
Typy rizikového chování 

 

Návykové látky – drogy 

Užívání návykových látek lze považovat za rizikové chování, na kterém se podílí mnoho faktorů. 

Vydefinování rizikových faktorů pomáhá najít vhodné a účinné intervence a předcházet hlubším 

negativním dopadům, které ovlivňují rozvoj osobnosti a uplatnění mladého člověka v životě. 

 

Abstinence od drog – zdržení se nebo vzdání se nějaké substance, která způsobuje požitek. 

Experimentální užití drog – jednorázová zkušenost, nejvýše 2-3 zkušenosti v životě. 

Rekreační – příležitostné/pravidelné užívání drog je zakomponované do životního stylu zejména 

mladých lidí, nepůsobí vážné zdravotní, sociální a ekonomické problémy. 

Problémové užívání drog je dlouhodobé perorální, intravenózní a jiné užívání návykových látek. 

Problémové užívání většinou způsobuje zdravotní a sociální i ekonomické problémy. 

Závislé užívání drog bývá nepřetržité a pravidelné, určuje životní styl a působí vážné poškození 

somatické, psychologické a sociální. 

 

Základní informace o drogách: 

Alkohol 

 

Alkohol je droga, s kterou se dítě setká nejdříve – nejčastěji v rodině nebo u vrstevníků. Je to 

společensky vysoce tolerovaná droga, jejíž užívání může vést k jinému rizikovému chování. Alkohol 

je snadno dostupný. České děti začínají s konzumací alkoholu nejdříve z EU (přibližně v 11 letech). 

Česko patří mezi státy s největší spotřebou alkoholu na světě, především piva.  

 

Tabák 

Je podrobněji zpracován v samostatné příloze.   

Tabák bývá první drogou, se kterou se děti setkají podobně jako s alkoholem. Alarmující je, že 

v Česku kouří 40-50%  dětí mezi 15. až 18. rokem, čímž zaujímáme negativní přední místo v 

Evropě. K prvnímu setkání s cigaretami dochází zpravidla v rodině od starších sourozenců nebo 

kamarádů.  

 

Marihuana 

Rostlina, která roste prakticky po celém světě. Účinné látky se nazývají cannabinoidy. Mají 

psychotropní efekt a další využitelné vlastnosti, např. při léčbě bolesti (tzn. využití zejména u 

paliativní léčby – kdy jde o zmírnění příznaků, léčebné účinky konopí nepochybně existují, ale je to 

otázka klinického lékařského výzkumu, který u nás zatím neprobíhá a také jasně nastaveného 

případného využití v lékařství v souladu s principy lékové politiky státu) a při různých chorobách. 

Sušené listy, květy (tzv. palice) marihuany mají výrazné aroma.  V současné době se v česku 

vyskytují dvě dosti odlišné formy marihuany. První, pěstovaná podomácku v květináčích za oknem, 

či na malých políčkách obsahuje zpravidla 3 - 5% THC.  Druhou, mnohem rizikovější formou je 

marihuana pěstovaná tzv. hydroponiím způsobem ve velkých halách, v dnešní době zejména 

větnamskou komunitou. Obsahuje zpravidla 10 – 30% THC a její rizika jsou mnohonásobně větší. 

Většina odborníku pak již tuto formu marihuany nepovažuje za tzv. lehkou drogu. Další, v česku 

nepříliš častá forma drogy, je hašiš, což je konopná pryskyřice, která má barvu tmavě zelenou až 



hnědou. Psychická závislost se objevuje u dlouhodobých uživatelů, nebývá zvýšená tolerance na 

drogu ani výrazné odvykací příznaky. U určitých osob může dojít k rozvinutí psychických problémů 

- deprese, úzkosti, paniky vedoucí k sebepoškozování, může dojít k poruchám myšlení a krátkodobé 

paměti, rozvoji paranoidního stavu. Většina těchto stavů po odeznění intoxikace ustupuje. 

Marihuana bývá u mladých lidí nejčastěji zneužívanou nelegální drogou. 

 

Těkavé látky - ředidla, lepidla, plynné látky 

Jedná se o vysoce nebezpečné chemikálie. Tyto látky ovlivňují mozek - centrální mozkovou 

soustavu.  Toluen je nejčastěji užíván už malými dětmi, neboť je snadno dostupný a levný, občas ho 

kupuje i někdo starší. Rodiči bývají rizika s experimentováním podceňovány. Účinek je krátkodobý 

a brzy odezní. Dostavuje se euforie, poruchy vnímání, halucinace, poruchy vědomí a spánku, agrese. 

Toluen vyvolává psychickou závislost. Nebezpečnost této látky spočívá v neodhadnutí dávky. Může 

dojít k bezvědomí až komatu, k srdeční zástavě, zástavě dechu nebo udušení zvracením. Trvale 

poškozuje mozek - je to rozpouštědlo, které ovlivňuje rozumové schopnost, způsobuje agresivní 

chování. 

 

Metamfetamin (Pervitin) 

Jedná se o stimulační drogu - má budivý efekt, ovlivňuje centrální mozkovou soustavu. U nás je 

nejčastěji znám pod názvem pervitin, je vyráběn tzv. „českou cestou“. Je dostupná prakticky všude 

na území České republiky. Pervitin zrychluje myšlení, zvyšuje motorické tempo, vytváří třes, zahání 

únavu, vyvolává euforii a příjemné pocity tělesné i duševní, snižuje chuť k jídlu. Po užití pervitinu 

má jedinec rozšířené zornice očí, zvýšený tep a krevní tlak, zvýšenou celkovou aktivitu organizmu, 

intoxikovaný je hovorný, neklidný, v dobré náladě, ztrácí zábrany, zvyšuje se jeho sexuální pud. 

Osoba intoxikovaná pervitinem může mít sklony k agresivnímu chování.  

 

Heroin 

Řadí se mezi opioidy, které se používají jako léky proti bolesti (analgetika), léky proti kašli 

(antitusika). Na černém trhu se nesetkáváme s jeho čistou podobou, což zvyšuje jeho rizikovost. 

Injekční aplikace drogy je vysoce riziková. Má rychlý vliv na centrální nervový systém, potlačuje 

bolest, působí euforii, má tlumivé a zklidňující účinky. Často se apatie střídá s nespavostí, únavou a 

podrážděností. Na jeho pravidelném užívání vzniká i fyzická závislost, takže syndrom odnětí látky 

(abstinenční příznaky) je provázen velkými bolestmi a dalšími závažnými somatickými problémy.  

 

Syntetické drogy 

Nejznámější syntetickou drogou je „extáze“. Pod pojem „extáze“ řadíme celou řadu synteticky 

vytvořených stimulačních látek s halucinogenním potenciálem. Dnes se v tabletách, které jsou 

označovány jako extáze, objevuje celá řada látek. U mladých lidí patří mezi velmi rozšířenou drogu. 

V některých sociálních subkulturách dokonce k určitému životnímu stylu. Drogu užívají mladí lidé 

na tanečních akcích, v klubech a na masových tanečních festivalech. Uživatelé drogu považují za 

bezpečnou a příjemnou. Uživatel extáze hodně tančí a nepociťuje vyčerpání, to může být 

nebezpečné a může dojít k dehydrataci. Objevují se však další tzv. nové syntetické drogy, které 

obsahují MDMA. Zde výrobci reagují na poptávku trhu i skutečnost, že se látka objeví mezi 

zakázanými a vyrobí se látka jiná podobná, která na seznamu není. 

 



 

 

 

 

 

Rizikové chování v dopravě 

 

Rizikové chování v dopravě můžeme obecně charakterizovat jako takové jednání, které vede v 

rámci dopravního kontextu k dopravním kolizím a následně k úrazům nebo úmrtím.  

 

Dělíme ho zejména podle cílové skupiny, o které pojednáváme. Základní dělení představují 

motorizovaní a nemotorizovaní účastníci dopravy: 

 

a) chodec, 

b) cyklista, 

c) cyklista v městském prostředí, 

d) cestující hromadnou dopravou, 

e) spolujezdec v motorizovaném vozidle, 

f) řidič mopedu nebo motocyklu s objemem do 50 cm
3
. 

 

Druhým kritériem pro dělení je věk cílové skupiny. 

 

Z pohledu prevence ve školách je nejvýznamnější dopravní výchova, která začíná na prvním 

stupni základních škol (navazuje na předškolní dopravní výchovu) a trvá až do prvního ročníku 

středních škol.   

 

Příznaky užívání drog: 

Výkyvy nálad 

Vznětlivé a agresivní chování 

Únava 

Úpadek vzhledu a zanedbávání zevnějšku, špinavé oblečení 

Začervenání kolem nosu 

Zúžení nebo rozšíření zornic 

Lhaní, tajnosti 

Ztráta chuti, hubnutí 

Utrácení hodně peněz 

Ztrácení věcí z domu, krádeže peněz doma i ve škole 

Ztráta zájmu o zájmy, sport 

Změna kamarádů, ztráta původních kamarádů 

Samotářství 

Zvýšený zájem o drogové symboly (na tričkách, hudba subkultury apod.) 

Zhoršení školního prospěchu 

Pozdní časté příchody domů, časté přespávání u neznámých kamarádů 

 



 

Dělení podle věku: 

 

1. stupeň základní školy – chodec, cyklista a cestující hromadnou dopravou, 

2. stupeň základní školy – cyklista v městském provozu, 

střední škola – cyklista v městském provozu, řidič mopedu a motocyklu do 50 cm
3
, 

spolujezdec. 

 

Dělení podle typu rizikového chování: 

 

1. rizikové chování způsobené vlivem návykových látek (alkohol a jiné drogy), 

2. rizikové chování způsobené neznalostí dopravních předpisů, 

3. rizikové chování způsobené osobnostními faktory (agresivní jednání, vyhledávání 

vzrušujících zážitků, depresivita, přeceňování vlastních schopností). 

 

 

Rizikové chování v dopravě je: 

 

 chování v rozporu s oficiálními a neoficiálními pravidly, 

 agresivní chování, 

 neočekávané (nebo nezvyklé) chování. 

 

V rámci preventivních aktivit v dopravě předcházíme: 

 

 nehodám (selhání dopravního systému), 

 úrazům, 

 ztrátám na životech, 

 psychickým traumatům, 

 materiálním škodám, 

 negativním ekonomickým dopadům (např. jako důsledku dopravního kolapsu), 

 ničení životního prostředí. 

 

 

 

 

 

 

Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie) 

 

Mentální anorexie a bulimie představují ve svých projevech mezní polohy jídelního chování od 

život ohrožujícího omezování příjmu potravy až po přejídání spojené se zvracením nebo jinou 

nevhodnou kompenzací energetického příjmu. Pro obě poruchy je příznačný nadměrný strach 

z tloušťky, nespokojenost s tělem a nadměrná snaha o dosažení štíhlosti a její udržení. Další 



psychické a zdravotní problémy většinou souvisí s mírou podvýživy a s intenzitou užívaných 

„metod“ na zhubnutí.  

Mentální anorexie je porucha charakterizovaná zejména úmyslným snižováním tělesné hmotnosti. 

Základním kritériem anorexie je nízká tělesná hmotnost (alespoň o 15% nižší než odpovídá věku a 

výšce) a aktivní snaha hubnout nebo nepřibrat (nemocní někdy popírají snahu hubnout, ale mluví o 

zdravé výživě a životním stylu). Postupně si zvykají na snížený příjem energie, nadměrnou 

sebekontrolu v jídle a často i zvýšený energetický výdej, snadno se cítí přejedeni. Bývá rozlišován 

nebulimický (restriktivní) a bulimický (purgativní) typ mentální anorexie, kdy v jejím průběhu 

dochází k opakovaným epizodám přejídání nebo zvracení, užívání laxativ nebo diuretik. 

Mentální bulimie je porucha charakterizovaná zejména opakujícími se záchvaty přejídání, 

spojenými s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti. Rozhodujícím kritériem přejídání je 

subjektivní pocit ztráty kontroly nad jídlem. Někdy je rozlišován purgativní (vyskytuje se zvracení, 

laxativa nebo diuretika) a nepurgativní (ke kontrole hmotnosti jsou využívány přísné diety, 

hladovky nebo intenzivní cvičení) typ bulimie.  

 

 

Alkohol u dětí školního věku 

 

Alkohol je v Evropě nejrozšířenější návykovou látkou. Rozšířenost pití alkoholu má hluboké 

společenské a kulturní kořeny. Alkohol je legální drogou, přičemž její dostupnost je v různých 

zemích upravena odlišně. V České republice je podle zákona možné podávat a prodávat alkohol 

zletilým osobám, tj. od 18 let věku.  

Alkohol je návyková látka, která má velmi komplexní účinky na lidský organizmus, které se 

rozhodně neomezují jen na ovlivnění psychiky nebo chování. Účinky alkoholu na CNS jsou známé, 

týkají se mozkové kůry (ovlivnění poznávacích schopností, zejména přijímání, uchování a 

vybavování, resp. využívání informací), mozečku (alkohol ovlivňuje motoriku), hipokampu 

(alkohol snižuje schopnost zapamatovat si nové informace), mozkového kmene (alkohol zde může 

ovlivnit řízení dýchání a krevního oběhu). Alkohol také silně působí na mozkový okruh odměny 

(reward pathway), vyvolává pocity uspokojení, které pak vedou k tendenci opakovat konzumní 

chování. Postupně se pak v některých případech může rozvinout závislost na alkoholu, která je 

závažnou psychiatrickou poruchou. Pokud jde o srdce a oběhový systém, alkohol zvyšuje krevní 

tlak a vede k hypertenzi, dále může vést k poškození srdeční tkáně a vyvolávat poruchy srdečního 

rytmu. Játra jsou nejdůležitějším orgánem látkové výměny a současně orgánem, kde dochází 

k odbourávání alkoholu prostřednictvím enzymu alkoholdehydrogenáza. Pravidelný nadměrný 

příjem alkoholu vede k vážnému poškození jaterních funkcí a později k rakovině. Nadměrný 

příjem alkoholu vede často k onemocněním různých orgánů trávicího systému (hltan, jícen, 

žaludek, střeva, konečník). Velmi složité jsou interakce mezi alkoholem a hormony, obecně lze 

říct, že alkohol poškozuje jak tkáně, které hormony produkují, tak tkáně, které na hormony reagují. 

Výsledkem je zpravidla dysregulace často i více funkčních okruhů. Alkohol také narušuje spánek a 

snižuje tak schopnost regenerace organizmu. 

Účinky alkoholu závisí na dávce. Je proto dobré si uvědomovat obsah alkoholu v jednotlivých 



druzích alkoholických nápojů. Prakticky polovina veškerého alkoholu v ČR se vypije v pivu. Pivo 

má nejčastěji 4 až 5 objemových procent alkoholu, tj. v jednom půllitru piva je přibližně 20 ml 

čistého lihu (tj. přibližně 16 gramů etanolu). Víno má nejčastěji koncentraci 11 až 13 %, destiláty 

35 až 40 procent. Světová zdravotnická organizace udává jako zdravotně bezpečné denní dávky 16 

gramů alkoholu pro ženy a 24 gramů pro muže (rozumí se zdravé a dospělé osoby. Děti a 

dospívající by alkohol neměli přijímat vůbec, protože by mohl ohrozit jejich zdravý vývoj. 

Poruchy vyvolané alkoholem se nověji dělí na:  

1) rizikové pití (hazardous use), kdy zdraví jedince je již alkoholem ohroženo, avšak symptomy 

poškození nejsou ještě patrné (jedinec si žádné poškození neuvědomuje);  

2) škodlivé pití (harmful use), kdy jsou poškození zdraví příp. sociálního fungování již zjevná a 

jedincem uvědomovaná;  

3) závislost na alkoholu, což je již závažná psychiatrická porucha se specifickými příznaky 

(diagnózu určuje odborný lékař a závislý jedinec se zpravidla musí podrobit specializované léčbě).  

Při práci s mládeží je velmi důležité klást důraz na informaci, že vznik závislosti není jediným 

rizikem pití alkoholu. Naprostá většina zdravotních škod i ekonomických ztrát pramení 

z nadměrného pití nebo pití při nevhodné příležitosti (úrazy, dopravní nehody, intoxikace apod.). 

 

 

Syndrom týraného dítěte - CAN 

 

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN - Child Abuse and Neglect). Jde o 

jakoukoliv formu týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, která je pro naší společnost nepřijatelná. 

Statistiky uvádějí, že CAN v ČR trpí v současné době 1 – 2 procenta dětské populace, což 

představuje 20 – 40 tisíc dětí. Dítě nejčastěji poškozují jeho rodiče a další členové rodiny, pokud 

jsou k dítěti necitliví a bezohlední a pokud je podřizují nebo využívají k uspokojení vlastních 

potřeb. Takové chování můžeme chápat jako zneužití fyzické síly nebo psychické nadřazenosti a 

moci dospělého nad podřízeným a závislým dítětem. 

 

Změny v chování dítěte 

 celková stísněnost a nezájem o dění kolem 

 zvýšená opatrnost v kontaktu s dospělými 

 úzkost a vyděšené reakce v přítomnosti konkrétních dospělých osob nebo v situaci, kdy je 

dítě s dospělým samo 

 vyhýbání se školním a mimoškolním aktivitám 

 nápadně lhostejné postoje, výroky typu „mně je to jedno“ 

 agresivní napadání a šikanování vrstevníků 

 zvýšená citová dráždivost a agresivní projevy na sebemenší podněty 

 potíže se soustředěním a zhoršení prospěchu ve škole 

 váhání s odchodem domů po vyučování 

 neomluvené absence ve škole 

 odmítání jídla nebo přejídání 



 sebepoškozování 

 útěky z domova  

 

Známky na těle dítěte 

 opakovaná zranění včetně zlomenin 

 modřiny  

 řezné rány  

 otoky částí těla, například rtů, tváří, zápěstí  

 stopy po svazování  

 otisky různých předmětů na těle  

 natrhnutí ucha  

 otisky dlaně a prstů  

 stopy po opaření nebo popálení cigaretou  

 

FYZICKÉ (TĚLESNÉ) TÝRÁNÍ a jeho rozpoznání:  

a) aktivní (bití a jiné agresivní formy napadání dítěte) 

b) pasivní 

 

Některé známky zanedbávání: 

• trvalý hlad 

• podvýživa 

• chudá slovní zásoba 

• špatná hygiena 

• zkažené zuby a časté záněty dásní 

• dítě není očkované proti nemocím 

• nevhodné oblečení vzhledem k počasí 

• nedostatek dohledu – dítě je večer doma samo, venku pobývá dlouho do tmy a bez dozoru apod. 

• vyčerpanost, přepracovanost 

• s dítětem se nikdo neučí, nezajímá se o jeho školní povinnosti 

• vyhození z domova 

 

Některé projevy zanedbávaného dítěte: 

• má chudé nebo velmi špatné vztahy s rodiči 

• touží po citu a pozornosti jakéhokoliv dospělého (nedělá rozdíly mezi  

  blízkými a cizími lidmi, vrhá se k cizím dospělým, odešlo by s nimi) 

• je neobvykle unavené až apatické, někdy naopak nezvládnutelné 

• všechno jí hltavě a hladově 

• chodí za školu nebo do ní chodí pozdě 

• má potíže s učením 

• zdráhá se odcházet domů 

• houpá se, cucá věci nebo prsty, kýve hlavou 

• žebrá o jídlo, peníze nebo jiné věci 

 

 



 

 

 

 

 

Školní šikanování 

 

 

Definování typu rizikového chování 

1.1. Co to je šikanování 

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem 

je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, 

případně skupinu žáků.  Je to cílené a opakované 

užití fyzických a psychických útoků jedincem 

nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří 

se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou 

bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, 

vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky 

slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování 

či ponižování. Může mít i formu sexuálního 

obtěžování až zneužívání. Nově se může 

realizovat i prostřednictvím moderních 

komunikačních prostředků, především 

prostřednictvím internetu a mobilu  

 

Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako 

demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či 

žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků (zde 

je potřeba citlivě zvážit, zda se jedná o šikanu, či 

jde o projev nedostatečně rozvinutého sociálního 

cítění žáků). Nebezpečnost působení šikany 

spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a 

nezřídka v celoživotních následcích na duševní a 

tělesné zdraví oběti.  

 

1.2. Co šikanování není? 



Za šikanování se nepovažuje škádlení a 

jednorázová agrese. Například, když se poperou 

dva přibližně stejně silní žáci například kvůli 

dívce, která se jim líbí oběma, nejde 

o šikanování, protože tu chybí nepoměr sil, kdy 

oběť se neumí nebo z různých příčin nemůže 

bránit. 

 

 

 

Kyberšikana 

 

 

Kyberšikanu definujeme jako zneužití ICT (informačních komunikačních technologií), 

zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho 

záměrně ohrozit, ublížit mu. Podobně jako u šikany tváří v tvář se jedná o úmyslné chování, 

kdy je oběť napadána útočníkem nebo útočníky. Povaha a provedení útoků pak určuje její 

závažnost. 

 

Předpona kyber - značí prostředí, ve kterém se šikana odehrává, tedy kybernetický svět 

počítačů, internetu a mobilních telefonů. Kyberšikana může samozřejmě probíhat i přes jiné 

technické komunikační prostředky, např. pagery, v české realitě jsou však v drtivé většině 

využívány právě výše zmíněné mobilní telefony a internet. 

 



 

Zvláštnosti kyberšikany oproti tradiční nepřímé (psychické) šikaně  

Oproti šikaně tváří v tvář má kyberšikana ze své podstaty mnohem větší dosah, čímž ještě více 

zhoršuje prožívání oběti. Pokud je oběť šikanována ve třídě, svědky pomluv, nadávek, posmívání 

a ztrapňování je max. několik desítek lidí. V prostředí internetu je svědkem (ale i útočníkem) 

stejného chování klidně i několik desítek tisíc lidí. 

Anonymita  

 oběť o napadení leckdy ani nemusí dlouhou dobu vědět  

 oběť není vždy schopná identifikovat či vystopovat agresora 

 vnímání dopadu jednání (útočník nevidí přímou reakci oběti na útok) 

 odosobněnost útoku 

 

Čas  

 útoky se prostřednictvím internetu šíří mnohem rychleji než v realitě  

 probíhají bez přestávek - oběť je šikanována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.  

 útok je možné provést kdykoli (0:00, při hodině matematiky, apod.) 

 příprava a realizace útoku není časově limitována  

 

Místo  

 agresor může provést útok odkudkoli (škola, hřiště, kavárna, doma,….) 

 není nutná přítomnost agresora a oběti na stejném místě  

 

Proměna profilu agresora i oběti  

 pro útok není nutná fyzická, psychická či sociální zdatnost (oběť „klasické šikany“ 

může být kyberagresorem) 

 podmínkou provedení útoku je „kyber–gramotnost“ a její úroveň 

 kyber - prostor je dostupný komukoli  

 

 

Řešení  

 děti a mladí lidé za těmito projevy šikanu vůbec nemusí vidět. A protože nepoznají, že 

se jedná o šikanu, neví, jak se s ní vypořádat. 

 obtížnost zajištění rychlé ochrany oběti (odstranění profilu, SMS, ICQ….) 

 často chybí svědci 

 obtížně stopovatelný útočník 

 nejednoznačný přístup k legislativě  

  

Závislost související s využíváním ICT technologií  

Často se obětí kyberšikany stávají děti, které jsou na internetu nebo mobilním telefonu závislé. 

Sociální kontakty navazují především ve virtuálním světě, ve skutečném světě nemají příliš 

kamarádů. 

Čím více jsou ICT technologie využívány a jejich potřeba se stává nedílnou součástí běžného 

života, tím se zároveň zvyšuje riziko napadení. Pro školní prostředí to znamená - v případě 



využívání ICT technologie (intranet, www, profil,…), nutnost vyššího zabezpečení. 

Typy kyberšikany:  

1. Přímá kyberšikana: útočník  oběť 

2. Kyberšikana v zastoupení:  útočník  třetí osoba  oběť 

  

Nejčastější motivy kyberagresora (řazeny od nejzávažnějšího po nejméně závažný typ)  

  Snaží se ovládat druhé prostřednictvím strachu, touží po moci. Obvykle potřebují pro svou 

činnost publikum. 

  Znuděný, hledá zábavu, narcistický… Kyberšikana je obvykle páchána ve skupině, nebo 

je ve skupině alespoň plánována.  

  Bere právo do svých rukou (zlonapravující, uděluje lekci,…). Pracují většinou sami, ale 

mohou své aktivity a motivy sdílet se svými nejbližšími přáteli. 

  Má tendenci odpovídat ve vzteku nebo frustraci – pomsta, kompenzace. (někdy může být 

obětí klasické šikany) 

  Má sklon vystupovat na internetu jako někdo jiný. Zneužívat ICT technologie, bez vědomí 

závažnosti tohoto jednání. Motivem jsou dva hlavní důvody: a) Můžu b) Je to legrace.  

Principy (proč to pachatelé dělají): 

 Uvolnění 

 Uznání 

 Posílení pocitu sounáležitosti 

 Demonstrace síly 

 Strach 

Příčiny a spouštěče: 

 Je to „normální“ 

 Nuda 

 Kulturní konflikty 

 Spory ve třídě 

 Rozpad přátelství 

 Proměna třídního kolektivu 

 Zveřejnění osobních informací 

  základní znalost a povědomí o využívání mobilů a ICT technologií  

 

 

 

 

 



 

Vandalismus 

 

Vandalismus ve školním prostředí se projevuje ničením školního majetku nebo jeho poškozováním a 

ničením majetku ostatních žáků a žákyň, případně dalších členů školní komunity.  

 

Jedná se buď o  významné útoky na věci, které mají za následek jejich úplné zničení (ulomené části 

nábytku, prokopnuté dveře, utržené vodovodní kohoutky, utrhané hadice od hasicích přístrojů, zničené 

školní pomůcky, učebnice části oblečení) nebo významné poškození (čmáranice a nápisy  na zdech 

nebo školním nábytku, popsané a polité učebnice, oloupané nejrůznější rohy, nalepený toaletní papír na 

stropě apod.) 

 

Důvody pro takové chování jsou nejrůznější a pro vypořádaní se s jevem je třeba se jimi zabývat 

v každém konkrétním případě. Jestliže se jedná o záměr a cíl, pak je třeba použít vůči žákyni/žákovi 

jiné opatření, než když se jedná o snahu na sebe upozornit, vyrovnat se spolužákům a spolužačkám 

nebo o následek šikany, či její doprovodný projev. 

 

V různé míře se jev vyskytuje ve všech školách a všech stupních vzdělávací soustavy. Prostory, na 

jejichž konečné podobě se nějak podíleli i žáci a žákyně jsou terčem útoků méně často, než prostory 

ostatní a jsou také školní komunitou více střežené. 

 

 

 

 

Záškoláctví 

 

Za záškoláctví („chození za školu“) je považována neomluvená absence žáka (absenci žáka omlouvá 

pedagog, nikoliv rodič, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce či plnoletého žáka, vždy 

v souladu s pravidly školy o omlouvání absence) základní či střední školy ve škole. Jedná se o 

přestupek, kterým žák úmyslně zanedbává školní docházku. Je chápáno jako porušení školního řádu 

(pravidel stanovených školou), současně jde o porušení školského zákona, který vymezuje povinnou 

školní docházku. Nezřídka je spojeno s dalšími typy rizikového chování, které obvykle negativně 

ovlivňují osobnostní vývoj jedince.  Prevence záškoláctví je součástí školního řádu, školní docházku 

eviduje třídní učitel a v případě podezření na záškoláctví se obrací na zákonného zástupce nezletilého 

žáka, nebo může požádat o spolupráci věcně příslušný správní orgán. Prevence záškoláctví, způsob 

omlouvání nepřítomnosti žáků, řešení neomluvené nepřítomnosti a postup zúčastněných subjektů je 

ošetřen Metodickým pokynem MŠMT „K jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků 

z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví“ vydaným pod č.j. 10 194/2002 – 14. Školy si upravují 

postup pro případy záškoláctví interně, takže se liší v počtu neomluvených hodin, které jsou již 

vymezovány jako porušení školního řádu a jsou obvykle postihovány. 

 

„Záškoláctvím bývá označován přestupek žáka, který úmyslně zanedbává návštěvu školy“. Kyriacou 

rozlišuje několik kategorií záškoláctví: 

 Pravé záškoláctví – žák se ve škole neukazuje, ale rodiče si myslí, že do školy chodí 



 Záškoláctví s vědomím rodičů – na této formě se podílí několik typů rodičů, jejichž hlavními 

charakteristikami je buď odmítavý postoj ke škole nebo přílišná slabost ve vztahu k dítěti či 

závislosti na pomoci a podpoře dítěte v domácnosti 

 Záškoláctví s klamáním rodičů - existují děti, kteří dokážou přesvědčit rodiče o svých 

zdravotních obtížích, po které nemohou jít do školy a rodiče jim absenci omlouvají pro tyto 

zdravotní důvody, tento typ záškoláctví je však obtížně rozlišitelný od záškoláctví s vědomím 

rodičů 

 Útěky ze školy – někdy se tomuto typu říká interní záškoláctví, kdy žáci do školy přijdou, 

nechají si zapsat přítomnost a během vyučování na několik hodin odejdou, přičemž zůstávají 

v budově školy nebo ji na krátkou dobu opustí 

 Odmítání školy – některým typům žáků činí představa školní docházky psychické obtíže, např. 

v důsledku problémů ve škole souvisejících s obtížností učiva, při strachu ze šikany, či výskytu 

školní fobie nebo deprese 

 

 

 

Krádeže 

 

Krádež je takové jednání, při kterém se někdo zmocní věci, která není jeho a to za účelem si ji 

ponechat, používat ji apod., aniž by s tím majitel věci souhlasil, nebo o tom byl informován. Drobné 

krádeže se vyskytují ve všech školách a všech stupních vzdělávací soustavy. Stejně jako v předchozím 

případě, jsou důvody tohoto chování různé a pro vypořádání se s daným jevem je nutné se jimi vždy 

v konkrétním případě zabývat. 

 

Rizikové situace (místo, terč, čas) 

Předmětem krádeže bývá de facto cokoliv, co někdo může potřebovat. Hmotná škoda není vždy 

rozhodující, protože pro majitele mají některé předměty osobní a emocionální hodnotu. V případě 

krádeží není rozhodujícím situačním faktorem čas, jako v případě vandalismu, ale příležitost. Většinou 

se kradou věci volně položené a nezabezpečené. Čím menší předmět je a cennější nebo zajímavější, tím 

je pro zloděje lákavější. 

 

 

 

 

Tabák 

Závislost na tabáku je nejčastější ve formě cigaret, v poslední době vodních dýmek. Méně časté jsou u 

nás dýmky a doutníky či jiné exotické formy. Návykovou drogou je nikotin. Jedná se o samostatnou 

nemoc – číslo diagnózy F 17, poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku.        

      Jedinou návykovou látkou v tabáku je nikotin, je to droga dokonce návykovější než například 

heroin. To je jeden z důvodů, proč si naprostá většina nedospělých kuřáků myslí, že až bude chtít, 

prostě kouřit přestane a proč to bohužel u většiny z nich nebude pravda: 7 z 10 dospělých kuřáků by 

raději nekouřilo, kdyby si ovšem ještě mohli vybrat. Ačkoli se výrobci cigaret snaží vzbudit dojem, že 

kouření je dospělá aktivita, pravý opak je pravdou: je to dětská nemoc, průměrný věk první cigarety je 



u nás kolem 10 let a kolem 90 % kuřáků si zapálí první cigaretu dřív než jim je 18 let.                                 

      Z jedné cigarety se u pravidelných kuřáků vstřebá kolem 1 mg nikotinu (bez ohledu na údaj na 

krabičce), při intenzivním kouření to může být až 2-3 mg. Záleží totiž na tom, jak se kouří (kolikrát se 

potáhne, jak hluboko vdechne, jak dlouho se zadrží kouř v plicích...). 

 Mýtem je také představa, že vodní dýmka nemůže vést k závislosti. Pokud je ve směsi tabák, kouř 

obsahuje nikotin a závislost může vzniknout, často také vede kouření vodní dýmky k pozdějšímu 

kouření cigaret. 

Jakékoli kouření je kouření, jakákoli forma tabáku poškozuje zdraví. 

Průměrný věk první cigarety je u nás kolem 10-12 let, ve věku 15 let kouří denně více než 16% dětí 

 

 

 
Krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním prostředí, které přichází z vnějšího i 

vnitřního prostředí 
 

Krizové situace spojené s násilím ve školním prostředí zahrnují zejména rizikové chování, které je 
vyvoláno krizovou situací, která přichází z: 

1. vnitřního prostředí - řešení konfliktů neadekvátním způsobem, zejména šikana, kyberšikana, 
vandalismus a další (viz Přílohy Metodického doporučení), útok na školu ze strany 
dětí/žáků/studentů (dále jen žáci), případně ze strany pedagogů. 

2. vnějšího prostředí - řešení konfliktů neadekvátním způsobem, násilí způsobené osobou, která 
navštívila školu - obvykle rodič/rodiče žáka, násilí způsobenému osobou/osobami, která vnikla 
do školy nebo jejího okolí a ohrožuje školu násilím nebo jinými prostředky, které mohou 
ohrozit žáky, pedagogy a další pracovníky školy.  

 

 

 

Netolismus 

Autor: Mgr. Jan Žufníček 

Termínem netolismus označujeme závislost (závislostní chování či závislost na procesu) na tzv. 

virtuálních drogách. Mezi ně patří zejména: 

 počítačové hry,  

 sociální sítě,  

 internetové služby (různé formy chatu),  

 virální videa, 

 mobilní telefony,  

 televize aj.  

Rizika spojená s netolismem:  

Tělesná rizika 

Tělesná rizika spojená s užíváním počítače se projevují především v oblasti pohybového aparátu a 

vizuálního systému. V oblasti pohybového aparátu se projevují bolestí šíje, ramen, bederní páteře, 

drobných kloubů, zápěstí atd.  

Dalším charakteristickým jevem pro netolismus je problematika RSI (Repetition Strain Injury), což je 



skupina postižení, kterou vyvolávají drobné opakované pohyby při práci s počítačem. Společným 

znakem pro všechny druhy postižení je značná bolestivost. Řadí se sem zánět obalů šlach, zánět vlastní 

šlachy, zánět nekloubního výčnělku.  

Se sedavým způsobem života mohou být spojeny další problémy, např. obezita, cukrovka a srdeční 

onemocnění. Popisovány jsou také případy epilepsie, větší tendence riskovat, která zvyšuje riziko 

úrazů. 

V oblasti vizuálního systému jsou typické bolesti očí, dále pak pálení, slzení očí, výskyt tiků, skvrny 

před očima, zarudlost očních víček a potíže při zaostřování při přenášení pohledu z blízkého na 

vzdálený cíl či naopak. U dětí byly v souvislosti s nadužíváním počítače popsány případy 

astigmatismu. Na všechny problémy spojené s očima často navazují bolesti hlavy.  

 

Psychologická a sociální rizika 

V této oblasti zasahuje nadužívání počítače významně do organizace času a projevuje se například 

nepravidelností v jídle nebo nedostatkem spánku. Zhoršují se mezilidské vztahy v rodině, partnerských 

vztazích, ve škole, popřípadě v zaměstnání. Dochází ke zhoršování školního prospěchu, případně 

pracovních výsledků. Zvyšuje se riziko závislostního chování, a to nejen ve vztahu k počítačům, ale 

také k alkoholu a ostatním drogám. Zatěžování nervového systému vede k poruchám paměti a 

komunikačních schopností. Předpokládá se také větší sklon k agresivitě, rvačkám, šikanování, 

nepřátelskému nebo podezíravému ladění. Tato souvislost je však podle některých autorů sporná.  

Problematickým se také může stát odtržení od reality (např. postupné odpoutání od reálných vztahů až 

jejich ztráta, narušené vnímání reálných následků vlastního chování). Obecně se dá říci, že rizika 

spojená s netolismem rostou zejména u těch, kteří již mají problémy v reálném světě a ty kompenzují 

ve světě virtuálním. Zde pak hledají útočiště a svůj neúspěch v realitě nahrazují úspěchem 

v kyberprostoru. Hra se samozřejmě může stát rovněž akcelerátorem neúspěchu v reálném světě. 

 

 

 

Sebepoškozování 

 

Autor: MUDr. Andrea Platznerová 

Sebepoškozování (automutilace, selfharm) je komplexní autoagresivní chování, které na rozdíl od 

sebevraždy nemá fatální následky a které lze nejlépe chápat jako nezralou, maladaptivní odpověď 

na akutní anebo chronický stres, nezvladatelné emoce či myšlenkové pochody. Přestože člověk 

neznalý problematiky může sebepoškození lehce vnímat jako pokus o sebevraždu, smrt při 

sebepoškozujícím aktu na rozdíl od sebevražedného pokusu není v naprosté většině případů 

motivem a cílem jednání (ač je ve skupině poškozujících se dětí a mladistvých statisticky osmkrát 

vyšší výskyt sebevražd než v běžné populaci). 

Za patologické sebepoškození se obecně nepovažuje poranění, které je v dané kultuře tolerované a 

jehož primárním cílem je dekorace těla (v naší kultuře typicky piercing a tetováž), sexuální 

uspokojení, spirituální zážitek v rámci rituálních praktik či začlenění se do skupiny vrstevníků nebo 

demonstrace vlastní hodnoty mezi nimi (snaha být „cool“ a „in“). 
 

Existují různé způsoby sebepoškozování (dále také jako SP) s rozdílnou závažností poškození. 

Nejčastěji pozorovaným sebepoškozujícím (automutilačním) chováním je 



 řezání (žiletkou, střepem atd.)  

 pálení kůže.  

Jinými formami jsou  

 škrábání,  

 píchání jehlou,  

 rozrušování hojících se ran,  

 značkování rozpáleným kovem nebo například značkovací pistolí, 

 obrušování popálené kůže,  

 kousání, údery, nárazy,  

 dloubání, tahání kůže a vlasů/ochlupení a další.  
 

Sebepoškozování se může týkat kterékoliv části těla, nejčastějším místem poškození však bývají 

ruce, zápěstí a stehna. Závažnost poškození může sahat od povrchových ran až po poranění 

vedoucí k trvalému znetvoření.  

Sebepoškozování typicky začíná ve věku od 12 do 15 let, ale výjimkou není ani první poškození se 

kolem 7 let nebo i dříve. SP může trvat týdny, měsíce nebo roky. V mnoha případech má SP spíše 

cyklický než lineární průběh, je praktikováno v určitých obdobích, pak vymizí a po přestávce se 

opět objevuje. 

Sebepoškozující chování se dává do přímého vztahu k biologickým, 

psychologickým/psychiatrickým a sociálním (rodina, výchova, sociální prostředí) vyvolávajícím 

faktorům.  

Z psychologického hlediska lidé, kteří se poškozují, často  

 trpí chronickou úzkostí 

 mají sklon k podrážděnosti 

 sami sebe nemají rádi/sami sebe znehodnocují  

 jsou přecitlivělí na odmítnutí 

 mívají chronický vztek, obyčejně na sebe 

 mají sklon potlačovat zlost 

 mívají intenzivní agresivní pocity, které výrazně odsuzují a často potlačují nebo obracejí 

proti sobě 

 bývají impulzivnější a mívají oslabenou schopnost kontrolovat impulzy 

 mívají sklon jednat v souladu se svou momentální náladou 

 mají sklon neplánovat do budoucna    

 bývají depresivní a mívají sebevražedné/sebedestruktivní sklony 

 nemají flexibilní repertoár dovedností pro zvládání zátěže 

 mají sklon k vyhýbavosti 

 cítí se slabí, bezmocní. 

 

Motivem SP bývá nejčastěji 

 snaha zmírnit vnitřní napětí, snaha uniknout z nesnesitelné situace nebo neúnosného 

duševního stavu, snaha odstranit pocity viny, studu, dosažení pocitu očištění 



 snaha získat pocit kontroly nad vlastním tělem a psychikou 

 snaha dosáhnout pocitu uspokojení z tělesného prožitku bolesti nebo tepla krve 

 tělesné vyjádření nevyslovitelných pocitů, vyjádření hněvu na sebe, např. za vlastní slabost 

nebo za nedostatek disciplíny 

 odpoutání pozornosti od jiných problémů 

 manifestace potřeb, demonstrace vlastní síly nebo dosažení péče a ochrany, získání pocitu 

bezpečí nebo jedinečnosti 

 znovuprožití traumatu ve snaze o jeho zpracování 

 dosažení poranění, která jsou viditelná a léčitelná na rozdíl od těch neviditelných duševních 

 dosažení neatraktivnosti pro ostatní.  

 

Přímým spouštěčem SP bývá nejčastěji pocit ztráty a opuštění, pocit studu, kritika. Emocemi, které 

jsou nejčastěji přítomny před SP (ale i po něm), jsou zlost na sebe a smutek. Aktu sebepoškození 

téměř vždy předchází izolace, někdy se však děti poškozují v přítomnosti kamaráda/ky či ve 

skupině. 

 

 

Domácí násilí 

 

Autoři: Mgr. Martina Hronová, Adéla-Zelenda Kupcová, PhDr. Jana Zapletalová 

Domácí násilí řadíme mezi typy rizikového chování, které mohou ohrozit zdravý vývoj žáků a mít 

nepřímé dopady do chování žáků.  Má negativní vliv na harmonický vývoj dětí a mladistvých 

zejména v oblasti emocionální, vztahové, může ohrozit i zdravý tělesný vývoj. Domácí násilí je 

netypickou formou rizikového chování pro školní prostředí, navíc je složité ho přesně 

identifikovat a správně vyhodnotit míru a potřebu podpory z vnějšího prostředí. Špatně zvolená 

forma intervence může mít paradoxně závažné negativní dopady na řešení celé situace. Násilí, 

které se odehrává v rodině, se může projevovat v chování žáka a může být jedním z důvodů 

dalších forem rizikového chování (např. záškoláctví, zneužívání návykových látek, 

sebepoškozování, násilné chování aj.). 

  

 

Rodina, v níž se odehrává domácí násilí, představuje rizikové prostředí, které má přímé dopady 

na všechny členy rodinného systému, zejména pak na děti. Negativně ovlivňuje vývoj dětí a 

mladistvých zejména v oblasti psychické, sociální a emocionální a promítá se do chování dítěte.  

  

Domácí násilí představuje obvykle fyzické, psychické, nebo sexuální násilí mezi blízkými 

osobami, k němuž dochází skrytě v soukromí. Je typické, že se intenzita násilného chování 

v průběhu času stupňuje, což snižuje schopnost oběti i agresora toto chování zastavit a pracovat na 

nápravě narušeného vztahu. 

Klíčové charakteristiky domácího násilí: 

 Je opakované.  

 Je neveřejné, probíhá v soukromí domácnosti. 

 Eskaluje. Domácí násilí se stupňuje jak ve svých formách (od urážek a ponižování až 



k fyzickému násilí), tak i ve své hloubce (od první facky až po velice brutální napadání, jež 

může vést k ohrožení na životě). 

 Role oběti a agresora jsou jasně rozdělené, nezaměňují se. 

 Zcela zásadní pro identifikaci násilí je zneužívání moci a kontroly, která v oběti vzbuzuje 

strach. 

 Pachatel bývá násilný většinou jen ke své oběti, nikoli navenek, mívá „dvojí tvář“. Okolí 

se může jevit sympatický. Pouze část pachatelů je agresivní i navenek. 

 Pachatel považuje svoje chování za ospravedlnitelné, má pocit nároku na takové chování. 

 K domácímu násilí dochází v cyklech: znamená to, že se střídají období vzrůstání napětí a 

násilí, období relativního klidu a opětovného narůstání tenze a opětovného násilí. 

 Chování oběti je zaměřeno na zajištění přežití (např. minimalizace nebo snižování násilí, 

přebírání odpovědnosti za násilí, ochrana násilníka, setrvávání v násilném vztahu). 

 

 

Dostupné z: 

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

pokyny 

http://www.msmt.cz/file/38988/ 

 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve 

školách a školských zařízeních, Č.j. MSMT 21149/2016  

 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, Dokument 

MŠMT č.j.: 21291/2010-28 (Co dělat, když....) 

 

 
 

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