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Stávající situace

 V současné době se objevuje neskutečně velké 
množství nových projevů rizikového chování.

 S tím souvisí i nárůst nových pojmů.

 Nově – velké množství informačních zdrojů 

chaos.



Vymezení „pracovního“ (obsahového) pole
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Slovník

- Z hlediska obsahu se nejedná o vyčerpávající přehled. 

- Z hlediska perspektivy se jedná o tzv. „otevřený“ slovník

(závisí na dalších poznávání projevů rizikového chování).



Některé pojmy jen tak na okraj (Znáte?)
 FLAMER 

 FLAMING 

 FLASHBACK 

 FLASHING

 FLOW 

 LAPS 

 MIZOGYNIE 

 SKATOLOGIE

 SQUATTING

 SUICIDALITA



Objasnění daných pojmů pomoci slovníku

FLAMER – pachatel f lamingu.

FLAMING – jedná se o hosti lní jednání v internetovém prostředí (např. 
blogy, diskuzní fóra apod.), kdy jedinec či  skupina jedinců záměrně 
„útočí“ (uráží) jedince či  j inou skupinu. anonymita ( i  když někdy 
zdánlivá) vede útočníka ( f lamera) ke gradaci urážek a útoků.

FLASHBACK – slangový výraz pro krátkodobý návrat psychotického 
prožitku z nedávné minulosti,  který byl  navozen užitím psychoaktivní 
látky, zpravidla drogy (marihuana, pervitin, halucinogeny). Flashback
může nastat zpětně i  za 2 roky.

FLASHING – druh exhibicionismu, při  kterém dochází k odhalování prsou 
u žen nebo hlazení genitáli í  u mužů. k dalším druhům exhibicionismu 
patří např. anasyrma, mooning.



Objasnění daných pojmů pomoci slovníku
FLOW (angl.  – proudění,  tok) – stav jedince, který je naprosto „ponořen“ do 
aktivity,  přičemž je ovl ivněno jeho vnímání času. dochází  k tomu u č inností ,  
které v jedinci  vzbuzují  zájem, baví  ho,  motivuj í  ho,  jsou pro něj  dosažitelnou 
výzvou apod. pojem f low se užívá oblastí  zážitkové pedagogiky. 

LAPS – jednorázové ( izolované) užit í  a lkoholu nebo drogy,  a to po období 
abstinence (viz) .  l idově se užívá označení „uklouznutí“.  přejde - l i  jednorázové 
užit í  k návratu k užívání po období abstinence, označujeme daný stav jako 
relaps.

MIZOGYNIE – nepřátelský a nenávistní  postoj  vůči  ženám. povětšinou je 
mizogynie spojovány s muži ,  kteří  jej  vyjadřuj í  sexuálním odporem, s negativní 
zkušeností  se ženami, př ípadně s pocitem méněcennosti .

SKATOLOGIE – nekontaktní verbální  patologická sexuální  agresivita,  která 
v podstatě představuje sexuální  obtěžování (případně uspokojování)  
prostřednictvím telefonu (tzv. telefonní  skatologie).  zpravidla se jedná o 
náhodně vybranou osobu. obsah je veden vulgárními s lovními výrazy za 
účelem vlastního sexuálního uspokojení formou onanie. 



Objasnění daných pojmů pomoci slovníku

SQUATTING – nezákonné a společensky netolerované obývání budov (squat), které 
jsou považovány za opuštěné. Obyvatele squatu označujeme jako squattery. 
V některých případech může squat plnit i funkci jakýchsi kulturních center

SUICIDALITA (lat. suicidium – zabít sám sebe) – vědomé a úmyslné ukončení života. 
Suicidální chování však nelze chápat jen jako dokonanou sebevraždu. Do 
suicidálního chování se řadí sebevražedné myšlenky, tendence, pokusy. 
Sebevražedné chování je spojeno i s řadou psychiatrických onemocnění (např. 
deprese, schizofrenie, poruchy příjmu potravy a neurotické poruchy), bývá i reakcí 
na vážné tělesné onemocnění. Od sebevraždy je nutné odlišit sebezabití,  které je 
namířeno proti vlastní integritě těla, cílem není zemřít, nýbrž uniknout či se 
vyhnout nepříjemné situaci či prožitkům. Suicidalitu je nutné rovněž odlišovat od 
projevů sebepoškozování. 



Co se slovníkem dál?
 poskytnout metodikům prevence
 výchovným poradcům
 vyučujícím „blízkých“ vyučovacích 

předmětů
 na SŠ a VŠ – žákům a studentům

Ideální verze – poskytnout na základě zájmu 
samotným rodičům žáků.



Jak a kde?

Na úrovni VŠ je obsah začleněn do následujících vyučovacích předmětů 
v rámci pregraduální profesní přípravy:

◦Didaktizace projevů rizikového chování

◦ Sociální patologie

◦ Teorie výchovy

◦ Bakalářské práce

◦ aj.



Vize ?! 

Připravit sbírku metodických námětů a příkladů, 
což je už nad rámec uvedeného projektu.


