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MOTTO:

„ Je lepší zapálit svíčku nežli lamentovat nad tmou.“ 

(staré čínské přísloví)
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY CEVAP 

Vážení přátelé!

Je mi potěšením podělit se s Vámi o výsledky  činnosti Centra etické výchovy 
a  prevence sociálně patologických jevů (dále jen CEVAP) v roce 2010.

CEVAP je výchovně vzdělávací instituce akreditovaná  MŠMT.

Cílem CEVAP je především výchova mladých lidí jako vyrovnaných, harmonických bytostí, které si 
budou vědomy své vlastní hodnoty, hodnoty života, lásky, sexuality, manželství a rodičovství a  budou 
schopny uplatňovat principy morálního plnohodnotného života a úcty k výše jmenovaným hodnotám 
v každodenním životě.  

Takovíto mladí lidé se po vstupu do partnerského života  stanou pevným a stabilním základem pro harmo-
nické manželství a zodpovědné rodičovství.

Významnou součástí  činnosti  CEVAP je vzdělávání metodiků prevence sociálně patologických jevů, 
učitelů, výchovných poradců,  vychovatelů a sociálních pracovníků. V roce 2010 jsme  uskutečnili celkem 9 
jedno-třídenních seminářů pro 139 účastníků:

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole (2x)1. 
Rizikové chování dospívajících a  jeho prevence (1x)2. 
Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících (1x.)3. 
Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách (1x)4. 
Poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a bulimie (1x)5. 
Prezentace programů CEVAP pro dospívající (2x)6. 
Školení lektorů – v preventivních programech pro mládež (1x)7. 
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Od roku 2000, kdy jsme začali odborné semináře DVPP pořádat, do konce roku 2010 jsme usku-
tečnili celkem 98 odborných seminářů, kterých se zúčastnilo 2 818 učitelů, metodiků prevence 

a výchovných a sociálních pracovníků. Účastníci seminářů opakovaně hodnotí naše semináře jako jedny 
z nejlepších, kterých se kdy účastnili. 

Další částí naší činnosti zůstávají obdobně jako v letech minulých preventivní programy určené dětem  
a dospívajícím. V roce 2010 jsme na přání škol zařadili do naší nabídky další tři preventivní programy, a sice: 

Hodnota moje a druhých, hodnota mé lásky a sexuality• 
Sexualita není jen o hormonech• 
Poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a bulimie• 

Nadále v naší nabídce máme programy:
Dospívám• 
Free Teens•  – program prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících, který je 
zároveň zamyšlením nad partnerskými vztahy,  manželstvím a rodičovstvím. 
Kouření? Tvá volba!• 
Moudrost v lásce aneb Jak se stát pánem dobrých vztahů• 
WAIT•  – vrstevnický program prevence rizikového sexuálního chování

Klubová činnost CEVAP v podobě WAIT se v roce 2010 oproti letům minulým redukovala, a to hlavně 
kvůli odchodu vedoucí, Evy Kačírkové, která začala pracovat v mezinárodní studentské organizaci CARP. Klu-
bová činnost se soustředila především na vnitřní rozvoj členů vrstevnického programu WAIT a na práci s dětmi 
ve věku 6-12 let v rámci programu Junior WAIT.  

V roce 2010 CEVAP rozšířil svoji činnost v rámci projektu na podporu fungující rodiny, a to:
Cyklem přednášek a besed pro partnerské a manželské dvojice a rodičovskou veřejnost• 
Speciálním • programem přípravy na manželství pro mládež
Letním soustředěním pro rodiny• , které nastartovalo dlouhodobý sebezkušenostní program pro 
manželské páry.

Ráda bych vyjádřila poděkování Ministerstvu práce a sociálních věcí za podíl na  spolufi nancování projektu 
Zdravá rodina a  fi rmě Micropel za pravidelné sponzorství.  Ředitelství Státního zdravotního ústavu a paní 
sekretářce Chocholaté děkuji za neobyčejně milou spolupráci při zabezpečení prostorů pro odborné semináře 
CEVAP.

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY CEVAP 
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Velice děkuji Jakubovi Kalašovi a  Petrovi Navrátilovi za technické zázemí a správu webových stránek 
CEVAP. Děkuji Jirkovi Fictumovi za pomoc při přípravě seminářů, přednáškových večerů pro manžel-
ské páry a rodiče, lektorskou činnost  a zpracování dotazníků.  Janě Rozehnalové děkuji za vynikající prá-
ci na přípravě nového programu pro dospívající Poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a bulimie. 
Dále děkuji všem dospívajícím zapojeným do českého WAIT týmu za odvahu jít „proti proudu“ a předá-
vat svým vrstevníkům poselství hodnoty života, lásky  a sexuality. Děkuji rovněž manželům Hadašovým 
(MUDR. Lubomír Hadaš, PhD., MUDr. Julie Hadašová) za vynikající a příjemné lektorské vedení progra-
mu pro manželské páry a všem spolupracujícím externím lektorům PhDr. Jaroslavu Šturmovi,  sexuoložce  
MUDr. Růženě Hajnové, PhDr. Blance Čepické, PaedDr. Zdeňkovi Martínkovi, PhDr. Aleně Slezáčkové, CSc., 
doc. MUDr. Marii Staňkové, CSc. a RNDr. Marii Brůčkové, CSc. za jejich vynikající odborné přednášky, 
vstřícnost a přátelské vztahy. Rovněž děkuji manželům Trejbalovým a pracovnímu týmu rekreačního střediska 
ve Zbraslavicích za velice milé a vstřícné jednání  a přívětivé prostředí pro letní soustředění pro rodiny.

V neposlední řadě děkuji mému manželovi a dětem za podporu  a trpělivost. 

Mé poděkování patří také  učitelům, vychovatelům a rodičům, kteří s každodenním úsilím nejen teoreticky, 
ale především vlastním příkladem připravují mladé lidi na to, aby  jednou byli schopni vytvářet harmonická 
manželství a byli dobrými rodiči svým dětem. 

Na posledním  - i když v mém srdci na prvním -   místě děkuji Bohu za Jeho vnitřní vedení. Ateisté nechť 
v tomto okamžiku zavřou obě oči nebo si na toto místo dodají něco, co je nebude dráždit. 

Za CEVAP
MUDr. Marcela Rozehnalová

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY CEVAP 
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PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010  
I. NABÍDKA PROGRAMŮ CEVAP PRO ZŠ, SŠ A SOU

Cílem programů, které CEVAP nabízí, je:

naučit děti a mladé lidi dělat správná rozhodnutí v jejich životě,  • 
odmítat aktivity, které mohou ohrozit a poškodit jejich zdraví a jejich budoucnost,• 
převzít za svůj život a svá rozhodnutí zodpovědnost. • 

Programy se vzájemně doplňují. Jsou interaktivní, využívají obrazové dokumentace, výsledků výzkumů, pří-
běhů, zkušeností odborníků – lékařů, psychologů, podporují možnost hledání ochranných faktorů, které jsou 
podporou v odmítnutí rizikového chování dospívajících. Do všech programů je vhodně  a citlivě zakompono-
vána výchova zdravé a harmonické osobnosti, jejímž cílem je pomoci mladým lidem znát svou hodnotu a stavět 
na svých přednostech, vážit si sebe sama, svého zdraví, lásky, sexuality a ve svém životě se učit naslouchat svému 
svědomí a řídit se jím. Dalším aspektem programů je příprava na harmonické manželství a zralé rodičovství.

1. DOSPÍVÁM
Dvouhodinový komponovaný program (přednáška, hry, diskuse) určen žákům 4.-5. tříd ZŠ zahrnující násle-

dující témata:

zvláštnosti dospívání u chlapců a dívek • 
dospívání v oblasti biologické a psychosociální • 
přátelství a rodina • 
rizikové chování v dospívání • 
moje hodnota a hodnota druhých, hodnota lásky • 
praktické rady, odpovědi na otázky • 

2. HODNOTA MOJE  A DRUHÝCH, HODNOTA MÉ LÁSKY A SEXUALITY
Dvouhodinový program pro žáky 2. st. ZŠ, pro SŠ a SOU.  Program nastiňuje oblasti rizikového chování 

dospívajících . Poukazuje na to, že dospívající si ubližují- ať už se jedná o jakoukoli formu rizikového chování- teh-
dy, když neznají svou vlastní hodnotu. Vede dospívající k uvědomění si skutečnosti, že každý z nich je naprosto 
jedinečný a neopakovatelný, nikdy nebyl, není a nebude druhý takový člověk. 

Poukazuje na důležitost řídit se v životě svým svědomím, učit se vážit si sám sebe, druhých lidí, své lásky a  sexu-
ality a chránit si svou lásku pro svého jediného životního partnera.
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3. KOUŘENÍ?  TVÁ VOLBA!
Dvouhodinový interaktivní program, který se ve své první části zabývá hodnotou zdraví, jak ji můžeme 

ovlivnit pozitivně i negativně, užíváním návykových látek obecně (zahrnuje užívání alkoholu, tabákových 
výrobků a drog). Podporuje v mladých lidech dovednosti odmítnutí. V druhé části se podrobně zabývá zdra-
votními riziky a  následky kouření tabákových výrobků. 

4. PREVENCE HIV/AIDS, POHLAVNÍCH CHOROB 
     A TĚHOTENSTVÍ DOSPÍVAJÍCÍCH (FREE TEENS)  

Interaktivní program prevence rizikového chování dospívajících se zvláštním zřetelem na prevenci rizikové-
ho sexuálního chování dospívajících a jeho následků v podobě HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství 
dospívajících. Program se skládá ze dvou částí (2 a 3 hodiny v odstupu cca 1 týdne). 

První část: Žijeme ve věku AIDS • 
Druhá část: Rozhodujete o své budoucnosti• 

5. MOUDROST V LÁSCE ANEB JAK SE STÁT PÁNEM DOBRÝCH VZTAHŮ?
Program je určen žákům 9. tř. ZŠ, SŠ a SOU. Skládá se ze tří dvouhodinových na sebe volně navazujících 

částí. Podstatou je porozumět sám sobě, naučit se využívat svých předností, předcházet konfl iktům a  učit se je 
řešit, vhodným způsobem pracovat s tím, co si přinášíme z rodiny, porozumět odlišnostem mužského a žen-
ského světa, učit se tyto dva světy vhodně vzájemně se doplňovat, stát se zralou osobností, která je nezbytným 
předpokladem harmonického manželství a zralého rodičovství v budoucnosti.

První část:•   Tvá budoucnost – Tvá volba  (zabývá se tím, jak vytvářet kvalitní vztahy, jak kvalita 
našich vztahů souvisí  s postojem, jaký zaujímáme sami k sobě a jaký vliv má náš postoj a naše vidě-
ní sebe sama na způsob, jakým přijímáme druhé lidi. Jedním z cílů je najít a  naučit se používat své, 
často skryté zdroje a možnosti, učit se znát své přednosti a nedostatky a pracovat na sobě.)
Druhá část: • Vztahy (dovednost budování plnohodnotných vztahů a moudrosti v lásce)
Třetí část:•  Vytváření pozitivních vztahů (rozšíření a  doplnění druhé části - dovednost budování plno-
hodnotných vztahů a moudrosti v lásce, rizika a úskalí pornografi e pro dospívající) 

6. SEXUALITA NENÍ JEN O HORMONECH
Tříhodinový program pro studenty SŠ poukazuje na důležitost zralosti a připravenosti na partnerský vztah. 

Na příbězích ukazuje následky nezralého a nezodpovědného přístupu k sexualitě. Objasňuje lidskou sexualitu 
nejen jako zdroj potěšení, ale i jako životadárnou sílu propojující rodové linie.

PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010 
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7. PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY – MENTÁLNÍ ANOREXIE, MENTÁLNÍ BULIMIE
Program určen žákům 7.-9. tříd ZŠ, SŠ  a SOU.
Vymezení pojmů, projevy choroby, možné příčiny, varovné signály (pro okolí, pro dospívajícího, kterého 

se PPP týká), historie choroby (historické kořeny a příčiny choroby, kdy  a za jakých okolností se objevila), ka-
suistiky, možnosti řešení – komplexní přístup, místa, kam se obrátit.

8. WAIT- VRSTEVNICKÝ PROGRAM PREVENCE HIV/AIDS A RIZIKOVÉHO 
SEXUÁLNÍHO CHOVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH

Program představuje tým dospívajících ve věku 12-19 let způsobem atraktivním pro své vrstevníky – v po-
době písniček, tance, scének, break dance. Celý program trvá cca hodinu.  Jeho poselstvím je zastavení šíření 
AIDS pomocí správných životních voleb v podobě sexuální zdrženlivosti v období dospívání a následné obou-
stranné partnerské věrnosti. K šíření tohoto poselství mladí lidé využívají svého nadání, kterým oslovují své 
vrstevníky. 

9. SEX A LÁSKA ANEB JAK VÉST NAŠE DĚTI VE 
VĚKU AIDS

Program je určen rodičům, vychovatelům, učitelům. Srovnává různé 
přístupy k výchově dospívajících v oblasti sexuálního chování a jejich 
výsledky. Poukazuje na vliv rodičovského vedení při rozhodování tý-
kajícího se začátku sexuálního života. 

Co mohou dělat rodiče?
Philadelphský průzkum vztahu mezi rozhovory dospívajících s mat-

kou a ztrátou panenství/panictví

Dospívající, kteří: 
dostatečně a dobře komunikovali s matkou, 1. 
dostali jasné vedení ve smyslu sexuální zdrženlivosti2. 
nebyli podněcováni ke kontrole početí3.  
podlehli sexu 12,5 krát méně často než dospívající, kteří nic z toho neměli.

 James Jaccard et al., „Maternal Correlates of Adolescent Sexual and Contraceptive Behavior,” Family Planning 
Perspectives, 28:4, July/August 1996.

PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010 
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II. PŘEDNÁŠKY VE ŠKOLÁCH V ROCE 2010

V roce 2010  lektoři CEVAP odpřednášeli 192 hodin v 86 třídách ZŠ, SŠ a  SOU.  Programů primární 
prevence ve školách  se zúčastnilo 1730 dětí a  dospívajících.  (Program Free Teens má dvě části, program 
Moudrost v lásce tři části – souhrn účastníků je součtem dětí a dospívajících všech částí.)   

Na závěr každého z programů  (u programu Free Teens po skončení druhé části, u programu Moudrost 
v lásce po třetí části programu) děti a dospívající přijali slib jako dárek na podporu správných životních voleb.  
Někteří si slib vzali i pro svého partnera nebo partnerku, mladší děti pro své sourozence.

PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010 
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Program účastníků* tříd* hodin

Dospívám (2 hod) 287 14 28

Free Teens
(ZŠ -2 x2 hod, SŠ – 2 a 3 hod)

746 34 89

Hodnota moje a druhých, hodnota mé lásky a sexuality 
(2 hod)

94 5 10

Kouření? Tvá volba! (2 hod) 438 22 44

Moudrost v lásce (3x2 hod) 165 9 18

Sexualita není jen o hormonech  (3 hod) 56 2 3

CELKEM 1730 86 192

Programy Free Teens a Moudrost v lásce počítány jako jejich jednotlivé části (FTI, FTII, MLI, MLII, • 
MLIII).

1. DOSPÍVÁM

PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010 
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Ohlasy:

Co se mi nejvíce líbilo:
Všechno.• 
Paní doktorka byla velmi milá. Celý program se mi líbil.• 
Nejvíc se mi líbilo, že nesmíme mít brzy pohlavní styk.• 
Jak paní doktorka to zajímavě vyprávěla a jak to bylo vesele a zřetelně vyprávěný. Paní doktorka byla • 
milá. Celý program byl moc zajímavý.
Jak vyrůstá dítě.• 
Probírání pohlavních orgánů.• 
Myslím, že vše bylo důležité a pěkně vysvětlené.• 
Že vše bylo na rovinu a nebylo tak dětské, jako v některých učebnicích 5. třídy.• 
Nejvíc se mi líbilo, jak jsme se seznamovali- bylo to srandovní. A jak jsme si povídali.• 
Mně se líbil ten slib a ještě obrázek z těhotenství.• 
Nejvíc asi vývoj dívky a vývoj miminka. A paní učitelka nám to všechno dobře a srozumitelně vysvět-• 
lila.
Že jsme se nemuseli učit.• 
Že jsem mohla být otevřená a nebát se říct, co mě zajímá.• 
Mně se nejvíce líbilo, jak jste vyprávěl o tom, jak putuje vajíčko a jak se rozdělují buňky.• 

Co jsem se dozvěděl/a nového:
Co vlastně můžu a nemůžu a hodně nových věcí, třeba co je vlastně sex.• 
Dozvěděl jsem se, že nemáme mít brzy pohlavní styk.• 
Jak se dělá dítě.• 
Že si mám sebe vážit.• 
Že 11-14 let budu mít spermie.• 
Vím, jaký je normální vývoj kluka a nemusím se bát, když budu jiný, že budu středem pozornosti.• 
Že dospívám 10-18. U kluků mezi jakým rokem co roste.• 
Že když se žena v těhotenství trápí, tak až se narodí dítě, tak se taky trápí.• 
Když já mám stres, tak to miminko ho má taky.• 
Já jsem nevěděla tu ejakulaci a teď už to vím.• 
Že když žena či dívka čeká přírůstek (miminko) a je přitom smutná, ve stresu anebo šťastná, tak to to • 
děťátko cítí s ní.
Že holky dospívají rychleji, než kluci.• 
Vše o narození dětí a ostatních lidí, o tom, od kolika let budu mít menstruaci a o klukách.• 
Kdyby se neobjevila menstruace do 15 let, tak by se to mělo řešit.• 
Nic, já jsem všechno věděla.• 

PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010 
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O ochranném štítu a o přátelství.  • 
Kdy se co děje u kluků a u holek.• 
Jak se vytváří menstruace.• 
O spermiích a vajíčkách.• 
Třeba o tom, jak budu vypadat, až vyrostu.• 
O lásce a manželství.• 
Jak mám zacházet se svým životem.• 
Dozvěděla jsem se, co to je ejakulace, šourek a mutování.• 
Dozvěděl jsem se, že když muž ženu oplodní, že přežije jedna spermie.• 
Že spermie jde do vajíčka a ženy mají vajíčko a chlapi spermie.• 

Je něco, co se mi nelíbilo? Pokud ano, co?
Dozvěděl jsem se, že není dobré mít pohlavní • 
styk moc brzo, protože dítě potřebuje lásku 
a jisté fi nanční zajištění.
Jak se kluci pořád každé věci smáli.• 
Že jsme kvůli tomu promarnili výtvarku.• 
Že na úvodu byli nahatý lidi.• 

Chybělo  v programu něco, co by mě ještě zajíma-
lo? Pokud ano, co?

Co to je penis? A ještě něco o holkách. • 
A v kolika můžu dělat sex.
Jestli dítě dýchá, když je v břichu maminky.• 

ZŠ Hřebeč  -Dospívám

ZŠ Hřebeč  -Dospívám

ZŠ Na Smetance, Praha  -Dospívám     

PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010 
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2. HODNOTA MOJE  A DRUHÝCH, HODNOTA MÉ LÁSKY A SEXUALITY

ZŠ Hřebeč

PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010 

Kdy si člověk ubližuje?

Když nezná svou vlastní hodnotu, hodnotu 
svého života, své lásky, své sexuality.

Každý z nás je jedinečný, neopakovatelný!

Nikdy nebyl, není a nebude druhý člověk 
jako jsi Ty!!!

Proč žít podle svědomí? 
Moje myšlení a chování má své důsledky – i kdyby se o něm nikdo nedozvěděl!!!! 

Jsme nejen potomky našich předků, ale i předky našich potomků!!!

Problém moderní výchovy Vyvážená výchova

ROZVOJ ZNALOSTÍ
 A DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ ZNALOSTÍ
 A DOVEDNOSTÍ

VYUČOVÁNÍ NOREMVYUČOVÁNÍ NOREM

ROZVOJ SRDCEROZVOJ SRDCE
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PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010 

Prosba k učitelům 
Drahý učiteli,                                                                        

přežil jsem koncentrační tábor. 
Mé oči viděly to, čeho by nikdo neměl být svědkem: plynové komory projektované studovanými 
inženýry, děti otrávené studovanými lékaři, novorozeňata zabitá školenými sestrami, ženy a děti 
střílené a pálené absolventy středních a vysokých škol. 
Proto jsem nedůvěřivý ke vzdělání.

Má prosba je:
Pomoz svým studentům stát se lidskými bytostmi. 
Tvoje snažení nikdy nesmí vytvořit vzdělaná monstra, šikovné psychopaty, vzdělané Eichmanny. 
Čtení, psaní, aritmetika jsou důležité, jen když slouží k tomu, aby naše děti udělaly lepšími lidmi.

Hodnota Tvé lásky a sexuality

Pěstuj si standard čisté lásky!

Předmanželská sexuální zdrženlivost jako 
příprava na manželskou věrnost.

Čistota srdce – aktivní postoj života pro 
druhé!

Hodnota lidské sexuality

Vážit si své lásky a sexuality  a chránit ji pro jedi-
ného životního partnera JE NORMÁLNÍ!!!

Pohlavní orgán – jediný lidský orgán, který 
přetrvá i když člověk zemře – v dalších gene-

racích.

Pohlavní orgány – hranice mezi nebem a peklem

ROZHODUJEŠ TY!!!
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Ohlasy:

Přednáška se mi líbila a něco si z ní určitě vezmu k srdci. Určitě byla přednáška prospěšná a myslím, • 
že úplně pravdivá. Ale zároveň to bylo smutné, protože si člověk uvědomí svou obrovskou zodpověd-
nost. PS: Umíte hezky přednášet a udržet si pozornost. 
Prezentace byla zajímavá a zaujala nás, částečně jsme si uvědomili naši osobnost, ale budeme ještě mu-• 
set pracovat. Podle nás jste jedna z mála cizích a dospělých vůbec, kterou jsme vnímali, dávali pozor 
a působila jste na nás jako kdyby jsme se už znali.
Uvědomila jsem si, že nejsem úplně k ničemu. Líbilo se mi to.• 
Určitě to pro mě mělo smysl. A do budoucna si budu sebe vážit. Jelikož my jsme budoucnost lidstva.• 
Ano, určitě, je to můj cíl po celý můj život.• 
Ano, velice se mi to líbilo. Teď chápu, že jsem k něčemu užitečný. Děkuji.• 
Tato přednáška byla poučná o sobě sama a doufám, že mi to k něčemu bude.• 
Ano, líbilo se mi to. Docela mě to zaujalo a pomohlo. Myslím, že taková hodina byla užitečná.• 
Budu se snažit najít své dobré vlastnosti a pokusím se vážit sama sebe.• 
Tato přednáška se mi velice, velice líbila. Děkuji, že jste nám ji dala.• 
Ano, určitě si tuto přednášku budu pamatovat, poučila mě.• 
Tato přednáška nám i přes krátký čas určitě něco dala. Záleží na tom, jak to člověk vstřebá a co si • 
z toho vezme. Mně to něco dalo.
Přednáška se mi líbila a něco mi dala do života, i když byla krátká.• 
Velmi zajímavá přednáška, bohužel příliš krátká. Ukázala mi, že než se do něčeho pustím po hlavě, • 
měla bych o tom popřemýšlet, protože rizika jsou v dnešním světě velká. Doufám, že si z toho do 
budoucnosti něco vezmu a ne že se mi vše vykouří z hlavy.
Přednáška se mi líbila, ačkoli jsme pár témat přeskočili. Určitě  mě něco naučila. Věrnost je nutná.• 
Hodně důležitých věcí jsem si při této přednášce uvědomila. Děkuji.• 
Přednáška se mi líbila. Přednášíte s láskou.• 
Mně se to moc líbilo a přišlo mi to zajímavé, poučné.• 
Líbilo se mi to a bylo to zajímavé.• 
Bylo to dobré. Přednáška byla dobrá a dotklo se mě to.• 
Chtěla bych tento program a přednášku víckrát, velice mě to bavilo.• 

Co vás nejvíce zaujalo nebo bylo pro vás novou informací?
Zjišťovat si něco o svých předcích, dívat se jinak na lidi kolem mě.• 
Svědomí.• 
Důležitost svědomí, rodové linie.• 
Otázka rodových linií a druhů problémů.• 

PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010 
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Že jsem tak jedinečná a že mám takovou cenu. Líbilo se mi vyprávění o všem a myslím, že mi to po-• 
mohlo si spoustu věcí uvědomit.
Že si musíme uvědomovat svou hodnotu.• 
Že si mám vážit svého těla a svojí lásky.• 
Že kluci raději chtějí holku, která si drží kluka od těla… • 
Znala jsem všechny informace, ale tento program mi pomohl vštípit hodnotu mého života, lásky a se-• 
xuality. Nepatřím k lidem, kteří jsou pro sebe méněcenní, ale jsem ráda, že mi to někdo ještě potvrdil.

Co bylo pro vás na tomto programu nejpodstatnější?
Hodnota sebe!• 
Komunikace ve vztazích a sdílení.• 
Bylo zde mnoho podstatného řečeno. Pro mne bylo nejdůležitější uvědomit si svou hodnotu a to, jak • 
vnímáme a chováme se k druhým.
Asi ta část o sexu, jak se chovat. Myslím, že se i trochu bojím.• 
Že jsem si uvědomila, jak jsem důležitá a mám velkou hodnotu.• 
Hodnota mé lásky, mé sexuality a života.• 

3. PREVENCE HIV/AIDS, POHLAVNÍCH CHOROB A TĚHOTENSTVÍ DOSPÍVAJÍCÍCH      
     (FREE TEENS) 

PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010 

zdravý mozek

  opary

poškozený mozek

zánět dásní

nádorová onemocnění

zápal plic

AIDS: 
Poslední stadium nemoci 

způsobené virem HIV

Poslední stadium nemoci způsobené 
virem HIV charakterizují tzv. oportunní  
(příležitostné) infekce, které se rozvíjejí 
díky oslabenému imunitnímu systému.
1 ze 2 pacientů, kteří onemocní AIDS, 
umírá během 4 let na následky oportun-
ních infekcí  
4 z 5 umírají během 7 let
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Kdo je  nejvíce postižen 
sexuálně přenosnými 

chorobami?

Sexuálně aktivní mládež ve věku 16 - 24 let

Milióny mladistvých každoročně infi ko-
vány sexuálně přenosnými chorobami 

Sexuálně přenosné choroby zvyšují 
riziko HIV infekce

Důvody pro test HIV

Mít jasno v plánech do budoucna - 
před uzavřením manželství apod.

V případě infekce zahájit včasnou 
léčbu, která prodlouží život, vyh-
nout se drogám, alkoholu, špatné 
výživě

Nenakazit ostatní!

Pokud nejste infi kováni, změňte svůj 
způsob života! 

PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010 

NEZNALOST = OCHRANA?
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LÁSKA 
= 

UPŘÍMNOST

 Položte si otázku: Je 
to, co dělám, skutečně ku 

prospěchu člověka, kterého 
„miluji”?

   Pokud nejste ochotni 
se touto otázkou zabývat, 

raději ani neříkejte, že milu-
jete!

Je láska jenom pocit?
Pro každého z nás je přirozené, že touží najít někoho pro společný život.

Ale málokdo ví, co to vlastně znamená někoho milovat...
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Život 
vašeho budoucího dítěte 
máte ve svých rukou. 

Návyky, které máte teď 
jako dospívající, 
vytváříte svět, 
ve kterém bude 

toto dítě žít.

Věřte v naplnění svých snů...       
Možná jste udělali nějakou chybu, ale co bylo, bylo. 
Právě teď  máte možnost začít znovu, s novou vizí 

do budoucna. 
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Ohlasy:

Žádné připomínky nemám, jen bych vám chtěla poděkovat za otevření věcí. Moc mi to pomohlo.• 
Pěkně to promluvilo do duše • .
Zajímavé a hodně si budu pamatovat. Dalo mi to hodně.• 
Je to velmi poučné a je vidět, že to dělají lidé, kteří tomu rozumí.• 
Pěkně udělané, úžasná, milá paní, určitě mi tato přednáška něco dala.• 

Co vás nejvíce zaujalo nebo bylo pro vás novou informací?
Pojem manželství právě od teď nabyl  jinou hodnotu.• 
Způsob podání informací - otevřená debata.• 
Pohlavní nemoci a skutečné příběhy.• 
Zajímalo mě poznání nových podložených fakt, která pro mě byla velmi zajímavou zkušeností s živo-• 
tem.
Příběhy z praxe.• 
Informace o těhotenství.• 
Že jsme budoucnost lidstva.• 
Nemoci a jejich prevence.• 
Jak ohromné je to vše riziko.• 
Že i s kondomem se můžu nakazit.• 
Zaujalo mě v podstatě vše. Nejvíc asi pohlavní choroby a ty obrázky.• 
Zaujalo mě, za jak dlouho se dozvím, že jsem nakažená a líbily se mi obrázky. Byly velice poučující.• 
Zaujalo mě povídání o vztazích mezi lidmi a že si musíme vážit sami sebe.• 
Program mě zaujal celkově. Líbilo se mi celé povídání přednášejícího.• 
Lidé, kteří nechtěli nebo nepočkali se sexem, toho pak velice litují, zkazili si budoucí vztah.• 

Co bylo pro vás na tomto programu nejpodstatnější?
Asi to uvědomit si, že nikdo takový jako já nebyl, není a nebude. Že mám „svou cenu“. Jsem za tento • 
program ráda. Nikdy jsem si svou cenu neuvědomovala.
Asi povídání o pohlavních nemocech.• 
Uvědomit si, co ve skutečnosti chci.• 
Že chtějí, abychom opravdu přemýšleli a uvědomovali si důsledky našich rozhodnutí.• 
Sex a rozhodování.• 
Rozhodně vše • .
Rozhodování o svém životě.• 
Uvědomit si věci kolem vztahů a sexu.• 
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Vztahy k novému životu. Být člověkem, který si váží života lidí okolo sebe a i rodiny!• 
Těhotenství.• 
Potrat.• 
Uvědomit si, jak jsem na tom já sama. Přemýšlet o tom.• 
Donutil mě, abych zůstal sexuálně zdrženlivý, nechci se nakazit chorobami.• 
Hodně jsem se naučil, takže všechno bylo podstatné.• 
Mě zaujalo to, abych se do každého vztahu nehrnul a věděl, do čeho jdu.• 
To, že si každý uvědomí, že panictví nebo panenství není nic špatného. Není kam spěchat a je dobré • 
jednat s rozvahou o svém životě.
Hodně zajímavostí o sexu, komunikaci, o AIDS atd.• 
Vše.• 
Přednáška o bezpečném sexu a o různých chorobách, láska a sexualita.• 
Pohlavní nemoci, těhotenství.• 
To, abych se naučila vážit sama sebe a svého života a nevyspala se s každým „na potkání“.• 
Začala jsem si vážit sama sebe.• 
Zaujalo mě úplně všechno.• 
Uvědomila jsem si, že jsem důležitější, než vypadám.• 
Dozvěděli jsme se i něco, co jsme předtím úplně nevěděli.• 
Věřit v naplnění svých snů.• 

Pomohl vám program uvědomit si důležitost a hodnotu předmanželské sexuální zdrženlivosti a závazku 
věrnosti jednomu partnerovi ve vašem životě? Jakým způsobem?

Počkám si.• 
Dík programu si můžete uvědomit všechny hlediska a více se zamyslet nad svým chováním.• 
Bylo to super si uvědomit, co se skrývá za zády člověka v sexuálním životě.• 
Ano. Myslím že jsem k tomu nepotřebovala tuto přednášku, ale určitě mi pomohlo to slyšet a vědět, • 
že to je  100% dobře.
Ano – obava před nemocemi a zklamáním z rozchodu.• 
Ano – je důležité vědět, jaké jsou rizika a jak se máme chránit.• 

Myslíte, že mladí lidé potřebují větší podporu k tomu, aby zůstali sexuálně zdrženliví? 
Hlavně by neměl být sex tolik propagován v médiích jako prima zábava.• 
Ano – nejsou zkušení.• 
Jak kdo – rozumní vědí, co mají dělat. Ale někdo to určitě potřebuje.• 
Ano – budou to potřebovat.• 
Ano – ale myslím že to nepůjde.• 
Ano – potřebují se o tom více dozvědět.• 

PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010 
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ZŠ Pacov

ZŠ Pacov

ZŠ Pacov

 ZŠ Příbram
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Myslíte, že by mladí lidé měli slyšet tento program?

Doplnil program vaše poznatky o AIDS a jiných sexuálně přenosných nemocech a nebezpečích, která jsou s nimi pro sexuálně 
aktivní mladé lidi spojená?

CHLAPCI

možná
4%ne

4%

ano
92%

možná
13%

ano
87%

možná
9%ne

2%

ano
89%

DÍVKY ŠKOLA CELKEM CHLAPCI

možná
17%ne

9%

ano
74%

možná
9%ne

2%

ano
89%

možná
13%ne

5%

ano
82%

DÍVKY ŠKOLA CELKEM

CHLAPCI
možná
19%ne

1%

ano
80%

možná
40%

ano
60%

možná
23%ne

1%

ano
76%

DÍVKY ŠKOLA CELKEM

Pražské ZŠ Mimopražské ZŠ

Mimopražské SŠ

CHLAPCI
možná
4%ne

17%

ano
79%

možná
3%ne

13%

ano
84%

možná
4%ne

15%

ano
81%

DÍVKY ŠKOLA CELKEM CHLAPCI

možná
6%ne

19%

ano
75%

možná
3%ne

2%

ano
95%

možná
4%ne

10%

ano
86%

DÍVKY ŠKOLA CELKEM

CHLAPCI

možná
9%ne

13%
ne
17%

ano
78%

možná
13%

ano
70%

možná
10%ne

14%

ano
76%

DÍVKY ŠKOLA CELKEM

Pražské ZŠ Mimopražské ZŠ

Mimopražské SŠ

Grafi cké zpracování dotazníků vyplněných dospívajícími
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Je pro vás osobně sexuální zdrženlivost přijatelná?

Uznáváte hodnotu předmanželské sexuální zdrženlivosti?

CHLAPCI

ne
17%

ano
83%

možná
3%ne

32%

ano
65%

možná
2%ne

25%

ano
73%

DÍVKY ŠKOLA CELKEM CHLAPCI

ne
35%

ano
65%

možná
2%ne

34%

ano
64%

možná
1%ne

34%

ano
65%

DÍVKY ŠKOLA CELKEM

CHLAPCI

nevím
14%ne

45%

ne
74%

ano
41%

nevím
3%

ano
23%

nevím
12%ne

50%
ano
38%

DÍVKY ŠKOLA CELKEM

Pražské ZŠ Mimopražské ZŠ

Mimopražské SŠ

CHLAPCI

ne
13%

ano
49%

možná
48%

možná
38% ne

35%

ano
17%

možná
44%ne

25%

ano
31%

DÍVKY ŠKOLA CELKEM CHLAPCI

ne
13%

ano
39%

možná
38%

možná
48% ne

17%

ano
45%

možná
43%ne

15%

ano
42%

DÍVKY ŠKOLA CELKEM

CHLAPCI

nevím
42%ne

34%
ne
47%

ano
24%

nevím
43%

ano
10%

nevím
42%ne

36%

ano
22%

DÍVKY ŠKOLA CELKEM

Pražské ZŠ Mimopražské ZŠ

Mimopražské SŠ
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Pomohl vám program uvědomit si důležitost a hodnotu předmanželské sexuální zdrženlivosti a závazku věrnosti jednomu partne-
rovi ve vašem životě?

Myslíte, že mladí lidé potřebují větší podporu k tomu, aby zůstali sexuálně zdrženliví?

CHLAPCI

ne
21%

ano
75%

možná
10%

možná
4% ne

19%

ano
71%

možná
7%ne

20%

ano
73%

DÍVKY ŠKOLA CELKEM CHLAPCI

ne
23%

ano
71%

možná
2%

možná
6% ne

17%

ano
81%

možná
4%ne

20%

ano
76%

DÍVKY ŠKOLA CELKEM

CHLAPCI

nevím
15%ne

21%
ne
33%

ano
64%

nevím
20%

ano
47%

nevím
16%ne

23%

ano
61%

DÍVKY ŠKOLA CELKEM

Pražské ZŠ Mimopražské ZŠ

Mimopražské SŠ

CHLAPCI

ne
17%

ano
83%

možná
13%ne

23%

ano
64%

možná
7%ne

20%

ano
73%

DÍVKY ŠKOLA CELKEM CHLAPCI

ne
23%

ano
74%

možná
8%

možná
3% ne

14%

ano
78%

možná
5%ne

19%

ano
76%

DÍVKY ŠKOLA CELKEM

CHLAPCI

nevím
11%ne

31%
ne
33%

ano
58%

nevím
13%

ano
54%

nevím
11%ne

32%

ano
57%

DÍVKY ŠKOLA CELKEM

Pražské ZŠ Mimopražské ZŠ

Mimopražské SŠ
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Komentář ke grafům:

Z celkového počtu 367 dospívajících, kteří se zúčastnili programu (respektive jeho druhé části, po které měli 
vyplnit dotazníky) 315 respondentů dotazníky odevzdalo, 52 nikoli. Dospívající, kteří se programu zúčastnili, 
pocházeli ze 3 různých kategorií – z pražských ZŠ, mimopražských ZŠ a mimopražských SŠ. 

Na otázku, zda by mladí lidé měli tento program slyšet, odpovídali žáci a studenti v 76-89% „ano“. Překva-
pivě odpovídalo pozitivně více chlapců než děvčat (na pražských ZŠ o 5% více chlapců, na mimopražských 
SŠ dokonce o 20% chlapců více). Na mimopražských ZŠ odpovídala naopak pozitivně  o 15% častěji děvčata.

Co se týče nových informací, které program dospívajícím přinesl, 76-86% respondentů odpovídalo pozi-
tivně (76% v případě mimopražských SŠ, 81% z pražských ZŠ a  86% z mimopražských ZŠ). Výrazný rozdíl 
mezi odpověďmi chlapců a děvčat jsme zaznamenali na mimopražských školách, kde pozitivně odpovědělo 
95% děvčat a 75% chlapců. Středoškolské mládeži se dostalo více informací v případě chlapců, a to v 78% 
oproti 70% děvčat. Na pražských ZŠ získala naopak více informací děvčata (84% děvčat, 79% chlapců).

Uvědomění si hodnoty předmanželské sexuální zdrženlivosti a manželské věrnosti program přinesl 73% 
žáků pražských (75% chlapců a 71% děvčat)  a 76% žáků (81% chlapců a 71% děvčat) mimopražských škol 
a 61% mimopražských středoškoláků (64% chlapců a 47% děvčat).

Hodnotu předmanželské sexuální zdrženlivosti uznává 73% žáků pražských ZŠ, 65% mimopražských 
ZŠ a 38% mimopražských SŠ, přičemž v případě pražských ZŠ a mimopražských SŠ je to překvapivě více 
chlapců než děvčat (pražské ZŠ 83% chlapců a pouze 65% děvčat, mimopražské SŠ 41% chlapců oproti 23% 
děvčat, chlapci a dívky mimopražských ZŠ se nelišili).

Přestože většina dospívajících hodnotu sexuální zdrženlivosti uznává, při dotazu, zda je sexuální zdrženli-
vost přijatelná pro ně osobně, dochází k podstatnému poklesu ve všech kategoriích dotazovaných. Sexuál-
ní zdrženlivost je přijatelná pouze pro 31% žáků pražských ZŠ ( 49% chlapců, 16% dívek), 42% žáků mimo-
pražských ZŠ (39% chlapců a 45% dívek) a 22% mimopražských SŠ (25% chlapců a 10% dívek), a to opět 
kupodivu více pro chlapce než pro dívky.

Potřebu podpory sexuální zdrženlivosti ze strany společnosti, médií, speciálních programů, rodičů a učitelů 
vyjádřilo 73% žáků pražských ZŠ (83% chlapců, 64% děvčat), 76% mimopražských ZŠ (74% chlapců, 78% 
děvčat) a 57% mimopražských SŠ (58% chlapců, 54% děvčat).

Tato potřeba podpory sexuální zdrženlivosti dospívajících ze strany dospělých je bohužel v ostrém kontra-
stu se skutečností.

PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010 
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4. MOUDROST V LÁSCE ANEB JAK SE STÁT PÁNEM DOBRÝCH VZTAHŮ?

PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010 

Jak zvládnout hněv:

„Jsem v pohodě“ „Nic neřeším“

Lhostejnost

Hněv

Strach, bolest

Uvolnění, radost

Důvěra, láska

- Sděl své pocity, ale 
- Jasně řekni, proč jsi naštvaný
- Neztrácej sebekontrolu
- Dej druhému příležitost, aby reagoval 

Když 
máš
vztek…

U manželů, kteří 

„nepočítali” čas, 

jenž jim zaberou 

domácí práce, 

byla menší 

pravděpodobnost 

rozvodu než 

u manželů, kteří 

čas počítali.  

Smlouva  - dohoda, ve které jde  
o směnu zboží nebo služeb; může být 
porušena nebo ukončena, pokud jeden 
z partnerů najde lepší obchod. 
Závazek - trvalý a obětavý vztah 
založený na důvěře, intimitě, není tu 
žádná komerční směna. Neočekává se, že 
to, co jeden investuje, se vrátí.

Smlouva versus závazek Národní průzkum rodin 
a domácností:
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5 kroků 
k vytvoření pouta  

mezi partnery
Pozitivní vztahy

5. Sex

4. Odevzdání  se jeden druhému
(slib před svědky i v soukromí)

3. Spolehnutí se jeden na druhého
(zdravá emocionální vzájemná závislost)

2. Důvěra

1. Poznat se navzájem
John Van Epp, Ph.D. How to Avoid Marrying 
a Jerk: 
A Marital Selection Training Program, www.nojerks.com.

Založeny na úctě a vědomí 
jistých mezí

Nesouhlas se projevuje bez 
nevraživosti

Společný pohled na to , co je dobré 
a co špatné

Partneři umí naslouchat jeden druhému

Partneři znají chyby druhého

Mohou se na sebe spolehnout

Mohou být sami sebou 

DNA, ro
dová lin

ie
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Myslíte, že by mladí lidé měli slyšet tento program? Myslíš si, že Ti program pomohl nebo může pomoci 
v Tvém konkrétním životě?

Ohlasy:

Grafi cké zpracování dotazníků vyplněných dospívajícími - souhrn:

PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010 

určitě ne
6%

spíše ne
18%

určitě ano
31%

spíše ano
45%

určitě ne
18%

spíše ne
33%

určitě ano
12%

spíše ano
37%
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Ohlasy žáků ZŠ Na Smetance, Praha:

Hodnocení lektora:
Ráda bych se podělila o komplexní, velice rozporuplné reakce žáků 9. třídy základní školy nacházející 

se v centru hlavního města. Krátce před programem Moudrost v lásce jsem v této třídě přednášela program 
Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a  těhotenství dospívajících (Free Teens). Jednalo se o elitní třídu, 
dle učitelů velice inteligentních žáků. První přednáška, kterou jsem zde měla, první část programu Free Teens 
je zaměřena víceméně informativně a zde byly děti  jako doma. Celá přednáška byla velice živá, interaktivní, 
žáci projevovali zájem, živě diskutovali, kladli mnoho nejrůznějších – i velice zajímavých dotazů. Přednáška 
je velice zaujala a těšili se na další.  Druhá přednáška se ale už týkala hodně osobních postojů -  ke vztahům, 
lásce, k různým řešením neplánovaného těhotenství a jejich rizik a důsledků, postojů k vlastnostem potřebným 
pro rodičovství apod. a zde už to začalo být poměrně náročné. Pořád ještě ale přetrvával dobrý dojem z první 
části, kdy žáci byli spokojeni zahlcením informacemi, kterých se jim dostalo a odpověďmi na mnoho dotazů, 
kterými jako by si mě testovali. �

Přednášet v této třídě program Moudrost v lásce bylo velice náročné. Byl to souboj s  nezralými, velice agre-
sivními názory, kdy především někteří chlapci si program vzali jako velkou osobní výzvu „kdo z koho“. V ta-
kovéto atmosféře je velice těžké předávat dětem nějaké mravní hodnoty. Několik jedinců neustále zasahovalo 
do programu, skákalo do řeči, kladlo dotazy, které odváděly od tématu, a rušilo tak ostatní, kteří se ve třídním 
kolektivu tolik neprojevovali a zjevně ani neměli šanci se projevit. Přesto jsem nakonec z programu měla dobrý 
pocit. Úsměvné bylo, když jsem na konci hodně osobně mluvila s jedním z největších provokatérů. Měla jsem 
pocit, že úmyslně ve všem oponoval a  vlastně si přál, abych ho přesvědčila a jeho názory mu vyvrátila. Bylo to 
hodně zajímavé… Někde hluboko se mnou vlastně souhlasil, přestože se neustále stavěl do otevřené bojovné 
opozice. Na závěr mi v osobním hovoru projevil uznání za to, jak jsem to s touto třídou ustála. � Tato zkušenost 
byla pro mě jako lektorku, která s dospívající mládeží pracuje intenzivně 15 let, velice zajímavá. Přesvědčila mě 
o tom, že předávat v dnešní společnosti materiálně laděným dětem z rozpadlých rodin hodnoty manželství, 
rodičovství, lásky a věrnosti, je práce vskutku sisifofská a musí jít ruku v ruce s celospolečenským trendem pod-
pory rodinných hodnot a ozdravných procesů podporujících zdravou manželskou/partnerskou komunikaci, 
emoční konfrontaci, schopnost empatie a usmíření. 

MUDr. Marcela Rozehnalová, lektorka

Co mě na programu zaujalo:
ZŠ Na Smetance, Praha

Některé postřehy – spíše se mi líbí, že je dobře, že se o tom mluví.• 
Zaujaly mě příběhy o závislácích na pornografi i.• 
Zaujaly mě příběhy závisláků na pornu, jak se s tím poprali.• 
Zaujalo mě, že výklad byl pohádkou tak, jak to v životě nechodí.• 

PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010 
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Mně se ten program líbil, otevřel mi oči a donutil mě se zamyslet nad tím, co vlastně chci.• 
Člověk má teď mnoho věcí k přemýšlení, určitě tento program vedl k určitému zamyšlení.• 
Zaujala mě 1. část.• 
Hodně to o té asertivitě a agresi.• 
Vůle přednášejícího vyrovnat se s naší třídou a několik zajímavostí, které jsem nevěděl.• 

Co se mi nelíbilo:
Všechno, mně se zdálo, že to pozbývá smyslu, vše o tom samém, těžko si člověk uvědomí vnucený • 
názor někoho jiného, když má svůj a nebo si to musí zažít sám.
Způsob přednášení – neschopnost přijímat jiné skutečnosti. Měli jsme již 5 hodin a prakticky jsme • 
slyšeli pořád to samé, co jsme slyšeli na začátku. Arogantní přednášející.
Spíš naše třída. Když je to nebaví, měli by být zticha. Program je celkem fajn!• 
Myslím, že je zbytečné vykládat tohle někomu, kdo to nepochopí.• 
Některé hodně stupidní dotazy z naší třídy a také opakování věcí, které jsme již slyšeli v životě nebo • 
na minulých přednáškách.
Málo času, naše třída. Opakování.• 
Všechno od 2. části se opakovalo.• 
Stálé opakování minulých přednášek.• 
Chybělo mi zde větší zapojení nás samých, více lidí potom může říct, jak byl program nudný. Mně • 
přišel zajímavý, ale tohle tomu chybělo.
Vidět krutou realitu.• 
Asi málo reality, mnoho jednoho stejného názoru a ne druhých.• 
Jak spolužáci přehnaně protestovali.• 
Že spolužák protestoval proti vašemu tvrzení a tím zasahoval nepříjemností do programu.• 

Myslíš si, že Ti program pomohl nebo může pomoci v Tvém konkrétním životě? V čem? Jak?
Spíše ano – poznání hodnot v životě, které si už člověk leckdy neuvědomuje a je dopován pouze tele-• 
vizí atd.
Nutí mě to znovu a znovu přemýšlet (pomáhá mi to).• 
Spíše ano – byla bych ráda, kdyby tyhle přednášky slyšeli i ostatní a hlavně kluci, aby si uvědomili to, • 
že jsme osobnosti a ne jenom věci.

PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010 
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Grafi cké zpracování dotazníků 9. třídy ZŠ Na Smetance:

Myslíte, že by mladí lidé měli slyšet 
tento program?

Myslíš si, že Ti program pomohl nebo může 
pomoci v Tvém konkrétním životě?

CHLAPCI

určitě ne
7%

určitě ano
7%

spíše ano
50%

spíše ne
36%

určitě ne
5%

určitě ano
19%

spíše ano
48%

spíše ne
28%

určitě ano
43%

spíše ano
43%

spíše ne
14%

DÍVKY VŠICHNI CHLAPCI

určitě ne
35%

spíše ano
29%

spíše ne
36%

určitě ne
23%

určitě ano
10%

spíše ano
43%

spíše ne
24%

určitě ano
29%

spíše ano
57%

spíše ne
14%

DÍVKY VŠICHNI
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ZŠ Obříství 
Co mě na programu zaujalo:

Zaujala nás prezentace a test lásky.• 
Prezentace, IQ lásky.• 
Prezentace o lásce, různé věci a statistiky.• 
Bylo to celkem zajímavé.• 
Nechci to nějak rozepisovat, líbily se mi všechny 3 vaše programy.• 
Dozvěděl jsem se nové věci, připomenul staré věci.• 
Zajímavosti o vztazích.• 
Celé to bylo v poho.• 
Mě na programu zaujalo všechno, ten test se mi líbil.• 
Sex.• 
Že jsme se mohli bavit o všem a zajímavosti o vztazích.• 

Co se mi nelíbilo:
To, že na nás pán koukal, když jsme spali.• 
Že chvílema bylo ticho a že byla nuda.• 
Nemělo to smysl, neumí to vyprávět, byla to nuda! Hrůza!• 
Na tomto programu se mi vše líbilo, nemám žádné stížnosti.• 
Ten zbytek (kromě sexu).• 

Myslíš si, že Ti program pomohl nebo může pomoci v Tvém konkrétním životě? V čem? Jak?
Každý si to zařídí po svém.• 
Tak si myslím ve vztahu atd. Byl jsem poučen.• 
Vím, jak vypadá opravdová láska. Jak poznat lásku.• 
Zapamatovala jsem si některá fakta.• 
Rady, jak se navazuje vztah.• 
Poučilo mě to.• 
V mém životě, protože mi je jenom 15 a ještě nemám docela rozum.• 
V sexuálním ohledu.• 

Pro srovnání uvádím reakce žáků 9. třídy mimopražské základní školy.  

PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010 
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Grafi cké zpracování dotazníků 9. třídy ZŠ Obříství:

Myslíte, že by mladí lidé měli slyšet 
tento program?

Myslíš si, že Ti program pomohl nebo může 
pomoci v Tvém konkrétním životě?

Poznámka: 
Děti bohužel v dotazníku v mnoha případech nezaškrtly pohlaví, takže není možné posoudit zvlášť odpovědi chlapců a dívek.

CHLAPCI A DÍVKY CELKEM

určitě ne
7%

určitě ano
40%

spíše ano
43%

spíše ne
10%

CHLAPCI A DÍVKY CELKEM

určitě ne
13% určitě ano

13%

spíše ano
34%

spíše ne
40%
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5. KOUŘENÍ?  TVÁ VOLBA!

PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010 
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Ohlasy:

Jaké nové informace o rizicích kouření mi program přinesl:
Více jsem se dozvěděla o lidském těle a čemu všemu to škodí.• 
Dozvěděl jsem se víc o nemocích spojených s kouřením.• 
Dozvěděl jsem se opravdu hodně nových informací. Bylo to zajímavé a poučné.• 
Nebezpečné nemoci. Kouření je nebezpečnější než jsem si myslela- můžu umřít.• 
Že škodlivé látky se usazují v cévách.• 
Kouření je špatné, způsobuje například rakovinu jazyka, plic atd.• 
Všechny. Třeba že když se kouří, jsou pak ošklivé zuby.• 
Kouření způsobuje smrtelné nemoci a cigarety jsou drahé.• 
Kouření je kravina.• 
Že způsobuje více rakovin, infarkt, mrtvici.• 
Že si mám vážit svůj život, mám jen jeden.• 
Co se mi všechno může stát – já sice kouřím, ale vím, že to není zdravé a chci přestat.• 
Že můžu zdechnout.• 
Že nám kouření může ublížit víc, než si myslíme.• 
Že si máme chránit své zdraví a nekouřit.• 
Viděla jsem, jak to v těle vypadá, když se kouří.• 
Viděl jsem, co kouření dělá s tělem.• 

Jak program změnil můj pohled na kouření:
Utvrdil mě v tom, že je to špatné.• 
Myslela jsem, že to není tak nezdravé.• 
Bojím se víc o zdraví.• 
Nemusí kouřit lidé, co nechtějí, včlenit se mezi své přátele můžeme i jinak.• 
Je to hnus, který leze do peněz a kazí zdraví, když jsem viděla na obrázkách druhy rakoviny...• 
Je vidět, že je to svinstvo, jen to ničí moje zdraví.• 
Že je nebezpečné kouřit, co se ti může stát, jaké nemoci.• 
Hodně, nebudu zkoušet kouřit.• 
Žít zdravě, nikdy nebudu kouřit.• 
Kouření ohrožuje můj život, že můžu umřít.• 
Je to pro ty machry a puberťáky a taková já určitě nebudu.• 
Škodí to zdraví....já kouřit nechci, mně to škodí.• 
Způsobuje to různé nemoce a je to návykové.• 
Že pokud budu kouřit, budu nemocný a mohu umřít.• 
Že to člověk nemusí mít.• 
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Vypadá to hnusně.• 
Že je to hrozný zvyk, a proto si nebudu ničit zdraví.• 
Že nikdy nebudu kouřit.• 
Nikdy bych to nezkusila.• 
Jak můžou vypadat naše zuby atd.• 
Různé následky toho, jak by to vypadalo, kdybych kouřila, nemoce..• 

Co bylo pro mě na programu nejdůležitější:
Nejdůležitější nebylo nic - vše mělo svůj smysl a důležitost.• 
Takové programy nemám ráda a upřímně myslím, že tohle opravdu někoho nepřesvědčí, aby přestal • 
kouřit.
Odhodlanost přestat kouřit.• 
Obrázky důsledků kouření, které byly až šokující.• 
Dozvěděla jsem se spoustu nových věcí. Následky nezodpovědného chování, kouření.• 
Uvědomil jsem si, že je kouření špatné.• 
Odstrašující obrázky a příklady.• 
To, že vše byla pravda, kterou jsem potřeboval slyšet.• 
Vidět ty obrázky!!• 
Dehet -  nevěděla jsem, kolik ho je v mých plicích.• 
Zjistila jsem, že jsem těžký kuřák. To svědčí za vše.• 
Viděla jsem, jak hrozné má kouření následky.• 
Jak vypadají plíce, když člověk kouří.• 
Vím jak je lidem v okolí (kuřákům), je pro ně těžké přestat kouřit.• 
Nekouřit, mohl bych hodně onemocnět.• 
Naučím se nekouřit.• 
Že nemám kouřit a ukázali mi, jak to vypadá zevnitř.• 
Jak vypadaly orgány kuřáka.• 
Že nemám frajeřit, protože kouřím a měla bych skončit.• 
Že jsem se dozvěděla věci o kouření. Kouření je velmi nezdravé, já se chci dožít úctyhodného věku • 
a nechci zemřít například na rakovinu.
Že se nemá kouřit, protože to ohrožuje naše zdraví 2x- i lidem v našem okolí.• 
Prostě kouření je hnus, hnus, hnus. A nikdy to nezkusím. Znám lidi, kteří kouří např. Anna -  kdyby • 
mi nabídla cígo, tak řeknu určitě ne.
Prostě nekouřit, je to nebezpečné.• 
Všechny typy rakovin a dalších nemocí, o kterých jsem neměla tušáka, prostě všechno.• 
Zjistil jsem, co se může stát, když začnu kouřit, a jak se můžu bránit.• 
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O tom, jak povídala o rakovině a těhotenství a tak.• 
Dozvědět se spoustu věcí o kouření, jaké nemoci to způsobuje.• 
Následky, které bych mohl nést.• 
Že to všechno budu vyprávět mámě a splní se mi sen, že máma přestane kouřit.• 
Co je na cigaretách pro nás a naše okolí špatné.• 
Vědět, jak asi dopadne má matka.• 
Co dokáže kouření s našimi orgány.• 

ZŠ Na Smetance, Praha ZŠ Na Smetance, Praha

PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010 



        
                                       
39

Grafi cké zpracování dotazníků vyplněných dospívajícími

Kuřáci a nekuřáci ve škole

Množství cigaret denně

kuřáci
20%

podíl chlapců a dívek

nekuřáci
80%

kuřáci
CH D CH D

nekuřáci

podíl chlapců a dívek

kuřáci
CH D CH D

nekuřáci

podíl chlapců a dívek

kuřáci
CH D CH D

nekuřáci

podíl chlapců a dívek

kuřáci
CH D CH D

nekuřáci

kuřáci
21%

nekuřáci
79%

kuřáci
35%

nekuřáci
65%

kuřáci
54%

nekuřáci
46%

Pražské ZŠ Mimopražské ZŠ

Pražské SŠ Mimopražské SŠ

10% 18%

36%

36%

3%

65%
19%

13%

4%

19%

77%

28%

18%

18%

36%

Pražské ZŠ Mimopražské ZŠ

Pražské SŠ Mimopražské SŠ

0 - 5 cig.            5 - 10 cig.           10 - 15 cig.           15 - 20 cig.

legenda:
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Kuřáctví rodičů

Vztah kuřáctví dětí a kuřáctví rodičů

19%

17%

24%

40%

20%

15%

26%

39%

15%
10%

11%

64%

13%
13%

26%

48%

Pražské ZŠ Mimopražské ZŠ

Pražské SŠ Mimopražské SŠ

kouří otec           kouří matka           kouří oba             nekuřáci

legenda:

DĚTI KUŘÁCI

rodiče 
kuřáci

rodiče 
nekuřáci

rodiče 
kuřáci

rodiče 
nekuřáci

DĚTI NEKUŘÁCI DĚTI KUŘÁCI

rodiče 
kuřáci

rodiče 
nekuřáci

rodiče 
kuřáci

rodiče 
nekuřáci

DĚTI NEKUŘÁCI

DĚTI KUŘÁCI

rodiče 
kuřáci

rodiče 
nekuřáci

rodiče 
kuřáci

rodiče 
nekuřáci

DĚTI NEKUŘÁCI DĚTI KUŘÁCI

rodiče 
kuřáci

rodiče 
nekuřáci

rodiče 
kuřáci

rodiče 
nekuřáci

DĚTI NEKUŘÁCI

Pražské ZŠ Mimopražské ZŠ

Pražské SŠ Mimopražské SŠ
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Program mě zaujal

PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010 

Program mi pomohl s rozhodnutím nekouřit

ANO

NE

ANO

NE

189

10

38

12

ANO

NE

ANO

NE

22

1

55

19

Pražské ZŠ Mimopražské ZŠ

Pražské SŠ Mimopražské SŠ

ANO

NE

ANO

NE

136

30

30

15

ANO

NE

ANO

NE

4

7

5

22

Pražské ZŠ Mimopražské ZŠ

Pražské SŠ Mimopražské SŠ
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6. SEXUALITA NENÍ JEN O HORMONECH

Výchova k abstinenci               Odklad začátku sexuálního života

Věk v době prvního pohlavního styku

Ženy Muži

Source: “Trends in the Well-Being of America’s Children & Youth: 1996,” U.S. Dept. of Health & Human 
Services. 1996. As reported in “America’s Youth: measuring the risk,” Institute for Youth Development.

Počet životních sexuálních partnerů mezi dospívajícími 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

14 let 15-16 let 17 let 14 let 15-16 let 17 let

6 nebo více partnerů

4-5 partnerů

2-3 partnerů

1 partner

PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010 



        
                                       
43

Se svobodou 
přichází 

zodpovědnost

Smysluplnost 
a hloubka lidské 

sexuality

svědomí

partnerka

dítě
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PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010 

Sexualita - spojuje nejhlubší aspekty lidské bytosti

SEXSvědomí Život

Láska

Linie
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Manželství  - usměrňuje sílu sexuality

Manželství - bezpečné místo 
pro růst člověka, má léčivou 

schopnost

„Ingredience potřebné pro plný růst a uzdravení 
- jako je pozornost, soustředěnost, bezpečí, čas, 

intimita, zrcadlení sama sebe -  jsou k dispozici jen 
v manželství.  Nemůžeme se uzdravit v nejistých 

vztazích s otevřeným koncem.“ 
Harville Hendrix, Keeping the Love You Find: A Guide for Singles, 

Simon and Schuster, N.Y., 1989.

Stabilita pro sdílení lásky       Jistota pro dítě        Úcta k rodové linii
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Ohlasy:

Co vás nejvíce zaujalo nebo bylo pro vás novou informací?
Riziko předčasnýho sexu.• 
Zaujalo - všechno, nových informací - většina.• 
Vztah mezi dobou prvního sexu a počtem partnerů v životě.• 
Čísla ohledně AIDS.• 
Informace o tom, že celkově žena dozrává až kolem 25 let a další informace s tím spojené.• 
Nevěděla jsem, že u hormonální antikoncepce by se nemělo kouřit. Není to můj případ (nekouřím), • 
ale gynekologové to ženám určitě neříkají.
Informace o potratu a problémech s ním spojených.• 
Popis interrupce - nová informace. Co mě zaujalo - příběhy různých žen.• 
Děti mají děti. Interrupce.• 
Psychická rizika potratu.• 
Předmanželská zdrženlivost a nové poznatky o nezávazném sexu.• 
Průběh potratu.• 
HIV, růst infi kovaných.• 
To, že pohlavní nemoci se můžou chytnout i např. přes kondom.• 
Uvědomění si hodnoty lásky a sexuality.• 
Detaily potratu.• 
Příběhy ze života.• 

Co bylo pro vás na tomto programu nejpodstatnější?
Uvědomění si hodnoty vlastní osobnosti a sexuality.• 
Seznámení s novými informacemi o sexu, lásce, manželství...• 
Nové informace.• 
Problematika interrupce.• 
Prevence HIV. AIDS.• 
Kluci by opravdu neměli spěchat na holky a holky by ty kluky měly určitě více brzdit a trošku ty • 
jejich pudy zpomalit.
Uvědomit si svou vlastní hodnotu a věrnost.• 
Osobní přístup projevu.• 
Nespěchat se sexem.• 
Celá prezentace, vše bylo důležité a hlavně vím, čeho se vyvarovat.• 
Ukázky ze života (příběhy).• 
Nové informace o problémech.• 
Pohlavní nemoci.• 

PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010 
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Všechny informace byly přínosné.• 
Hodnota lásky a sexuality, nebezpečí pohlavních chorob.• 
Uvědomění, že mám ráda svůj život a své svědomí.• 
Hodnota člověka sebe samého.• 
Důležité informace o sexualitě, rizikách, nemocích.• 
Další připomínky:• 
Cítila jsem velký psychický nátlak, myslím, že tyto přednášky by se měly dělat hlavně pro mladší děti • 
(14 let), pro 18tileté už to nemá takovou hodnotu. Minulost nezměníme.
Byla to moc hezká přednáška.• 

Grafi cké zpracování dotazníků vyplněných dospívajícími

PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010 

Myslíte, že by mladí lidé měli slyšet 
tento program?

Pomohl vám program uvědomit 
si svoji hodnotu?

CHLAPCI

možná
18%

ano
82%

možná
3%

ano
97%

možná
8%

ano
92%

DÍVKY ŠKOLA CELKEM CHLAPCI

ne
41%

ne
9%

ne
20%

ano
59%

ano
91%

ano
80%

DÍVKY ŠKOLA CELKEM

Pomohl vám program uvědomit si hodnotu
vaší lásky a sexuality?

Doplnil program vaše poznatky o rizicích 
a následcích nezávazného sexu?

CHLAPCI

ne
35%

ano
65%

nevím
3%ne

9%

nevím
2%ne

18%

ano
88%

ano
80%

DÍVKY ŠKOLA CELKEM CHLAPCI

ne
29%

ne
9%

ne
16%

ano
71%

ano
91%

ano
84%

DÍVKY ŠKOLA CELKEM
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Uznáváte hodnotu předmanželské 
sexuální zdrženlivosti?

PROGRAMY PRO ŠKOLY V ROCE 2010 

Je pro vás osobně přijatelná?

CHLAPCI

ano
18%

ne
82%

nevím
9%

ne
41%

ne
55%

nevím
6%

ano
50% ano

39%

DÍVKY ŠKOLA CELKEM CHLAPCI

ne
71%

ne
34%

ano
29%

nevím
13%

ano
53%

ne
47%

nevím
8%

ano
45%

DÍVKY ŠKOLA CELKEM

Pomohl vám program uvědomit si důležitost 
a hodnotu předmanželské sexuální zdrženlivosti?

Pomohl vám program uvědomit si důležitost a hodnotu
závazku věrnosti jednomu partnerovi ve vašem životě?

CHLAPCI

ne
47%

ano
53%

ne
13%

ano
87%

ne
24%

ano
76%

ne
24%

ano
76%

ne
3%

ano
97%

ne
10%

ano
90%

DÍVKY ŠKOLA CELKEM CHLAPCI DÍVKY ŠKOLA CELKEM

Myslíte, že mladí lidé potřebují větší podporu 
k tomu, aby zůstali sexuálně zdrženliví?

CHLAPCI

ne
29%

ano
71%

ne
3%

ano
97%

ne
12%

ano
88%

DÍVKY ŠKOLA CELKEM
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ODBORNÉ SEMINÁŘE 
PRO UČITELE, VYCHOVATELE, VÝCHOVNÉ 

A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A METODIKY PREVENCE

I. NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ CEVAP
CEVAP je výchovně vzdělávací instituce akreditovaná  MŠMT.
Odborné semináře určeny sociálním pracovníkům pracujícím s dětmi, mládeží a rodinami, metodikům 

prevence sociálně patologických jevů, učitelům rodinné výchovy ZŠ, učitelům společenských věd SŠ, SOU, 
výchovným poradcům, vychovatelům a rodičovské veřejnosti.

1.  Rizikové chování dospívajících a jeho prevence

Přehled témat :
Odborné přednášky v podání našich předních odborníků  - dorostových lékařů, psychologů, sexuologů, ve-

nerologů, gynekologů, lékařů AIDS center, odborníků protidrogové problematiky, policejního prezidia, před-
stavitelů krizových center a neziskových organizací.

Pojetí prevence rizikového chování dospívající mládeže  je  v souladu s dokumentem WHO Zdraví pro 
všechny v 21. století („Zdraví 21”), který evropským státům navrhl rozsáhlé preventivní aktivity. Náš projekt 
se vztahuje  především k cíli č. 4 - Zdraví mladých, který žádá, aby do roku 2020 se děti a dospívající mládež 
stali způsobilejšími ke zdravému životu a schopnějšími dělat zdravá rozhodnutí, aby se podstatně snížil podíl 
mladých, kteří podléhají zdraví škodlivému chování, k němuž patří konzumace cigaret, alkoholu a drog, a aby 
se alespoň o třetinu snížilo těhotenství u dospívajících dívek. 

Účastníci se prostřednictvím setkání s vysoce kvalifi kovanými odborníky seznámí s nejnovějšími poznatky, 
výzkumy a  jejich výsledky, z nichž mohou následně čerpat ve své učitelské, sociální, výchovné a rodičovské 
praxi.

2. Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících  (základní seminář)

Akreditace MŠMT – DVPP -  č.j. 12 424/2008 -25-229

Přehled témat :
Syndrom rizikového chování dospívajících• 
Problematika HIV/AIDS ve světě a u nás ve vztahu k mládeži• 
Sex dospívajících a pohlavně přenosné nemoci• 



        
                                       
50

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

Výchovné přístupy  v prevenci rizikového sexuálního chování dospívajících• 
Program prevence rizikového sexuálního chování dospívajících  „Free Teens“ • 

3. Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících  (odborný kurz)

Akreditace MŠMT – DVPP -  č.j. 12 424/2008 -25-229

Přehled témat :
Syndrom rizikového chování dospívajících• 
Problematika HIV/AIDS ve světě a u nás ve vztahu k mládeži• 
Klinické projevy AIDS, kasuistika• 
Sex dospívajících a pohlavně přenosné nemoci• 
Výchovné přístupy  v prevenci rizikového sexuálního chování dospívajících• 
Program rizikového sexuálního chování dospívajících   - představení programu primární prevence • 
HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících (Free Teens) určeného dospívajícím ve 
věku 13-19 let, zkušenosti s programem v ČR od roku 1997
Práce se skupinou dospívajících, motivace pro odklad zahájení pohlavního života na dobu, kdy budou • 
mladí lidé  jako zralí jedinci schopni věrného vztahu s jediným partnerem

4. Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách

Akreditace MŠMT – DVPP -  č.j. 12 424/2008 -25-229

Přehled témat :
Agrese a agresivita u dětí a mládeže

Seznámení se základními pojmy • 
Varianty agresivního chování u dětí a mládeže a jejich příčiny ( vliv dědičnosti, prostředí rodinného • 
a společenského, apod. ) 
Spouštěče agresivního chování• 
Druhy agresí, řešení agresivity• 
Agresivita a trest – způsoby a formy trestání, pravidla při používání trestu • 
Alternativní možnosti řešení agresivního chování (např. práce s tělem u agresivního jedince)• 

Šikana jako narušení vztahů ve skupině
Vymezení pojmů  šikana, teasing, apod. • 
Stadia šikany a  jejich rozpoznávání • 
Projevy šikanujícího chování – typy obětí, typy agresorů,  varovné signály šikany• 
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Strategie vyšetřování šikany ( vyvarování se základních chyb ) • 
Metody řešení šikany – metoda usmíření, metoda vnějšího nátlaku • 
Základní práce se skupinou s projevy šikany – možnosti využití psychoterapeutických her• 

Šikana ve školním prostředí a její řešení
Základní sociální potřeby dítěte - potřeba místa, péče, bezpečí, podpory a limitu • 
Nestandardní formy sociometrických šetření ve třídě  - zmapování vztahů ve třídě • 
Praktické hrové techniky na zvládání šikanujícího chování  a psychosociální hry • 

5. Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ

Akreditace MŠMT – DVPP -  č.j.  23 004/2007-25-439

Přehled témat :
Teoretické vymezení hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity u dětí. Seznámení s variantami chování • 
u hypoaktivního  a hyperaktivního dítěte. Spouštěče agresivního chování. 
Pojem ADHD – LMD – příčiny vzniku. Příčiny perinatální, prenatální, postnatální. Poúrazová LMD. • 
Moyerova klasifi kace agresí – predátorská agrese, agrese mezi samci a samicemi, dráždivá agrese, agrese • 
vyvolaná strachem, rodičovská agrese, sexuální agrese, agrese jako obrana teritoria.
Práce s modelem Pesoterapie – vymezení základních sociálních potřeb dítěte – potřeba místa, podpo-• 
ry, péče, bezpečí a limitu. Agresivní chování dítěte jako projev neuspokojení těchto základních potřeb. 
Praktické ukázky uspokojování výše uvedených potřeb na tělové úrovni – práce s tělem u hyperak-• 
tivních, hypoaktivních a agresivních dětí. Ošetření bezpečných a nebezpečných zón na těle dítěte. 
Poskytnutí podpory na těle dítěte.  
Práce s rodičem agresivního dítěte –typologie rodičů agresivního dítěte, zpracování agresivního jedná-• 
ní rodiče, rozhovor s agresivním rodičem, navození spolupráce s agresivním rodičem. 

6. Výchova charakteru jako esence výchovy

Přehled témat :
Úvod do výchovy charakteru: problémy a úskalí moderní výchovy• 
Výchova charakteru jako esence výchovy, model  „vyvážené výchovy”• 
Výchova pro život: • 

úběžníky výchovy,  -
provázející model výchovy  -
hledání smyslu,  -
dovednosti pro život,  -
pozitivní myšlení a prožívání -

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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Zásady smysluplného života, životní cíle a  kroky k jejich naplnění• 
Příčiny a řešení konfl iktů• 

7. Příprava na manželství a rodičovství

Přehled témat :
Příprava na manželství 

Mužská a ženská identita: biologická charakteristika muže a  jeho sociální role, biologická charakteris-• 
tika ženy a její sociální role
Co si oba partneři přinášejí z původní rodiny: dědičnost a model manžela a manželky převzatý od • 
rodičů 
Vývoj partnerského vztahu : stadia intimity• 
Zamilovanost a zralá láska• 
Rodina jako škola lásky• 
Konfl ikty a  jejich řešení• 

Příprava na rodičovství 
Vývoj rodičovských postojů• 
Charakteristika zralé rodičovské lásky, láska a péče matky, láska a péče otce• 
Rodičovství v prenatálním období • 
Nároky na rodiče v průběhu vývoje dítěte• 
Rodina jako sociální děloha• 
Osobní integrita jako předpoklad úspěšného rodičovství• 
Rizika nezralého rodičovství a nechtěného těhotenství• 

Etika lásky a sexuality
Zdravotní, psychologické a sociální důsledky rizikového chování v sexuální oblasti, rizikové faktory, • 
ochranné faktory
Zodpovědnost  v sexuálním chování• 
Svoboda a svědomí • 

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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8. Prevence násilí na dětech

Akreditace MŠMT – DVPP -  č.j. 12 424/2008 -25-229

Přehled témat :
Přednášky –  14 hodin:

východiskem jsou výsledky a závěry první světové zprávy o násilí na dětech (formy, výskyt, příčiny, • 
identifi kační markry, rizika, následky týrání a zneužívání dětí v rodině, šikanování ve škole, komerční 
sexuální zneužívání dětí ve společnosti, deprivace potřeb v jakémkoli prostředí, vývoj závislosti) 
stres, bolest, trauma, dynamika viktimizace, posttraumatická stresová porucha, autodestruktivní a sui-• 
cidální chování dětí a dospívajících
sociálně patologické chování dětí a mladistvých • 
interdisciplinární spolupráce, případové konference, zájem dítěte, krizová intervence - její principy • 
a roviny

Dílny –  26 hodin:
základy dramatické výchovy – sociohry, psychohry, prvky dramatické výchovy formou modelové • 
scénky krizové intervence jako nejúčinnější formy primární prevence násilí a sociální patologie  
rozpoznávání emocionální traumatizace dítěte, orientační identifi kace rizikových dětí s cílem věnovat • 
jim speciální pozornost v rámci vyučovacího procesu  
relaxační techniky jako základní nástroj pro práci s dětmi s cílem zvýšit jejich schopnost  cílené kon-• 
centrace pozornosti a zvládání zátěže  
program investice do výjimečnosti – princip individuální práce s dítětem ohroženým sociální patolo-• 
gií  
nácvik jednoduchých technik ke zvládání stresu ve škole   • 
skupinová vztahová dynamika dětí a mladistvých, základy systemické práce se skupinou  • 
analýza kasuistik a situací ze školního prostředí   • 
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II. ODBORNÉ SEMINÁŘE USKUTEČNĚNÉ V ROCE 2010

V roce 2010 jsme uskutečnili celkem 9 odborných seminářů, kterých se účastnilo 139 pedagogických, 
výchovných  a sociálních pracovníků a studentů VŠ.

Odborné semináře Počet dní/hodin Počet účastníků 

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole 1/8 42

Rozpoznávání a řešení agresivity  a šikany ve školách 3/25 15

Prezentace programů CEVAP 1/8 33

Poruchy příjmu potravy-mentální anorexie a bulimie 1/8 9

Prezentace programů CEVAP 1/8 9

Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících 
(školení lektorů)

2/16 2

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole 1/8 15

Rizikové chování dospívajících a jeho prevence 2/16 7

Školení lektorů - Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství 
dospívajících, Kouření? Tvá volba!, Hodnota moje a druhých, hodnota 
mé lásky a sexuality

3/25 7

CELKEM 15/122 139
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HYPERAKTIVNÍ, HYPOAKTIVNÍ A AGRESIVNÍ DÍTĚ V MŠ
Cílem semináře je pomoci učitelkám MŠ porozumět vztahu mezi projevy agresivity   u dětí, příčinami, které 

jsou u jejich kořene a nabídnout možnost řešení. 
Účastníci se učí pracovat s modelem Pesoterapie, učí se porozumět agresivním projevům dítěte jako proje-

vům neuspokojení základních sociálních potřeb dítěte - potřeby místa, podpory, péče, bezpečí a limitu. Dále 
se účastníci semináře učí pracovat s tělem  hyperaktivních, hypoaktivních a agresivních dětí.

Svým obsahem seminář významně napomáhá učitelkám MŠ vhodně propojit teorii s praxí ve prospěch dítě-
te, najít cestu ke spolupráci s nespolupracujícími, někdy dokonce agresivními  rodiči a spolupodílet se efektivně 
na žádoucí výchově dítěte.

Ohlasy: 

MŠ Slapy
Speciální MŠ Horáčkova, Praha 4
MŠ Šluknov
MŠ Kladno
ZŠ a MŠ ARCHA, Petroupim
ZŠ a MŠ Lužná
MŠ Čakovice II
ZŠ a MŠ Huntířov
MŠ Hlávkova, Teplice
MŠ Fillova, Praha 4

Úžasné, potřebné a velmi dobře použitelné nejen pro pedagogy. Velmi zajímavé z lidského hlediska. • 
Absolutní spokojenost. Doporučím!  
Seminář se mi moc líbil, protože byl velice obsažný a zároveň návodný. Chci z toho zpracovat zprá-• 
vičku svým kolegyňkám, protože některé získané informace jsou  pro naši práci moc důležité a mohou 
pomoci nám, našim dětem i dospělým, kteří se okolo nás pohybují. Výborný byl lektor pan dr. Mar-
tínek. Tak nás zaujal, že ještě v pět hodin jsme živě diskutovali. Díky němu ten čas byl plně využitý 
a myslím, že všechny získal svým vyprávěním z praxe či praktickými ukázkami různých přístupů. 
Dokonce se mu podařilo do nás vlít další energii na zdolávání nelehkých situací s dětmi i jejich rodiči. 
Těším se, až nabídnutá cvičení a způsoby chování a komunikace použiji v praxi. Díky i za organizační 
stránku, protože byla velice dobrá a příjemná. 
Nejlepší seminář, na jakém jsem byla.• 
Pro použití v praxi velmi názorné a poučné.• 
Celý seminář mě úžasně nabil energií a chutí použít info do praxe, pan doktor je skutečný odborník. • 
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Nechyběla ani dávka humoru, výborná atmosféra. Děkuji.
Velice názorné, poučné, věcné, prakticky použitelné pro mou práci v MŠ.• 
Velice poučné a přínosné pro mou práci ale i soukromý život.• 
V poslední době nejlepší seminář, který jsem absolvovala. Velmi příjemné bylo občerstvení – děkuji • 
mnohokrát.
Důležité podněty pro práci v MŠ – lepší náhled do problematiky agresivních dětí povede ke kvalitněj-• 
šímu zamýšlení nad původem agresivity. Malý prostor pro diskutování nad tématem.
Po celou dobu semináře převládala příjemná atmosféra, která se zajisté podílela na celkovém dojmu. • 
Obsahově byl seminář velice bohatý a kdybych chtěla zaznamenat všechno zajímavé a důležité, po-
třebovala bych k tomu ještě další ruce. S radostí jsem si zakoupila CD s programem semináře a určitě 
Váš seminář budu dále doporučovat.
Výborné – přehledné, srozumitelné, pochopitelné, neunavující, což je u teorie velmi zvláštní. •  Pan 
Martínek je úžasný.
Jsem nadšená a moc díky za možnost odnést si seminář i na CD• 
Hodnotím na výbornou!! Skvělý seminář. Téma těžké – přesto velmi dobře vysvětlené. Organizace • 
vynikající, výborně naplánované bloky semináře střídavě s přestávkami. Bezvadně zajištěné stravování.
Zatím nejlepší seminář za dobu mé praxe.• 

Lektor semináře - PaedDr. Zdeněk Martínek, PPP Pelhřimov Účastníci semináře Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ, listopad 2010
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Účastníci semináře    Příprava certifi kátů pro účastníky

ROZPOZNÁVÁNÍ A ŘEŠENÍ AGRESIVITY A ŠIKANY VE ŠKOLÁCH
Cílem semináře je vést účastníky k tomu, aby:

dokázali 1. předcházet rozvoji šikanujícího chování ve školách na základě  včasného rozpoznávání agre-
sivního chování, jeho příčin a  varovných signálů šikany v nejrůznějších možných projevech a podo-
bách. 
tam, kde už 2. šikana existuje, ji dokázali rozpoznat. Dále aby uměli rozpoznat, v jakém stadiu se šikana 
nachází, jak se projevuje, kdo je oběť a kdo agresor.  

Jedním z hlavních cílů je naučit účastníky strategii vyšetřování šikany (vyvarování se základních 
chyb), jednotlivým metodám řešení šikany a základní práci se skupinou s projevy šikany za využití 
psychoterapeutických her.

Seminář vybavuje účastníky konkrétními poznatky a  dovednostmi a zároveň také vědomím vlastních 
hranic, kdy situace v některých případech může být natolik vážná, že již není v silách učitelů a  vychovatelů ji 
samostatně řešit, a  je tedy třeba vyhledat odbornou pomoc.
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Ohlasy:

MŠ a ZŠ Lidická, Brno
VOŠ, OA, SDgŠ, OA a SZŠ Most
ZŠ Jihlava, Demlova
VCT Turnov
FFUK – studentka psychologie
ZŠ J. Wericha, Praha 6
ZŠ Poříčí nad Sázavou
ZŠ  Palackého, Slaný

Kvalitou semináře jsem byl nadšen, po dlouhé době seminář, který byl přínosem pro všechny účast-• 
níky. Seminář byl veden naprosto profesionálně a dal mi v této problematice opravdu hodně. Teorie 
byla prokládána příklady z praxe a aktivní spoluprací všech zúčastněných.
Doporučím rád všem dalším kolegům z praxe.• 
Dozvěděla jsem se hodně nových informací. Kladně hodnotím praktické ukázky z praxe pana Martín-• 
ka a zároveň účastníků. I když nejsem pedagog a ani to neplánuji, získala jsem mnoho podnětů a chuť 
se v tomto oboru vzdělávat.
Seminář mě poučil v oblasti agresivity a šikany, seznámil mě  s problematikou řešení šikany. Velice • 
oceňuji kvality Dr. Martínka a jeho praktické ukázky z běžného života škol.
Hodnotný, přínosný, velmi dobře zorganizovaný, příjemná atmosféra.• 
Na vysoké profesionální a lidské úrovni, zatím jsem podobný seminář nezažila. Pro kantora úlevný, • 
ukazující cestu. Mnoho nových informací, oceňuji bezpočet příkladů z praxe, které činí teorii věro-
hodnou a přístupnou.
Oceňuji poukázání na chyby, kterých se obvykle dopouštíme, jasnou metodiku a jednoznačnost • 
postupu.
Síla ukázek, občas nám tuhla krev, když jsme měli možnost na vlastní kůži zažít dopad šikany na • 
oběť. Děkuji za návod. Doufám, že ho budu dobře aplikovat v praxi.
Hodně psaní, ocenila bych manuál, ale i tak to bylo výborné, přínosné a velmi praktické. Dostalo • 
se nám dobrého návodu.
Moc děkuji za otevřené oči a rady. Klobouk dolů před Dr. Martínkem. Děkuji.• 
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PREZENTACE PROGRAMŮ CEVAP
Hodnota moje a druhých, hodnota mé lásky a sexuality• 
Dospívám• 
Kouření? Tvá volba!• 
Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících (Free Teens)• 
Moudrost v lásce aneb Jak se stát pánem dobrých vztahů• 
Poruchy příjmu potravy – mentální anorexie, mentální bulimie• 

Lektor: MUDr. Marcela Rozehnalová, CEVAP

Cílem je seznámit účastníky s programy pro dospívající a způsobem práce s dětmi a  mládeží.
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Účastníci semináře Prezentace programů CEVAP

Ohlasy:

Masarykova jubilejní ZŠ Hřebeč
ZŠ Marjánka
ZŠ při FN, Hradec Králové
SHŠ Bukaschool Most
Komzervatoř Duncan Centre
DDŠ Sedlec-Prčice
Útočiště, o.s.
ISŠ Cheb

ZŠ Příbram, Březové Hory
ZŠ Na Líše, Praha
Gymnázium pod Vyšehradem, Praha 4 
ZŠ Vršovické nádraží 
SOS OTŽP Veselí n. Lužnicí 
DD Krupka 
ZŠ Jakutská, Praha 10
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Celkové hodnocení semináře:

Všechny programy jsou zásadní pro výchovu a velmi potřebné. Jejich struktura prezentace mi vyhovuje.• 
Přednášející pracuje s vtipem, provokuje... i po 5. hodině... prostě vynikající.• 
Přínosný, zajímavý, podložený výzkumy s životní zkušeností.• 
Velmi pěkný, přínosný, inspirativní. Prezentace zajímavé a velmi dobře dokumentované lektorkou • 
s praxí – sugestivní osobnost i podání.
Byla jsem prvně na semináři Cevapu, ale v budoucnu bych se chtěla zúčastnit i dalších, které pořádá-• 
te. Všechny programy mi přijdou zábavné, poučné a oslovující.
Všechny programy velice fundované, přiměřené k věku dětí, atraktivní pro děti.• 
Program „Hodnota moje a druhých, hodnota mé lásky a sexuality“• 
Zaujalo mě téma, myslím že otevírá nový pohled mladým lidem.• 
Podložené rozumnou fi losofi í.• 

Program „FreeTeens – prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících“
Apelativně vedený program – to je naprosto přesně!!• 
Určitě objednáme. I když člověk zná teorii, jde o vynikající podání, „předvedení“, které kantor ve • 
škole nepředvede.
Velice důležitý program! – Dobrá prezentace.• 

Program „Moudrost v lásce, aneb Jak se stát pánem dobrých vztahů“
I pro mě samotnou krásné téma pro zamyšlení, v pojetí p. lektorky srozumitelné, jasné, spontánní, • 
určitě velice důležité pro lidi v každém věku.
Hodnotím známkou 1.• 

Program „Poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a bulimie“
Výborně zpracované a nezbytně nutné pro taneční školy!• 
Přínosný, uvítala bych ukázky.• 
Příliš dlouhé prezentování – jak to bude probíhat se skupinou?• 
Program možná příliš teoretický. Bojím se, že by studenti neudrželi pozornost.• 

Program „Dospívám“
Mám sama doma syna adolescenta, jako když ho slyším z úst p. lektorky. Děkuji za konkrétní rady • 
a názory, které mi pomohly lépe chápat děti v tomto věku.
Důležité. dětem často chybí mnoho potřebných informací.• 
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Program „Kouření – Tvá volba“
Výborné – vyčerpávající.• 
Velmi dobře vyzdvižena hodnota zdraví.• 
Bohatý na informace, výstižný, dostačující.• 
Líbil se mi plakát s textem – to kouření vepsané ve tváři.• 
Těžko uchopitelný problém, aby nevyzněl jako moralizující a zastrašující.• 

Program „WAIT“
Jiná forma prevence, která je určitě třeba.• 

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY – MENTÁLNÍ ANOREXIE, MENTÁLNÍ BULIMIE

Lektoři semináře Poruchy příjmu potravy: MUDr. Lubomír Hadaš, Jana Rozehnalová

Účastníci semináře Poruchy příjmu potravy
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Ohlasy:

Dětský domov Krompach 
Univerzita Palackého v Olomouci
FF UK Praha – katedra psychologie
Hygienická stanice Pardubice

MUDr. Lubomír Hadaš:
Výborná úroveň přednesu lektora, realistický pohled na věc, racionální myšlení v projevu.• 
Možnost příspěvku a diskuse.• 
Získání nových zkušeností v této problematice.• 
Čekala jsem něco trochu jiného (více možností, pohledů na řešení) – různé typy „škol“, ale nelituji, že • 
jsem byla. Hlavně první polovina byla pro mě přínosem.
Zajímavé přesahy do jiných oblastí, občas černobíle, ale vede k zamyšlení se nad základními věcmi.• 

Jana Rozehnalová (program PPP pro dospívající):
Velmi pěkně připravené, do detailu propracované a procítěně vyložené. Konečně jsem pochopila, • 
o čem tyto závažné choroby jsou, jak jim předcházet a jak s nimi bojovat. Své poznatky se budu snažit 
předat dál dospělým i mládeži, abychom uměli všichni tomuto předcházet.
Děkuji za vytištěný materiál k této problematice.• 

PREVENCE HIV/AIDS, POHLAVNÍCH CHOROB 
A TĚHOTENSTVÍ DOSPÍVAJÍCÍCH

Cílem semináře je seznámit učitele: 
s problematikou rizikového chování dospívajících 1. 
 s následky rizikového sexuálního chování, s riziky předčasného sexu dospívajících  a jejich dopadu na 2. 
reprodukční zdraví
 s programem prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících a s jeho výsledky ve 3. 
světě i u nás

Ohlasy: 

MěÚ Frýdlant
Nemocnice Frýdlant

Seminář mne velice zaujal a jsem přesvědčen, že obohatím moji další práci s dětmi. Jsem velmi spoko-• 
jen. Jistě jej doporučím kolegům.
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Zajímavé, poutavé, nové informace  a poznatky, erudovaně prezentováno.• 

Seminář Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH  A  JEHO PREVENCE 
SSPŠ Praha 5
MěÚ Nový Bor 
Dětský domov a ŠJ Budišov 
SŠ Náhorní, Praha 8 
Biskupství Ostravsko-opavské

Ohlasy: 

Celkové hodnocení přínosu semináře
Dobré, zvláště sexuální výchova a pozitivní psychologie. Velmi zajímavé a přínosné do praxe.• 
Výborné, i komorní atmosféra byla přínosná.• 
Obohacující o nové poznatky a zkušenosti. Praktické řešení témat ve výuce. Vysoce kvalifi kovaní • 
lektoři.
Děkuji, nové informace, odborně kvalitní. Dobře využitý čas.• 
Po obsahové stránce velmi dobré. Komorní prostředí menší skupiny mi velmi vyhovovalo.• 
Pro využití v procesu výuky na střední škole je největším přínosem pozitivní psychologie.• 
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Principy psychického vývoje dětí a dospívajících  
(PhDr. Jaroslav Šturma, Dětské centrum Paprsek, Praha)

Milé povídání, zopakování a něco málo nového.• 
Určitě zajímavé, jen zrovna vývojová psychologie je natolik obsáhlá, že než byl vymezen obsah této • 
psychologie, vypršel čas. Jinak určitě zajímavé.
Téma předneseno pro mne příjemnou formou.• 
Obhájil potřebu respektovat vývojovou psychologii – použitelné v praxi.• 
Příjemné zopakování tohoto tématu. Lidský přístup od pana doktora.• 
Přednáška zaměřená příliš na předškolní věk dítěte, okrajově na věk základního školství. Problematika • 
týkající se dospívajících (věk 15-18 let)  byla shrnuta do jedné věty.

Využití potenciálu dětí a učitelů ve výchovně vzdělávacím procesu 
(PhDr. Alena Slezáčková, MU Brno, katedra psychologie)

Velmi zdařilá přednáška, pro mě nové informace, zajímavě, jasně, srozumitelně podané. Určitě využiji • 
ve své práci. Závěr: V každém dítěti je něco pozitivního, na čem se dá stavět. 
Výborné, přednáška zajímavě a hlavně smysluplně vedená.• 
Nové poznatky z psychologie. Lektorka přednášela poutavě a vysoce fundovaně, skvělá příprava.• 
Výborný popis oboru pozitivní psychologie, historie, podstata, přínos. Použiju klasifi kace ctností.• 
Na toto téma jsem se těšila. Splnilo mé očekávání. Lektorka byla perfektně připravena.• 
Výborně připravená přednáška i prezentace, uvítala bych ji delší – např. místo dopoledního programu.• 

Sexuální výchova  v rodině a ve škole – kdo, kdy a jak? 
(MUDr. Růžena Hajnová, nemocnice U.  Sv. Anny, Brno-odd. sexuologie)

Tato přednáška neměla chybu. Přednášející velmi živě, poutavě mluvila o sexuální výchově. Tuto • 
přednášku by mělo slyšet více učitelů ZŠ!
Tato přednáška byla úžasná a pro mne velice přínosná.• 
Úžasné, nemám co dodat, pouze chválit. Děkuji.• 
Děkuji. Zdatné, odborné, jasná koncepce. Použiju potvrzení faktických lékařských informací. Použiju • 
pro porovnání s jinými obsahy sexuální výchovy. Nesmírně oceňuji, že paní doktorka v osobě s devia-
cí vidí člověka, vcítí se.
Je vidět, že paní doktorka má bohaté zkušenosti s touto tématikou a ví, jak předat informace. Toto • 
téma pro mě nebylo stěžejní, přesto zajímavé.
Přednáška vedená systematicky, účelově, výborně návodně. Zajímavě podané zkušenosti a příklady.• 

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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PhDr. Jaroslav Šturma    

MUDr. Růžena Hajnová MUDr. Růžena Hajnová

Účastníci semináře Účastníci semináře

PhDr. Alena Slezáčková

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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ŠKOLENÍ LEKTORŮ

Školení lektorů programů CEVAP – přednášející: RNDr Marie Brůčková, CSc.

Školení lektorů programů CEVAP – přednášející: MUDr. Marcela Rozehnalová

Třídenního školení lektorů se zúčastnilo 7 zájemců, kteří by chtěli výhledově pracovat s programy CEVAP, 
z toho 4 studentky psychologie a pedagogiky. Předmětem bylo školení v programech: 

Hodnota moje  a druhých, hodnota mé lásky a sexuality• 
Kouření? Tvá volba!• 
Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících• 

Na základě tohoto školení účastníci obdrželi studijní materiály k přípravě vlastních ukázkových přednášek. 
Byla domluvena další školení spojena s vlastním přednesem pod supervizí a sdílením prvních zkušeností.

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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Obsah:

Úvod•  (MUDr. Marcela Rozehnalová, CEVAP)
Moudrost v lásce I-III:•   
Životní cíle a kroky k jejich naplnění, Tvoje budoucnost-Tvoje volba, Utváření naplňujících harmonic-
kých vztahů, Klíč k harmonickému manželství, Smysl manželství, Příčiny a řešení konfl iktů. (MUDr. 
Marcela Rozehnalová, CEVAP)
Co nevíme o našich dětech:•  
Šikana, sexuální zneužívání. (MUDr. Eva Vaníčková, CSc. 3. LF UK Praha, MUDr. Marcela Rozehnalová, 
CEVAP)

PROGRAM PRO PARTNERSKÉ 
A MANŽELSKÉ DVOJICE A RODIČE 

1. PŘEDNÁŠKY, BESEDY

1.1  CYKLUS DESETI PŘEDNÁŠKOVÝCH VEČERŮ PRO PARTNERSKÉ 
        A MANŽELSKÉ DVOJICE A RODIČE „JAK NA TO?   ANEB  SMYSL 
        A ÚKOL MANŽELSTVÍ A RODIČOVSTVÍ”
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Průvodce rodičovstvím I-II aneb „Aby láska v rodině rozkvétala“: • 
Vývojová psychologie prenatální, dítěte a dospívajícího. Jak sdílet pocity, jak řešit konfl ikty, jak 
se usmířit a jak umět nastavit hranice. Empatie, konfrontace, naslouchání, zrcadlení, komunikační 
brzdy.
Jak mluvit s dětmi o sexu: Sexuální výchova v rodině  a ve škole - kdo? kdy? jak?     • 
Asexuálně sexuální chování, rodičovské vzory. (MUDr. Růžena Hajnová, Fakultní nemocnice Brno, sexuo-
logické oddělení, MUDr. Marcela Rozehnalová, CEVAP)
Poselství rodičů, životní scénáře, možnosti změny.•  (PhDr. Blanka Čepická,  klinická psycholožka, psy-
choterapeutka, PTSTA)

PROGRAM PRO PARTNERSKÉ A MANŽELSKÉ DVOJICE A RODIČE

Růst charakteru člověka 
- zodpovědnost

Cesta  k láskyplným 
vztahům a k rodině 

Rodina — škola pravé lásky

Potenciál 
pro lásku

Realizuje potenciál 
pro lásku

Zralý 
charakter

Rodičovská láska

Manželská láska

Sourozenecká láska

Dětská láska
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PROGRAM PRO PARTNERSKÉ A MANŽELSKÉ DVOJICE A RODIČE

Cílem je napomoci účastníkům:
porozumět více sami sobě• 
porozumět lépe svému partnerovi/partnerce z pohledu mužsko-ženských rozdílů• 
učit se navzájem si pomoci vnitřně růst a zrát• 
„léčit a obejmout své vnitřní dítě“• 
porozumět poselstvím rodičů, která je jako děti ovlivnily, a nahlédnout na ně z pozice dospělého, • 
srovnat se s nimi a překonat tak vnitřní zranění a nejistoty
předcházet konfl iktním situacím a vzniklé konfl ikty se učit řešit• 
dobře zvládat svoji rodičovskou roli, • 
porozumět klíčovým okamžikům v psychosociálním vývoji dítěte počínaje prenatálním obdobím • 
a být svým dětem láskyplným průvodcem na cestě jejich vývoje
komunikovat s dětmi vhodným a citlivým způsobem úměrným věku o otázkách lidské sexuality• 
vést své děti obdobím dospívání • 
orientovat se v problematice agresivity, šikany a násilí tak, aby byli schopni rozpoznat, budou-li jejich • 
děti něčemu takovému vystaveny, a ze své pozice rodiče jim účinně a přitom citlivě mohli pomoci

PhDr. Šturma: Aby láska v rodině rozkvétala   
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PROGRAM PRO PARTNERSKÉ A MANŽELSKÉ DVOJICE A RODIČE

Účastníci manželských večerů s Dr. Šturmou „Aby láska v rodině rozkvétala“

MUDr. Marcela Rozehnalová – cyklus přednášek na téma „Moudrost v lásce“
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PROGRAM PRO PARTNERSKÉ A MANŽELSKÉ DVOJICE A RODIČE

 PhDr. Blanka Čepická: Poselství rodičů   Nabídka materiálů pro účastníky

Manželské večery se těšily u účastníků velké oblibě. Bohužel se nám nepodařilo udělat řádnou propagaci, 
takže účast na manželských večerech nebyla tak velká, jak jsme čekali.  Na základě předběžného šetření jsme 
očekávali účast novomanželů na základě nabídky přednáškového cyklu jako dárku pro novomanžele prostřed-
nictvím radnic. Tento způsob se nám však neosvědčil. Také umístění propagačních letáčků na veřejných mís-
tech jako jsou kavárny, knihovny apod. selhalo. Nakonec jsme zjistili, že nejlépe funguje přímé oslovení na 
základě osobních kontaktů. Dosud však hledáme způsob, jak se nejlépe dostat k cílové skupině, která by z besed 
pro partnerské a manželské páry a rodičovskou veřejnost měla největší prospěch. 

Naše zkušenost je taková, že lidé vyhledají odbornou pomoc až když mají problémy, které už je přesahují – 
často pozdě, pokud vůbec. Chybu většinou hledají u svého partnera nebo v případě týkajícího se vztahu mezi 
rodiči a dětmi – u svých dětí. Změnit tento způsob přemýšlení je dle našeho názoru nelehký avšak nezbytný 
úkol.

Ohlasy:

Je myslím dobře zamýšlet se nad danými tématy společně, později si o nich i popovídat apod. My • 
jsme i společně mohli plnit „domácí úkoly”, což bylo pro náš vztah velice přínosné. Jistě účinnější než 
pro jednotlivce – I když i to má své opodstatnění. 
V této uspěchané době si člověk sám neuvědomí, kolikrát udělal v životě chybu a naopak jak často • 
koná správně a  dobře, bohužel však bez toho, aby sám sebe ocenil, či věnoval dobré slovo, ocenění, 
lásku druhým. Tento cyklus mi pomohl být v těchto věcech více otevřený a některé emoce více sdílet 
a  dávat. 
Nejvíce mě zaujaly nejspíš přednášky z počátku celého cyklu (cyklus Moudrost v lásce MUDr. Roze-• 
hnalové), které hnuly pozitivním směrem náš partnerský vztah kupředu. Dál pro mě byly inspirující 
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myšlenky a názory na způsob přístupu k výchově dětí. Jo, celkově to bylo moc fajn. �  
Pro mne byla aktuální témata okolo početí rodiny, jejího fi nancování, rozvoje a přípravy na výchovu • 
dítěte. 
Vše mi přišlo prospěšné. Z každé přednášky jsem odcházela „bohatší“ a nutilo mě to přemýšlet. • 
Nejvíce mě zaujal vlastní pohled na mě, mé rodiče a jaký to vše má vliv na můj život.• 
Z mého pohledu (aktuálního) byl cyklus velice obsáhlý a zaobíral se cca 20 lety života dítěte. Osobně • 
bych uvítal větší rozmělnění témat na jednotlivá období života dítěte.
Beru to pro sebe i pro svou budoucí rodinu jako velmi přínosné. Děkuji!• 
Děkujeme za pěkný cyklus a přejeme, aby při dalším bylo více štěstí při propagaci. Věřím, že se ještě • 
v budoucnu uvidíme a těším se na to!
Moc děkuju, bylo to pro nás už teď přínosné a věřím, že do budoucna také…i když je mi jasné, že • 
i tak budeme chybovat a nebudeme dokonalí. Ale budeme se snažit být co nejlepší rodiče �. Nejlépe 
ze všech přednášejících se mi poslouchala p. Rozehnalová. Moc děkuji. � PS: Myslím, že nás to s man-
želem zase o krok sblížilo. 

1.2 PROGRAM PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ A RODIČOVSTVÍ 
       - PŘEDNÁŠKY PRO MLÁDEŽ NA TÉMA „MOUDROST V LÁSCE“ 

Obsah programu:

Zralost osobnosti jako základ pro harmonický vztah – vrozený charakter, vlastní úsilí, kroky na cestě • 
zrání osobnosti
Konfl ikty a jejich řešení• 
Volba partnera a její zákonitosti• 
Smysl a úkol manželství• 
Rodina-škola lásky• 
Desatero lásky v rodině podle PhDr. Jiřiny Prekopové• 

PROGRAM PRO PARTNERSKÉ A MANŽELSKÉ DVOJICE A RODIČE



        
                                       
73

Desatero obnovy lásky v rodině podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové:
Přijímej sám sebe takového jaký jsi a měj se rád, i když chybuješ. 1. 

Přijímej své vlastní rodiče takové jací jsou a přijímej je v úctě, i když chybují. 2. 

Přijímej partnera i s jeho rodinou takové jací jsou a přijímej je v úctě, i když chybují. 3. 
Protože bez nich by nebyla ani tvá současná rodina. 

Věz, že každý člověk v systému své rodiny má nezaměnitelné místo, kterého se mu do-4. 
stává již jeho příchodem.

Věz, že početí dítěte je aktem přijetí a žití bezpodmínečné lásky k dítěti. Vnímej jedineč-5. 
nost těhotenství každé ženy a dávej jí podporu na této nelehké cestě. 

Jakožto děloha dává pevné hranice tvému dítěti, tak i ty mu dávej zažít tuto nepo-6. 
stradatelnou jistotu, bezpečí a důvěru ve tvém náručí. V pravý čas však dopřej dítěti 
svobodně se odloučit, dej mu možnost rozvinout se a podpoř ho v jeho zvědavosti, pod-
nikavosti a tvořivosti.

Dbej na to, aby tvé vyjadřování bylo jednoznačné; tvé ano je ano a tvé ne je ne.  7. 

Uč se, že nejprve je důležité vnímat a vyjadřovat své vlastní pocity plynoucí ze vztahu, 8. 
aniž bys toho druhého kritizoval, odsuzoval a ponižoval. Bez toho se nemůžeš emočně 
konfrontovat a vcítit do druhého. Dbej na to, abys proměnil hádku v usmíření dříve, 
než slunce zapadne.

Věz, že trestáš-li dítě bitím, posíláním pryč, mlčením, ignorací a zastrašováním, dítě 9. 
se cítí opuštěné, nepřijaté a bez lásky. Vychovávej dítě ne ve strachu a pod tlakem, ale 
v atmosféře lásky a radosti.

Žij výše uvedené v jednotném spojení s tvojí rodinou a tím dávej svým dětem vzor. 10. 
Takto my lidé pěstujeme a obnovujeme bezpodmínečnou lásku v rodině.

PROGRAM PRO PARTNERSKÉ A MANŽELSKÉ DVOJICE A RODIČE
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PROGRAM PRO PARTNERSKÉ A MANŽELSKÉ DVOJICE A RODIČE

Přednášky pro mládež, Státní zdravotní ústav, Praha

Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo oslovit programem pro partnerské a manželské dvojice a rodi-
čovskou veřejnost takové množství lidí, jaké jsme zamýšleli, zkusili jsme oslovit maturitní ročníky pražských 
středních škol průřezovým tématem Moudrost v lásce. Z šesti stanovených termínů školy využily pouze čtyři, 
v jejichž průběhu jsme oslovili kolem 500 mladistvých ve věku 17-19 let. 

Jako lektorka jsem získala naprosto různorodé zkušenosti, které závisely především na počtu účastníků pro-
gramu. Přednášky, kterých se zúčastnilo 20-30 mladistvých, byly úžasné. Dostali jsme se ke klíčovým okamži-
kům a studenti považovali program za velice přínosný pro jejich život a osobní partnerské vztahy a budoucí 
manželství a rodičovství. Oproti tomu přednášky, kterých se účastnilo velké množství mladistvých (více než 
200) byly pro mě jako lektorku velice náročné. Zaznamenala jsem naprosto rozdílný dopad na jednotlivé 
účastníky. Přestože si většina studentů z programu  mohla odnést něco pro svůj život přínosného, byli rušeni 
několika jedinci, kteří do programu neustále vstupovali provokujícími dotazy často nesouvisejícími s tématem 
s jediným cílem program rozbít a upoutat na sebe za každou cenu pozornost. 

Tím, že byl program zařazen do programu školy a byl tudíž pro účastníky povinný, se nám  na jednu stranu 
podařilo dostat k široké cílové skupině, pro kterou je program určen, na druhou stranu to s sebou neslo ne-
výhodu v případě velkých skupin. Získali jsme tak zkušenost, že tento způsob má smysl, ale musíme trvat na 
přítomnosti omezeného počtu účastníků, aby byla zachována intimita skupiny. 
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2. LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ PRO RODINY-ZAHÁJENÍ 
SEBEZKUŠENOSTNÍHO PROGRAMU MANŽELSKÝCH PÁRŮ

PROGRAM PRO PARTNERSKÉ A MANŽELSKÉ DVOJICE A RODIČE

Účastníci letního soustředění pro rodiny, Zbraslavice

Lektoři: MUDr. Lubomír Hadaš, PhD.  a  MUDr. Julie Hadašová –Středisko komplexní terapie, Hradec Králové
Štáb: MUDr. Marcela Rozehnalová, Jana Rozehnalová, Jarka Kucziáková, Lukáš Čanda
Účastníci: 5 rodin (5 manželských párů, 15 dětí)

Letní soustředění pro rodiny se konalo pod vedením rodinných terapeutů manželů Hadašových v rekreač-
ním zařízení U Starého rybníka ve Zbraslavicích  u Kutné Hory ve dnech 25.-30.7.2010.  Projektu se účastnilo 
5 rodin. V průběhu programu pro manželské páry  se členové WAIT týmu CEVAP Jana Rozehnalová, Jarka 
Kucziáková a Lukáš Čanda věnovali programu pro děti. Do programu byl zařazen aquazorbing, horolezecká 
stěna, Tarzan park pro odvážné provazochodce, geocaching, skákání na trampolíně, plážový volejbal a další 
sportovní vyžití. Na své si přišli i nejmenší na oblíbeném pískovišti. �

Program pro manželské páry

Program pro manžele zahrnoval celkem 35 hodin, z toho 15 hodin teorie a 20 hodin sebezkušenosti. Na 
závěr manželské páry obdrželi certifi kát o účasti na semináři o partnerských a rodinných vztazích.

PROGRAM:

Mužsko-ženský svět: teorie, diskuse1. 
modelování s hlínou - ženy – žena ve mně, pak muž ve mně, muži – muž ve mně, pak žena  -
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ve mně, další krok – spojení prvků ženy a muže v sobě, závěrečný krok – propojení párů 
a sestavení společné skulptury. Seberefl exe individuální a společné práce.

Psychosociální vývoj jedince od prenatálního období do období dospělosti2. 
Individuální reakce a refl exe na celý program a vnitřní proces, ošetření vnitřních zranění3. 
Práce ve skupině na téma partnerské sexuality a partnerských rituálů4. 
Relaxační cviky v páru5. 
TCA (transakční analýza): teorie, praktická cvičení  6. 

PROGRAM PRO PARTNERSKÉ A MANŽELSKÉ DVOJICE A RODIČE

Program pro manželské páry

Manželé spolu malují rodinný erb.
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Práce dvojic s hlínou – muž ve mně, žena ve mně

PROGRAM PRO PARTNERSKÉ A MANŽELSKÉ DVOJICE A RODIČE
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Ohlasy:

Co mi soustředění pro rodiny přineslo? Využiju to ve svém dalším životě? Jak?
Soustředění pro rodiny předčilo má očekávání. Vynikající lektoři, manželé Hadašovi  nás intenzivně • 
vedli sebepoznáním s vazbami na děti v příjemné, citlivé, ačkoliv velmi intenzivní atmosféře. Odná-
ším si řešení vztahu se synem, jak se s ním sblížit a tím uvolnit bariéry, také jak fungovat s dcerou a  
jak fungovat s manželkou.
Neskutečný náhled do svého nitra. Nejdříve jsme si popovídali pro seznámení a pak jsme začali • 
kreslit. No a já začala být netrpělivá, jestli se už začne s těmi přednáškami. No ale potom, jak jsme si 
začali říkat o tom, co jsme nakreslili, proč a co cítíme, začala jsem si uvědomovat, že se dostáváme do 
hloubek nitra a že tam se objevují věci. Šlo to hladce a nenápadně a ve výborné atmosféře. Všichni 
jsme byli překvapeni, jaký to má účinek. Kolik se o sobě můžeme dozvědět, a jak hladce. Asi bychom 
se sami tak hluboko nikdy nedostali. Bylo to nakonec úplně nad moje očekávání o 100%. Přednášející 
byli úžasní, dokonale s námi splynuli. Dýchali s námi, smáli se s námi. Zapadli mezi nás úplně jako 
bychom byli staří přátelé. Témata měla strukturu, ale hodně se nám také přizpůsobovali podle našich 
osobních potřeb. Byla to pro mne neuvěřitelná zkušenost. Prožila jsem si hluboké doteky se svým nit-
rem. Došla jsem hlubšímu pochopení některých věcí, které mě trápily a dlouho zatěžovaly. Prohloubi-
ly se naše vztahy ve skupince. Byli jsme opravdu skvělá skupinka a ráda bych pokračovala dál. A přála 
bych to každému!!! Kdyby tohle mohli prožít lidé před uzavřením manželství, před narozením dětí 
atd... Nemuseli bychom se tak trápit sami navzájem!!!
V první řadě chci moc poděkovat za krásný hluboký zážitek – chvílemi bolestivý ale zároveň vel-• 
mi podnětný, plný nových možností pro můj osobní růst, pro rozvoj našeho manželství a také nás 
všech, co jsme to prožívali spolu. Díky cvičením,, povídání a osobní konzultaci jsem si uvědomila, 
co je dál pro naši rodinu nutné podniknout, abychom mohli být spolu rádi. Jaké máme slabiny, co je 
třeba ošetřit nejdříve. Velmi praktický popis, jak se přes různé etapy dostáváme do opravdové a nejen 
fyzické dospělosti. To poznání je užitečné pro pochopení, co potřebujeme my rodiče doplnit ve svém 
vývoji a také co nabídnout našim dětem, aby mohly být dospělé. Osvobození od strachu, že když jsou 
bouřky ve vztahu, že je tam něco špatně. Naopak, když chceme jít vpřed, musí se to objevit. Uvědo-
mování si, z jaké pozice komunikují  Rodič – Dospělý – Dítě a jak to ovlivňuje naše emoce. Poznatek, 
že děti potřebují dost dobré rodiče, ne ideální rodiče - aby ze své rodinné dělohy vypudili to dítě ven, 
aby dítě mělo vůbec důvod z toho domova odejít.

Co mě nejvíce zaujalo, co se mi nejvíce líbilo?
Transakční analýza. Modelování dítěte ve mně a další práce s modely.• 
Kreslení rodinného erbu,  modelování z hlíny,  intimní atmosféra ve skupince,  otevřenost, upřím-• 
nost, pochopení a přijetí od ostatních,  skvělý přístup přednášejících.
Celý program byl velmi vyvážený – plný humoru, lehkosti a přitom jsem měla pocit, že je to to, co • 

PROGRAM PRO PARTNERSKÉ A MANŽELSKÉ DVOJICE A RODIČE
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jsem hledala a potřebovala. Tvořivá práce, malování erbů rodiny, práce s hlínou, modelování muž-
skosti a ženskosti, nakonec spojování obou prvků těch dvou manželů – neuvěřitelně přesný a hluboký 
proces objevování!!! Pak povídání o vývoji člověka k dospělosti, také sportovní aktivity, které jsem 
brala jako něco nedůležitého, pak jsem zjistila, že to byl pro naší rodinu velmi důležitý zážitek. Fakt, 
že každý ze skupinky byl přijat od Hadašových i od nás navzájem.

PROGRAM PRO PARTNERSKÉ A MANŽELSKÉ DVOJICE A RODIČE

Účastníci letního soustředění pro rodiny, Zbraslavice

Společné aktivity rodičů a dětí 
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Program pro děti

PROGRAM PRO PARTNERSKÉ A MANŽELSKÉ DVOJICE A RODIČE
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PROGRAM PRO PARTNERSKÉ A MANŽELSKÉ DVOJICE A RODIČE

3. PŘEDNÁŠKY PRO MANŽELSKÉ PÁRY NA LETNÍM 
SOUSTŘEDĚNÍ RODIN ORGANIZOVANÉM SDRUŽENÍM PRAROD

Letní soustředění rodin organizované sdružením PRAROD se konalo ve dnech 14.-21.8.2010. Sdružení 
PRAROD připravilo nádherný celotýdenní program pro děti inspirovaný legendou o králi Artušovi a jeho rytí-
řích kulatého stolu sídlících na hradě Kamelot. 

V průběhu dopoledních hodin PRAROD připravil rovněž vzdělávací program pro rodiče.  První dva dny 
-15.-16.8.2010 -zabezpečoval program pro rodiče CEVAP, v dalších 4 dnech vynikající dánská psychoterapeuta 
Marjorie Hill, která se zabývá více než 40 let jak individuální, tak manželskou a rodinnou terapií. 

Programu se zúčastnili rodiče z 11 rodin – celkem 20 účastníků. Program  CEVAP probíhal vždy 3 hodiny 
v dopoledních hodinách.

První den jsme se věnovali problematice agresivity dětí a mládeže, hyperaktivity a šikanujícího chování. 
Program probíhal formou besedy pod vedením lektorky MUDr. Marcely Rozehnalové.

Druhý den byl věnován problematice výchovy, dospívání a zkušenostem s preventivními programy 
Rizikového chování dětí a dospívajících, které CEVAP nabízí.
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PROGRAM PRO PARTNERSKÉ A MANŽELSKÉ DVOJICE A RODIČE

Program PRAROD pro děti – příběh hradu Kamelot

Přednášky pro rodiče organizované CEVAP Lektorka M. Rozehnalová s králem Artušem, královnou  a malými pážaty

Přednášky pro rodiče organizované CEVAP
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KLUBOVÁ ČINNOST 
VRSTEVNICKÝ PROGRAM WAIT/JUNIOR WAIT

V průběhu roku 2010 se v průběhu školního roku konala pravidelná setkání WAIT týmu každý týden, kdy 
členové WAIT týmu nacvičovali společný program a utužovali týmovou spolupráci. Dále měli 4 celodenní 
setkání a jedno víkendové, jejichž cílem byl vnitřní rozvoj jednotlivých členů týmu a upevnění jejich hodno-
tových postojů. Zároveň se členové WAIT učili pečovat o mladší v rámci Junior WAIT, který je určen dětem 
od šesti do dvanácti let. 

Junior WAIT se scházel dvakrát měsíčně, vždy v sobotu dopoledne pod vedením Jany Rozehnalové, které 
se podařilo děti velice motivovat systémem stužkování – přidělování barevných stužek za pokrok v oblasti 
vnějších dovedností, ale i vnitřního osobnostního rozvoje každého dítěte. Děti se učily týmové spolupráci, 
vzájemné podpoře, tanečním a  hudebním dovednostem a pracovaly na přípravě vlastního vystoupení.

Sobotní setkání Junior WAIT 

 Sobotní setkání Junior WAIT 
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KLUBOVÁ ČINNOST 

Sobotní setkání Junior WAIT 
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Rizikové chování dospívajících 
a jeho prevence, 1. odborný seminář, 
SZÚ 5.-7.9.2000
formát A5, 180 stran, ISBN 80-902898-
0-0, EAN 978-80-902898-0-2, Free 
Teens Press 2000

Rizikové chování dospívajících 
a jeho prevence, 2. odborný seminář, 
SZÚ 24.-26.9.2001
formát A5, 130 stran, ISBN 80-902898-
1-9, EAN 978-80-902898-1-9, Free 
Teens Press 2001 

Rizikové chování dospívajících 
a jeho prevence, 3. odborný seminář, 
SZÚ 9.-11.9.2002
formát A5, 160 stran, ISBN 80-902898-
2-7, EAN 978-80-902898-2-7, Free 
Teens Press 2002 

Rizikové chování dospívajících 
a jeho prevence, 4. odborný seminář, 
SZÚ 6.-8.10.2003
formát A5, 260 stran, ISBN 80-902898-
3-5, Free Teens Press 2003 

Rizikové chování dospívajících 
a jeho prevence, 5. odborný seminář, 
SZÚ 6.-8.10.2004
formát A5, 144 stran, ISBN 80-902898-
6-X, CEVAP 2004

Rizikové chování dospívajících 
a jeho prevence, 6. odborný seminář, 
SZÚ 3.-5.10.2005
formát A5,185 stran, ISBN 80-902898-
9-4, CEVAP 2005 

Rizikové chování dospívajících 
a jeho prevence, 7. odborný seminář, 
SZÚ 25.-27.9.2006
formát A5,129 stran, ISBN 80-86963-
02-0, CEVAP 2006

Rizikové chování dospívajících 
a jeho prevence, 8. odborný seminář, 
SZÚ 8.-10.10.2007
formát A5, 142 stran, ISBN 978-80-
86963-06-8, CEVAP 2007

Rizikové chování dospívajících 
a jeho prevence, 9. odborný seminář, 
SZÚ 8.-10.10.2008
formát A5, 123 stran, ISBN 978-80-
86963-05-1, CEVAP 2008

    
Co se skrývá za sexem dospíva-
jících? aneb Prevence rizikového 
sexuálního chování mládeže a jeho 
následků. Autor: MUDr. Marcela 
Rozehnalová
formát A5, 146 stran, ISBN 80-902898-
8-6, CEVAP 2005 
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Rizikové chování 
dospívajících a jeho 

prevence

Rizikové chování 
dospívajících a jeho 

prevence

IX. odborný seminář

8.-10. října 2008
 SZÚ Praha

IX. odborný seminář

8.-10. října 2008
 SZÚ Praha

V devátém ročníku odborného seminá-
ře chceme dát prostor našim předním
odborníkům pracujícím v oblasti zá-
vislostí na návykových látkách, v ob-
lasti pohlavních nemocí a HIV/AIDS                  
a v oblasti kriminality. 

Zároveň je věnován prostor tomu, jakým 
způsobem působit preventivně a vést 
děti a dospívající k uvědomění si hod-
noty sebe sama a hodnoty života, lásky           
a sexuality.

Publikace je určena metodikům preven-
ce sociálně patologických jevů,
učitelům, vychovatelům, výchovným 
poradcům, rodičům a všem, kteří
pracují s dětmi a dospívajícími a není 
jim lhostejná jejich budoucnost.

MUDr. Marcela Rozehnalová
CEVAP

EDIČNÍ ČINNOST
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Výchova charakteru jako esence 
výchovy 
formát A5, 120 stran, ISBN 80-902898-
7-8, upravené vydání CEVAP 2004 

Eseje o rodině, manželství a rodi-
čovství
formát A5, 80 stran, ISBN 80-902898-
5-1, Free Teens Press 2004 

O lásce manželské a rodičovské
Formát A5, 186 stran, ISBN 80-86963-
01-2, CEVAP 2006

    

Moudrost v lásce aneb Jak se stát 
pánem dobrých vztahů
formát A4, 80 stran, ISBN 80-86963-
00-4, CEVAP 2005

Dívčí meditace - autor Miroslav 
Matouš
formát A6, 61 stran, ISBN 978-
8086963-03-9, CEVAP 2007

Odkud vyvěrá zřídlo - autor Miro-
slav Matouš
formát A6, 62 stran, ISBN 978-80-
86963-00-6, CEVAP 2007

Život bez naděje
Videodokument, 28 min

Pracovní sešit
formát A5

EDIČNÍ ČINNOST 

Prezentace programu Free Teens ve školách
Videodokument, 7min
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Slib 
určený dětem a dospívajícím jako ochrana jejich budoucnosti, připomínající jim, jak velkou hodnotu má 

jejich život, zdraví, láska  a sexualita. Ukazuje se, že když se děti a dospívající mají možnost zamyslet nad tím, 
co je pro ně v životě důležité, v klidu, o samotě, nepodléhají tak snadno pod palbou hormonů náhodným rizi-
kovým faktorům a  rizikovému způsobu chování.

Pro dívky v barevném provedení růžová nebo zlatá, pro chlapce modrá nebo hnědá.

EDIČNÍ ČINNOST 
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Propagační leták – pozvánka na cyklus manželských večerů, 2010

EDIČNÍ ČINNOST 
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FINANCOVÁNÍ CEVAP V ROCE 2010
Financování CEVAP je zajišťováno v souladu se zákonem vícezdrojově. Základ fi nancování v roce 2010  
činily tržby z prodeje služeb (33,5%)  a státní dotace (64,8%). Sponzorství se na fi nancování podílelo ve 1,7%.

Celkový objem � nančních prostředků za rok 2010

NÁKLADY Projekt MPSV Vlastní činnost

Náklady celkem 638 857 294 411

a) osobní náklady - celkem 66 280 16 170

mzdové náklady 66 280 16 170

hrubé mzdy 0 0

OON na DPČ 0 0

OON na DPP 66 280 16 170

jiné mzdové náklady 0 0

odvody na sociální a zdravotní pojištění 0 0

pojistné ke mzdám 0 0

pojistné k DPČ 0 0

jiné pojistné 0 0

b) provozní náklady - celkem 572 577 278 241
materiálové náklady 30 363 24 974

potraviny 16 426 0
kancelářské potřeby 6 048 17 034
vybavení DDHM do 40 tis. 7 889 0

pohonné hmoty 0 0

jiné materiálové náklady 0 7 940

NÁKLADY
nemateriálové náklady 542 214 253 267

energie
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opravy a udržování 0 14 917

cestovné 12 436 8 832

- cestovné zaměstnanců 12 436 8 832

- jiné cestovné 0 0

ostatní služby 529 778 226 715
- spoje celkem 51 521 36 254

- nájemné 109 640 0

- právní a ekonomické služby 0 21 500
- školení a kurzy 5 500 0

- pořízení DHM do 60 tis. 0 0

- jiné ostatní služby 363 117 168 961
ostatní náklady 0 11 635

- jiné ostatní náklady 0 11 635

PŘÍJMY Projekt MPSV Vlastní činnost

Příjmy celkem 638 857 51 546
Dotace 447 200 0

Sponzorské dary 0 12 000

Příjmy od uživatelů 191 657 39 463
Ostatní příjmy 0 83

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK : - 242 865 KČ

Naše poděkování patří všem poskytovatelům fi nanční i morální podpory.

FINANCOVÁNÍ CEVAP V ROCE 2010 
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