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„Lidé říkají, že je na světě málo místa. Já si však myslím, že málo místa je 

v lidských srdcích.„ (Matka Tereza) 
 

 

             
 

 

 

Lektorka: Ludmila Pohanková, DiS 
Patnáct let praxe v Poradně pro ženy a dívky v Zábřehu, osmnáct let praxe v přednášení na 

školách základních i středních.  

Krumpach 32, 789 01 Zábřeh, tel: 732 220 863, e-mail: lida.pohankova@seznam.cz 
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NABÍZENÁ TÉMATA 

pro studenty SŠ, SOU, OU 

 
1. Partnerské vztahy a jejich úskalí (1. – 2. ročník) 

Přednáška se dotýká očekávání, která máme při navazování partnerských vztahů, srovnává 

výhody a nevýhody ohledně manželství a nesezdaných soužití, ukazuje rizika při předčasném 

vstupu do sexuálního života jako je citové zranění, pohlavní nemoci, nechtěné těhotenství a 

jak se jich vyvarovat. Vyzdvihuje hodnotu panenství, sexuální zdrženlivosti a opravdové 

lásky. 

 

2. Poruchy příjmu potravy (dívky 1. – 2. ročník) 

Období dospívání je obdobím změn, nejistoty a vyrovnávání se se sebou samým, se svým 

tělem, se svými přednostmi i slabostmi. Pro každého dospívajícího je důležité obstát mezi 

svými vrstevníky, líbit se, být IN. Zejména pro dívky se pak někdy může stát, že jídlo se pro 

ně stane prostředkem, jak se s těmito tlaky vyrovnávají.   

Anorexie, bulimie a záchvatovité nutkavé přejídání jsou aktuální problémy dnešní doby.  

  

3. Jak vzniká život – od početí k narození (1. – 4. ročník) 

Vysvětlení početí (mužské a ženské pohlavní buňky, menstruace, ovulace), modely plodů, co 

se děje v každém měsíci těhotenství. Vedení k zodpovědnosti v sexuální oblasti a v plánování 

rodičovství, k úctě k lidskému životu. Neplánované těhotenství a jak mu předejít, 

antikoncepce, možnosti řešení. 

  

4. O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti (1. – 4. ročník) 

Nemoc AIDS – vznik, rozšíření, statistické údaje, způsoby přenosu a prevence. Příběhy a 

motivace k osobní zodpovědnosti. Představení lásky, věrnosti a sexuální zdrženlivosti jako 

prevence proti nákaze, ale také jako hodnot, které významným způsobem ovlivní lidský život.   

 

 

 

 

Prostorové a technické zabezpečení 

Přednášky jsou vykonávány pro jednu třídu. V případě menšího počtu studentů je možné 

spojit maximálně dvě třídy.  

Pro použití dataprojektoru je potřeba částečné zatemnění místnosti.   

 

 

Finanční zatížení školy 

Programy Etických dílen jsou na školách realizovány zdarma, pouze s požadavkem 

proplacení cestovného, jedná-li se o školy mimo Zábřeh. 

Organizace ABATOP, za kterou přednáším, je financována především z darů sponzorů. 

Pokud byste měli zájem přispět na její činnost, můžete tak učinit skrze bankovní spojení:    

KB Hlinsko, č.ú.: 43-5132250207/0100, název účtu: ABATOP 

 


