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Ø Počítačová šikana – je označení forem šikany prostřednictvím 
elektronických médií, které slouží k agresivnímu a záměrnému 
poškození uživatele těchto médií.

Ø Stejně jako tradiční šikana – zahrnuje kyberšikana opakované 
chování = šikanování = ZÁSAH DO SOUKROMÍ

Ø Oběť vnímá to, co se děje, jako nepříjemné a ubližující.
Ø Kyberšikana může být způsobena i neúmyslně – nevhodný žert, 

který se vymkne kontrole a může se rozvinout do podoby 
intenzivní kyberšikany.

CO JE TO KYBERŠIKANA



MÉDIA

INTERNET 

• E-maily, chat,

• přes videa na internetových portálech jako youtube,

• na sociálních sítích,

• přes mobilní telefon (např. přes aplikace jako whatsapp nebo 
obtěžující volání)..



AGRESOR

Ø Agresorům kyberšikany je společná nižší míra empatie –
pochopení a porozumění. 

Ø V porovnání s ostatními dětmi, jelikož se neumějí vcítit do 
oběti a chápat, jaké zranění způsobují. 

Ø Agresor svou oběť nevidí a nezná její reakce, tudíž nedokáže 
odhadnout, jak velkou újmu by ji mohl způsobit. 



OBĚŤ

Ø Děti a teenageři, které jsou odmítány kolektivem

z důvodu osobnostní charakteristiky, jako je plachost, stydlivost, 
nejistota, nebo barva vlasů, pleti, styl oblékání. 

Ø Existují i případy, ve kterých se sám agresor stane obětí, a to 
v případech, kdy se takto jeho oběť mstí nebo se proti jeho 
chování zvedne nepřiměřený odpor na internetu ze strany 
dalších lidí.



PŘIHLÍŽIJÍCÍ

Ø Existuje několik druhů přihlížejících:
• následovníci agresora,
• nezúčastnění,
• někteří jsou na straně oběti.

Ø Role těchto přihlížejících je velmi důležitá, pokud proti 
kyberšikaně otevřeně vystoupí, to se ale ve většině případů 
bohužel nestává.



KYBERŠIKANA MEZI MLADISTVÝMI

Ø Průzkum organizace YoungMinds:

• 62 % dotazovaných mladších 18 let (z více než v polovině šlo o 
ženy), zaznamenala na sociálních sítích takové sdělení, které 
označili za šokující

• 47 % dotazovaných mělo zkušenost s nevhodnými zprávami 
nebo komentáři.

• Přestože většina sociálních pravidel umožňuje založení účtu až 
od 13 let, 61 procent dotazovaných mělo svůj první účet na 
sociálních sítích ve 12 letech a dříve.



SPOUŠTĚČE A MOTIVY

Ø Uvolnění napětí, závist, strach, konflikty v třídním 
kolektivu,

Ø uznání - nedostatek pozornosti doma - od svých blízkých,
Ø demonstrace moci - mladí často ve svých rodinách zažívají, 

že rodiče používají moc - většinou společně s násilím,
Ø nuda - neví  jak trávit volný čas,
Ø interkulturní konflikty - šikanu mohou vyprovokovat i 

konflikty mezi různými národnostmi  v rámci jedné třídy nebo 
školy.



Ø Mění se přátelství - z původně nejlepších kamarádů se 
stanou rivalové, 

Ø změny v třídním kolektivu - noví spolužáci, nové složení 
třídy,

Ø nechtěné zveřejňování osobních informací - děti a 
dospívající si často neuvědomují, jaké důsledky má jejich 
jednání. Někteří zveřejňují cizí osobní údaje či intimní 
fotografie, videa, které by měli raději zůstat skryté, bez 
jakýchkoli zlých úmyslů.

SPOUŠTĚČE A MOTIVY





NÁSLEDKY PRO OBĚŤ
Ø Jsou utlačováni,
Ø napjatí, málomluvní,
Ø trpí poruchami spánku a soustředění,
Ø depresemi nebo  bolesti břicha a ztráta chuti k jídlu,
Ø strach chodit do školy, 
Ø v extrémních případech se může dokonce stát, že oběť neunese 

takový nátlak a sama se poraní. Vysoká psychická zátěž, jíž je oběť 
kyberšikany vystavena, může vést až k sebevraždě.

Následky se stupňují a vedou až k závažným duševním, fyzickým 
a sociálním poškozením.



PRAVIDLA CHOVÁNÍ PŘI KYBERŠIKANĚ

Ø Zachovej klid: nenech se znejistit pochybnostmi! Jsi skvělý 
takový, jaký jsi.

Ø Zablokuj všechny, kteří tě obtěžují: většina provozovatelů 
stránek ti nabízí možnost zablokovat si ve svých nastaveních 
lidi, kteří tě obtěžují. Ti se s tebou pak již nemohou spojit.

Ø Neodpovídej: neodpovídej na zprávy, které tě obtěžují. 
Protože když odpovíš, útočník se cítí podpořen ve svém 
chování a vše se pravděpodobně ještě zhorší.



Ø Zajisti důkazy: ukládej si veškerý obsah, kterým tě útočník 
uráží, ať už jde o obrázky, videa nebo zprávy. Později  s nimi 
budeš moci dokázat, co se stalo. Slouží jako důkazní materiál.

Ø Mluv o tom: když tě něco trápí, obrať se na někoho, kdo ti 
může pomoci, např. na své rodiče, učitele nebo přátele, kterým 
důvěřuješ.







KDE NAJDEŠ POMOC  A INFORMACE?

http://poradna.e-bezpeci.cz/ - poradna pro oblast rizikového 
chování na internetu, která pomáhá i s blokací závadného obsahu 
na sociální síti Facebook

http://www.nebudobet.cz/ - portál věnující se rizikům internetu a 
komunikačních technologií + informace

https://www.skoly.nntb.cz/ - informace a pomoc

http://poradna.e-bezpeci.cz/
http://www.nebudobet.cz/
https://www.skoly.nntb.cz/


Na této stránce napište své zkušenosti 
(pokud nějaké máte) s kyberšikanou, nebo 

šikanou.

Případně můžete napsat svou úvahu, co si o 
tomto tématu myslíte?



ZDROJE (odkud bylo čerpáno)

Ø INTERNETOVÉ ZDROJE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyber%C5%A1ikana
https://cemolid.blogspot.com/2015/04/ukol-cislo-1-nova-media-
spolecnost.html

Ø PUBLIKACE
ŠVESTKOVÁ, Renata, Ladislav SOLDÁN a Martin ŘEHKA. Kyberšikana. 
České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně 
sociální fakulta, 2019. ISBN 978-80-7394-752-1.
MAHAJ, Jan. Kyberšikana jako společenský problém: Cyberbullying as a 
social problem. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 
978-80-244-4227-3.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyber%C5%A1ikana
https://cemolid.blogspot.com/2015/04/ukol-cislo-1-nova-media


DĚKUJI ZA POZORNOST


