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Anotace 
V hodině se žáci seznámí se sociálně patologickými jevy, které mohou 

vést k poškození zdraví. 

Očekávaný výstup 
Žáci získají vědomosti, které se týkají sociálně patologických jevů  

a dokáží je eliminovat. 

Datum vypracování 21. 10. 2013 

Druh učebního materiálu Prezentace v PowerPointu 



Rizikové faktory poškozující zdraví 
 Společensky nežádoucí, škodlivé a nebezpečné  

jevy ohrožující společnost nebo jednotlivé občany 
můžeme shrnout pod název  

 sociálně patologické jevy: 

• mají spíše individuální charakter 

• vycházejí ze sociálních podmínek 

• mohou mít celospolečenské důsledky 

• mnohdy hraničí se zákonem 

• při překročení právních norem podléhají 
trestnímu postihu 

 



Uveď příklad chování, které může vést  
k překročení zákona. 

zdroj: http://knihy.abz.cz/prodej/trestni-pravo-procesni-1 

http://images.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=trestn%C3%AD+pr%C3%A1vo&source=images&cd=&cad=rja&docid=7dx_dfx2-syVEM&tbnid=V0t44BCyK1gVQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.serius.cz/trestni-pravo-procesni-5-aktualizovane-vydani-linde&ei=pT8eUYaPL-ik4ASPmIDgAw&bvm=bv.42553238,d.bGE&psig=AFQjCNFsWyNHeKhQD63_Ap3eJAzMQr3u6w&ust=1361023258709273


K nejzávažnějším a hojně rozšířeným sociálně 
patologickým jevům patří: 

• záškoláctví 

• šikana a agresivita 

• delikvence a kriminalita 

• týrání, zneužívání a zanedbávání dětí 

• závislosti (drogy, alkoholismus, gamblerství…) 

• sekty, hnutí a extremistické skupiny 

• rasismus, xenofobie (strach z neznámého) 

 

Uveď další faktory, které mohou poškozovat zdraví. 



Nejrozšířenější a nejnebezpečnější sociálně 
patologické jevy: 

• závislosti 

• šikana  

• agresivita  

 

http://www.vylecit.cz/assets/clanky/2008-10/clanek00395/upload/photo/drogy_u_deti.jpg 



Drogová závislost 
 Stav tělesné nebo psychické závislosti na 

pravidelném užívání látky s psychotropním 
povzbuzujícím účinkem (marihuana, hašiš, 
pervitin, kokain, opium, heroin, extáze…) 

 Toxikomanie: trvalá závislost na 
psychotropních látkách, kdy zcela mizí 
schopnost sebekontroly a sebeovládání 

 

 Uveď příklady dalších závislostí. 



Šikana 
 Fyzické nebo psychické omezování nebo týrání 

jedince v kolektivu. Setkat se s ní můžeme ve 
školách, školských zařízeních, vězeních, 
zaměstnání, v rodině… 

 Šikana může být:  
• viditelná (zjevná) – fyzické útoky, ponižování, 
            vydírání 
• skrytá – vyloučení jedince ze skupiny 
 
 Setkal ses s některým druhem šikany osobně? 
 S kterým, a jak?  
 
 
 



Agresivita  
 Má podobu hrubého násilí, ale i slovního napadání, 

nadávek, výhrůžek, urážek nebo ironie.  
 
• souvisí s užíváním drog nebo s nadměrným 
 požíváním alkoholu 
• může se vyskytnout po úraze (autonehoda) 
• bývá součástí psychóz (paranoidní schizofrenie) 
• jako příznak počínající demence (Alzheimerova 

choroba) 
 

 Setkal ses s agresí ve svém okolí?  
 Popiš agresivní chování.  
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