
Anotace přednášek 
 

Emoce v našem životě a jak na ně 

Ing. Petr Velechovský (Modrá Alfa, Liberec) 
 
Anotace: 
Každému z nás se stává, že „jeho majestátem cloumají emoce“. Vzhledem k tomu, že se 
chceme cítit dobře a negativní emoce nás v tom ruší, je užitečné se z blízka podívat na 
myšlenková schémata, která emoce spouštějí, a na metody, jak na ně vyzrát. 

 
Extremismus 

Bc. David Lebeda (Imperativ, Praha) 
 
Anotace: 
Každému z nás se stává, že „jeho majestátem cloumají emoce“. Vzhledem k tomu, že se 
chceme cítit dobře a negativní emoce nás v tom ruší, je užitečné se z blízka podívat na 
myšlenková schémata, která emoce spouštějí, a na metody, jak na ně vyzrát. 

 

Anotace workshopů 
 
Krátká intervence žáků, kteří kouří 

Mgr. Lukáš Kohoutek (Česká koalice proti tabáku, z. s., Praha) 
 
Anotace: 
Workshop se zaměří na sondu do vlastní tabákové závislosti a způsoby, jak s 
experimentujícími a závislými (na tabáku) žáky pracovat formou krátkých face to face 
intervencí ve škole (podobně, jako to provádí zdravotníci). Součástí budou i praktické 
nácviky.  

 
Adaptační kurz Adventure 

Bc. Richard Lukáš, Bc. Julie Machačová (Jules a Jim, Praha) 
 
Anotace: 
Co je lepší prevencí? Modelové situace a "hry", nebo reálný život a postarání o sebe a členy 
skupiny/třídy? 

 
Puberta a emoce aneb motivace jinak 

Mgr. Miroslav Hricz (FZŠ Táborská, Praha 4), Tomáš Kánský (Youtuber) 
 
Anotace: 
Rozjitřený čas puberty přináší žákům spoustu emocí v situacích, které jsou často pro ně 
velkou zátěží. V tu chvíli mají zvládnout vlastní a ještě ustát situaci samu. Jenže emoce jsou 
vrozené nižší city, navíc spojeny s adaptací. Ale uspokojování základních životních potřeb je 
často pro žáky prioritou. Vlastně nejen pro žáky… Workshop nabídne pohled na situace, 



které nás potkávají (kdy si možná říkáte: Proč mi to dělají? Jak to udělat jinak? Rozumím 
vůbec té situaci?) Možná je to i motivaci jinak.  

 
Jak na emoce ve třídě aneb Pouštíme se na tenký led? 

Mgr. Karolina Homolová (terapeut a školní speciální pedagog ZŠ Chomutov, Zahradní ul. a 
Březenecká ul.), Mgr. Kamila Tóthová (metodik prevence PPP Chomutov) 
 
Anotace: 
1. Kdy pracovat s emocemi ve třídě? 

2. Jaké techniky zvolit při práci s emocemi ve třídě (pohádky, obrázky, Emušáci atd.) 
3. Jak zakomponovat téma emocí do VPP či SPP? 

Čeho se vyvarovat při práci ve třídě aneb Bezpečně s emocemi 

 

Syndrom CAN – týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte a možnosti primární 

prevence 

Mgr. Martina Kekulová (Společně k bezpečí, Orlík) 
 
Anotace: 
Workshop se zaměří na základní kategorie syndromu CAN, trestně právní úpravu syndromu 
CAN. Ukáže, jak u dětí rozpoznat syndrom CAN, nabídne možnosti "Co dělat, když…zjistíte 
nebo máte podezření na syndrom CAN“, kontakty na organizace, učební texty, zdroje a 
informační materiály. Dále ukáže, jak pracovat s dětmi MŠ, ZŠ a SŠ. 

 

Dospívání 

Mgr. Lenka Suchopárová, Ph.D., Jiří Stupka, DiS. (Společnost pro podporu zdraví 21. století, 
Praha; Státní zdravotní ústav, Praha) 
 
Anotace: 
Workshop představí jeden z bloků program primární prevence určený žákům ZŠ zahrnující 
témata, která jsou uzpůsobena věku žáků a jejich znalostem. Soustředíme se na stavbu 
pohlavního ústrojí žen a mužů, fyziologické změny v dospívání, menstruační cyklus, stručně 
hovoříme o prevenci nádorů prostaty, prsu, děložního čípku. Informujeme o důležitosti 
preventivních prohlídek, o ochraně před nechtěným těhotenstvím a pohlavně přenosnými 
chorobami, o způsobech vhodného a zodpovědného chování s důrazem na oddalování 
prvního pohlavního styku. Program je veden zkušenými lektory, zdravotnickými pracovníky, 
kteří mají dlouholetou praxi.  Lektorem pro skupinu chlapců je muž a pro skupinu dívek je to 
žena. 

 

Setkání školních metodiků prevence v Prevalisu 

Mgr. Linda Růžičková, Mgr. Miroslav Hricz (Prevalis, Praha) 
 
Anotace: 
Setkání je určeno metodikům spolupracujících škol, v nichž Prevalis  Na tomto setkání 

bychom Vám rádi představili některé novinky organizace Prevalis v oblasti realizace prevence 

rizikového chování či vzdělávacích aktivit. Dále bude možné domluvit termíny realizace ve 

Vaší škole a prostor pro zhodnocení spolupráce v uplynulém školním roce.  


