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ÚVOD
Současná epidemiologická situace nám všem přiná-
ší mnohá omezení v běžném životě. Jedním z těch 
zásadních bylo i uzavření škol. Na tuto situaci zare-
agovali policisté moravskoslezského oddělení pre-
vence tak, že nabídli jednotlivým školám realizovat 
přednášky online formou. Mezi prvními zájemci 
o  tuto formu preventivní aktivity bylo Gymnázi-
um Nový Jičín. Poděkování za uskutečnění online 
přednášek ve dnech 13. a 18. listopadu 2020 patří 
především metodikům prevence a  vedení tohoto 
gymnázia. Jako téma byla zvolena drogová proble-
matika z hlediska trestněprávního.

OBSAH ONLINE PŘEDNÁŠKY
Přednášku vyslechlo více jak padesát studentů 
prvních ročníků. V úvodu jsem krátce pohovořila 
o vzniku trestní odpovědnosti v  souvislosti s pat-
náctým rokem věku, kterého již všichni zúčastnění 
posluchači dosáhli. 

Pokračuji vysvětlením, co to droga je, jakým 
způsobem dokáže ovlivnit chování a vnímání člo-
věka a  že může vyvolat závislost. Následuje roz-
dělení drog na legální a nelegální, kdy tyto pojmy 
jsou mezi žáky celkem známy. Nejprve probereme 
problematiku legálních drog, tedy alkoholu, ciga-
ret a popř. léčiv. Zmíním také zákon č. 65 o ochra-
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ně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 
který mimo jiné obsahuje omezení dostupnosti ta-
bákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných 
výrobků určených ke kouření a  elektronických ci-
garet, omezení dostupnosti alkoholických nápojů 
a přestupky, kterých se jako fyzické osoby mohou 
dopustit v souvislosti s užíváním těchto látek.  Také 
obecně připomenu školní řád, který obsahuje nejen 
práva žáků, ale také jejich povinnosti spojené s tou-
to problematikou.

Pohovořím i o tom, za jakých podmínek probí-
há vyšetření přítomnosti alkoholu a  jiných návy-
kových látek, při jaké činnosti je zakázáno požívat 
alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky, 
kdy jsou povinni podrobit se orientačnímu vyšet-
ření a  odbornému lékařskému vyšetření, kdo je 
oprávněn je vyzvat ke splnění této povinnosti.

Další část přednášky patří drogám nelegálním, 
posluchači získají základní informace o  druzích 
drog, formách jejich zneužívání, výroby, distribuce, 
ale také o následcích jejich užívání v běžném životě. 
Kladu důraz na fakt, že drogy představují zásadní 
problém v oblasti sociální, zdravotní, finanční i na 
to, že je s drogami spojeno široké spektrum trestné 
činnosti, kromě tzv. drogových deliktů je rozsáhlá 
trestná činnost páchána pod vlivem drog nebo 
v souvislosti s jejich užíváním. Také připomenu, že 
drogová kriminalita a  její postihování je uvedeno 
v  trestním zákoníku – zákon č. 40/2009 Sb. a  že 
jakékoliv nedovolené nakládání s drogami je pro-
tiprávní a  hrozí za to trest. Proberu paragrafová 
znění trestných činů týkajících se této problemati-
ky i s uvedením příkladů jednání, kterým se mohou 
daného trestného činu dopustit. 

Přednáška byla provázena prezentací, kde mo-
hou žáci na fotografiích vidět např. ukázky zajiště-
né varny pervitinu či pěstírny konopí, nebo foto-
grafie osob drogově závislých, kde mohou sledovat, 
jak se mění obličeje těchto osob v průběhu drogové 
závislosti.

V  závěru měli studenti možnost dotazovat se 
k  danému tématu. Musím dodat, že dotazy byly 
všetečné, což vypovídalo o  výborném právním 

vědomí tazatelů. Zazněly např. otázky: Jaký je 
rozdíl mezi látkami CBD a  THC? Přidávají dea-
leři drog do jednotlivých dávek omítku, cukr 
apod.? Nadýchá člověk po užití ústní vody alko-
hol? Dopouštím se protiprávního jednání, když 
u  sebe schovám kamarádovi marihuanu? Je pěs-
tování marihuany trestný čin nebo přestupek?  
Dotazů bylo mnoho, všechny byly zodpověze-
ny a  díky odvaze studentů ptát se byla atmosfé-
ra tohoto netradičního způsobu realizace pre-
ventivní přednášky velmi příjemná a  přátelská. 

▲ Obr. 1 – nprap. Bc. Marika Jeličová během online 
přednášky.     Zdroj: por. Mgr. Lukáš Kendzior
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ZPĚTNÁ VAZBA
A jak zhodnotil tuto aktivitu pan Mgr. Petr Horák, 
školní metodik prevence samotného Gymnázia 
Nový Jičín, díky jehož aktivnímu přístupu se mohly 
obě přednášky uskutečnit?

Prevence distančně díky policistům z  Nového 
Jičína! 

Součástí plánu preventivních aktivit každého 
školního roku jsou na Gymnáziu Nový Jičín přednáš-
ky na témata drogové problematiky a trestní odpo-
vědnosti mládeže. Tyto preventivní programy nabízí-
me studentům prvního ročníku čtyřletého studijního 
oboru a druhého ročníku šestiletého gymnázia. Díky 
vysoké profesionalitě přednášejících z oddělení pre-
vence Územního odboru Policie ČR v Novém Jičíně 
se preventivní programy každoročně setkávají s příz-
nivými ohlasy studentů i vyučujících. 

Průběh školního roku 2020/21 je opětovně ne-
příznivě ovlivněn probíhající epidemií koronaviru. 
Už počátkem října 2020 byla na středních školách 
zavedena distanční výuka, kterou jsme již od jar-
ních měsíců loňského roku realizovali zejména 
prostřednictvím webových aplikací Google meet 
a Google classroom. Vzhledem k průběhu epidemie 
jsme se již začali smiřovat s  faktem, že plán pre-
ventivních aktivit pro první pololetí školního roku 
2020/21 nebudeme moci realizovat. Uvědomovali 
jsme si přitom, že období distanční výuky může být 
z hlediska výskytu různorodých sociálně-patologic-
kých jevů značně rizikové a že právě během něj je 
na studenty zapotřebí ve zvýšené míře preventivně 
působit. Kolegyně Mgr. Ivana Chuchmová, s níž se 
na gymnáziu o práci v oblasti prevence dělím, při-
šla s nápadem na vytvoření virtuální učebny Goo-

▲ Obr. 2 - Drogový kufr - vzorník omamných a psychotropních látek využívaný při přednáškách                               
Zdroj: nprap. Bc. Marika Jeličová
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gle classroom, kde se studenty sdílíme zajímavé 
informace, dokumenty a rady, které se týkají otá-
zek zdravého životního stylu, bezpečnosti v rám-
ci internetového prostředí apod. Uvědomujeme 
si ale, že tato komunikační platforma může fun-
govat spíše jako doplněk rozsáhlého plánu pre-
ventivních aktivit, který je přirozeně založen na 
předpokladu osobního setkávání a bezprostřední 
interakce. 

Značná část preventivního programu školy 
pro první pololetí tohoto školního roku by tak 
zůstala pouze na papíře, nebýt iniciativy pra-
covníků oddělení prevence Územního odboru 
Policie ČR v  Novém Jičíně. Již koncem října 
2020 mne telefonátem překvapil policista por. 
Mgr. Petr Směták, toho času na studijním po-
bytu na kanceláři ředitele, když navrhl realizaci 
pravidelných preventivních přednášek i v rámci 
distanční výuky.  Touto nabídkou jsme byli pří-
jemně překvapeni a potěšeni. Organizace online 
preventivních přednášek pak již byla otázkou 
několika e-mailových zpráv a  telefonické do-
mluvy. 

V  polovině listopadu 2020 se tak studenti 
prvních ročníků mohli ve speciální Google meet 
místnosti setkat s policejní preventistkou nprap. 
Bc. Marikou Jeličovou. Formou interaktivní 
prezentace, sdílených videoukázek a  především 
spontánní diskuse s odborníkem z praxe se stu-
denti seznámili s  tématem drogové problemati-
ky. Ačkoli oba preventivní programy proběhly 
velmi úspěšně, shodli jsme se, že bychom se na-
příště raději setkali osobně a popovídali si tváří 
v tvář. Věřme, že se naše přání brzy naplní. 

ZÁVĚR
Tato forma komunikace se studenty byla pro mě 
velmi zajímavou zkušeností. Faktem ale zůstává, 
že tradiční způsob provádění preventivních čin-
ností, tedy osobní kontakt, je nenahraditelný. 
Při něm žáci či studenti často v závěru přednáš-
ky sami policistu osloví a  takzvaně mezi čtyřma 
očima se dotazují a žádají o radu, jak se zachovat 

v různých situacích ze soukromého života. Bývají 
to otázky, na které se neodváží zeptat před celým 
třídním kolektivem či učitelem. Pokud mě takto 
žáci osloví, je to vždy potěšující a je to znamení, že 
se mi s nimi podařilo navázat během přednášení 
dobrý vztah, na jehož základě získají odvahu ptát 
se a diskutovat.
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Abstract: 
Prevention Department of The Moravian-Sile-
sian Regional Police Directorate systematically 
covers all prevention activities in individual 
Territorial Police Departments and in Munici-
pal Police Directorate of Ostrava. Inseparable 
part of these activities is Lecture activity fo-
cused on primary school and high school stu-
dents, when main topics are: Criminal liability, 
Drug problems, Bullying, Internet threats. This 
article is dedicated to a realization of nontra-
ditional online lecture about addictive substan-
ces and describes it´s  distance learning form, 
which is connected with actual epidemiological 
situation.
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