příprava 

přednášek o AČR a VP ve školních zařízeních 

 

Předmět: dvoudenní denní přednáškový cyklus Vojenského policisty o armádě, životě 

vojáka v zahraniční misi a vlastních zkušenostech, o krajině a lidech v Afghánistánu, 

kriminalistické technice a protidrogové problematice ve společnosti. 

Téma:  

1. část 

- potřeba armády v současné době, dovednosti vojáků, ukázka pyrotechnického obleku 

- život vojáka v zahraniční misi v Afghánistánu 

- o lidech a krajině Afghánistánu 

- projekce, ukázka tradičního afghánského oblečení a jiných předmětů 

2. část 

- práce kriminalistického technika, praktické ukázky daktyloskopie, trasologie 

- protidrogová prevence, drogové testy,  

 

Cíl přednáškového cyklu: Pedagogicky působit na děti Výchovného ústavu, dětského 

domova se školou ve Žluticích a Lesnické střední škole ve Žluticích v rámci 

pedagogické praxe studenta Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Seznámit 

žáky s prací a zkušenostmi vojenského policisty – kriminalistického technika a rozšířit 

tak rozměr vnímání světa skupinu dětí ve věku 14 až 18 let. Pozorováním  
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a porovnáváním skupin žáků a následným rozhovorem s vybranými jedinci po 

konsultaci s vedoucími vychovateli jednotlivých výchovných zařízení získat z reakcí 

žáků na jednotlivá témata poznatky pro zpracování bakalářské práce. Tématem práce 

jsou Volnočasové aktivity jako prevence sociálně – patologických jevů. Cílem práce je 

poukázat na možná negativa ve výchově mládeže a na formy prevence s využitím 

volného času.  

Metoda: tématický výklad, projekce fotografií k uvedeným tématům a krátká videa, 

diskuze, ukázka drobných předmětů, formou hry praktické činnosti trasologie, 

daktyloskopie. 

Místo zaměstnání: učebna Výchovného ústavu, hřiště nebo jiné venkovní prostory 

zařízení pro praktické ukázky. 

Čas: každá přednášková část v délce 2 hodiny, rozdělená do třech 30 minutových 

bloků, v období prosince 2012 až ledna 2013. Konkrétní datum bude stanoveno po 

dohodě s ředitelkou Výchovného ústavu Žlutice, Mgr. Michaelou CÁSTKOVOU. 

Materiální zabezpečení: vlastní počítač, projektor, pro ukázky z kriminalistiky využití 

nespotřebovaného materiálu, který procházejí dobou expirace, drobné předměty  

a fotografie z kriminalistické techniky. 

 

Rozpracovaná témata s přílohou v elektronické podobě 

1.část 

1.1 

Potřeba armády v současné době – diskuse s žáky s hledáním odpovědí na otázky: Co 

víte o AČR? Myslíte si, že je armáda důležitá? Co víte o světových konfliktech  

a historii? 

1.2 

Dovednosti vojáků. Co musí voják umět? Jaké vlastnosti by měl voják mít? Víte, jak 

vypadá výcvik vojáků? 
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1.3 

Ukázka pyrotechnického obleku s možností vyzkoušet si náročnost pohybu v obleku 

s ukázkou školního granátu URG. Projekce oficiálně vydaného DVD BRN 601 

v Prostějově o náročnosti výběrového řízení k jednotce speciálních sil. 

1.4 

Život vojáka v zahraniční misi v Afghánistánu. Vyprávění s projekcí fotografií z mise 

v Afghanistánu z provincie Uruzgan 2010, o strážní službě, ubytování jednotek, 

psychické náročnosti v prostředí. 

1.5 

O lidech a krajině Afghánistánu. Krátká presentace power-point (Jak jsem byl 

v Afghánistánu se základními informacemi o zemi. Vyprávění o zážitcích z cest při 

plnění úkolů v provincii Badachšán v roce 2008, návštěvách škol, sirotčinců a distribuci 

humanitární pomoci a darů českých dětí cestou humanitární organizace Stonožka. 

1.6 

Projekce filmu na DVD vydaného BRN 601 Prostějov o působení jednotky v Jalalabádu 

v roce 2012. 

1.7 

Ukázka tradičního afghánského oblečení – figurantem bude přednášející. Žáci si mohou 

vyzkoušet „burku“ tradiční ženský oblek. Výstava drobných předmětů, např. obušek na 

osli, tradiční tlakový hrnec, dětské šaty, olejová lampa, fotografie lidí dětí krajiny 

formátu  A4. 

 

2. část 

2.1 

Důležitost práce kriminalistického technika na místě činu s výchovným důrazem                   

na schopnosti a možnosti expertů v odvětvích kriminalistické techniky. Ukázka 

techniky, materiálu a fotografií schválené náčelníkem Od KTE. 
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2.2 

Praktické ukázky z daktyloskopie. Žáci podle zájmu si mohou formou hry vzájemně 

vyzkoušet snímání kontrolních otisků prstu. Z odvětví trasologie odlévání stopy sádrou 

dentalstone.  

2.3 

Protidrogová prevence formou diskuze s praktickou ukázkou drog testů, se kterými 

pracuje policie. 

POZNÁMKA: 

Při přednáškách nebudou prezentovány zbraně a detaily o vojenské technice, 

z kriminalistické techniky jen všeobecně známé metody bez uvedení detailů. 

Vzhledem k předvánočnímu období, navrhuji termín realizace přednášky ve dnech 7.1. 

2013  a 8.1.2013. 


