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1 Úvod 

Tato práce se věnuje tématu kyberšikany, tématu poměrně novému, aktuálnímu a 

v neposlední řadě i často skloňovanému. K tématu mne dovedl zájem o moderní informační 

technologie i zvědavost. 

Moderní informační technologie zaujímají v životech mnohých dětí naprosto 

specifické, až nezastupitelné místo. Nedávný průzkum Českého statistického úřadu nazvaný 

Minisčítání, kterého se v roce 2018 zúčastnilo přes 24 tisíc školáků základních škol z celé 

České republiky, informuje, že pro 43 % zúčastněných dětí ve věku 8-17 let je nejoblíbenější 

věcí mobilní telefon, následuje počítač či notebook s přístupem na internet, který zvolilo 32 

% dětí. Dle uvedeného průzkumu tráví na internetu průměrně 1 hodinu denně 18 % dětí, 2 

hodiny denně 23 % dětí, 3 hodiny denně 16 % dětí, 4 hodiny denně 8 % dětí a více než 5 

hodin denně 11 % dětí (Výsledky, 2018). 

Nelze zpochybnit, že přístup k internetu má dopad i na kvalitu lidského života, 

zejména co se přístupu k informacím týče. S velkou svobodou, kterou nám internetový 

prostor poskytuje, se samozřejmě objevují i jeho stinné stránky. V době velkého pokroku 

v oblasti moderních informačních technologií přibývají i případy, kdy jsou lidé na internetu 

opakovaně uráženi, vydíráni či jinak psychicky týráni. Nemusí se jednat pouze o děti, obětí 

kyberšikany se může stát takřka kdokoliv, ale předpokládá se, že děti se se svou důvěřivostí 

a nedostatkem zkušeností stávají oběťmi nejčastěji.  

Kybernetická šikana je obecně klasifikována jako agresivnější a destruktivnější než 

tradiční (školní) šikana. Důvodem může být i anonymizované prostředí, ve kterém se často 

odehrává. Podle mnohých výzkumů nesdílejí kyberšikana s tradiční šikanou pouze stejné 

kořeny, velmi často se také tyto dva jevy vyskytují pospolu. V takovém případě je oběť 

vržena do nelehké pozice, neboť nemá mnoho možností, kam před svými útočníky uniknout. 

 

Tato práce je založena na kvantitativní výzkumné metodě a klade si za cíl zjistit 

zkušenost žáků 6. a 7. tříd základních škol s kybernetickou šikanou. Práce se bude 

kupříkladu snažit zjistit prevalenci kyberšikany neboli množství obětí ve vztahu k formám a 

komunikačním platformám, ale i to, jak oběti kyberšikanu řešily (resp. komu se tito žáci 

svěřili), odkud agresora znaly, jak jsou žáci obeznámeni s pojmem kyberšikana apod.   

Vedle kyberšikany práce také řeší širší používání internetu dětmi a jejich přístup 

k internetovému bezpečí. Zjišťuji například, jakým aktivitám se děti na internetu věnují a 

kolik hodin tam průměrně stráví. Jedna z hypotéz pak dejme tomu deklaruje, že děti, které 
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absolvovaly nějakou formu prevence internetové bezpečnosti, nebudou po této zkušenosti 

považovat internet za zcela bezpečný prostor.  

 

1.1 Slovo na úvod aneb krok stranou od původního záměru  

Na tomto místě považuji za vhodné zmínit, jakým způsobem byla práce původně 

navržena, a také poukázat na to, že původní záměr (který vedl až ke sběru dat) se značně 

odlišuje od výsledné podoby předkládané práce. Výzkum byl původně navržený tak, aby 

zkoumal dvojici dítě – rodič. Kyberšikana měla být pouze jedním z témat, kterým by se 

práce věnovala; dalšími tématy měly být například širší pohled dětí a rodičů na internetové 

bezpečí a rodičovská mediace. Pro tyto účely byly vytvořeny dva dotazníky, jeden pro dítě 

a druhý pro jeho rodiče. Propojení odpovědí dítěte a rodiče bylo zajištěno shodným kódem; 

práce by tak vyhodnocovala dané dvojice. Zajímalo mne například, zda si rodiče udržují 

přehled v oblasti moderních informačních technologií a mohou svým dětem v případě 

potřeby pomoci, či zda v této oblasti spíše zaostávají za svými dětmi, zda rodiče uplatňují 

nějakou z mediačních strategií, zda se někdy setkali s pojmem kyberšikana a zda se 

kupříkladu odlišuje pohled dětí a rodičů na internetové bezpečí (zda na internetu např. 

vnímají stejný či odlišný typ hrozeb). Sběr dat probíhal tak, že byl dítěti poskytnut dotazník, 

jehož poslední stranu (neboli sdělení pro rodiče) mělo dítě odtrhnout a odnést domů. Na 

daném sdělení byly informace o mé osobě a o mém výzkumu, zároveň zde byl připojen a 

náležitě vyznačen internetový odkaz, po jehož přepsání do internetového prohlížeče byl 

rodič přesměrován na online dotazník (nutností bylo již pouze přepsat kód, který byl 

zaznamenán u odkazu na dotazník a který byl tedy dítěti a jeho rodiči společný). Kamenem 

úrazu výzkumu se stala velmi nízká návratnost dotazníku pro rodiče. Dotazník pro děti 

vyplnilo celkem 429 žáků, avšak pouze 54 rodičů (12% návratnost) vyplnilo online dotazník 

pro ně určený. Z tohoto důvodu nebylo možné naplnit původní záměr. Předkládaná práce tak 

staví pouze na dětské části výzkumu.  

Jeden z důvodů, které mohly k nízké návratnosti dotazníku přispět, přisuzuji 

skutečnosti, že mnoho škol ve více či méně nedávné době plně přešlo na elektronické 

žákovské knížky. Papírové již nepoužívají, a proto se dá předpokládat, že rodiče nyní příliš 

neočekávají, že by něco přišlo papírovou formou, neboť školy vše potřebné sdělují 

elektronicky. Další skutečností může být prostý nezájem ze strany rodiče o zkoumanou 

problematiku či fakt, že dítě papírové sdělení nemuselo rodiči vůbec předat. Děti však byly 
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s logikou výzkumu seznámeny a bylo jim zdůrazněno, že je potřebné, aby sdělení doma 

rodičům předaly.  

Z výše uvedených důvodů se získanými daty (z 54 dotazníků) od rodičů nepracuji a 

k této části výzkumu se již v průběhu nebudu vracet. Zároveň je nutno přiznat, že v práci 

z původního záměru něco zůstalo. Konkrétně se jedná o pojem rodičovská mediace, kterou 

u kyberšikany zmiňuji na místě, kde se věnuji prevenci. Rodičovská mediace je základní 

způsob, jakým mohou rodiče vstupovat do vztahu dítě – médium a do jisté míry tak 

usměrňovat vliv média na dítě. Vzhledem k tomu, že se může jednat o účinný způsob 

prevence, a také přihlížeje k tomu, že se v českém prostředí nejedná o příliš známý pojem, 

ač zahraniční studie s ním běžně pracují, jsem považovala za vhodné jej v předkládané práci 

zmínit.  
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2 Teoretická část 

Ještě před tím, než představím pojem kyberšikana a seznámím se základními formami 

a platformami, na kterých se může objevovat, považuji za nutné se blíže seznámit s tradiční 

šikanou, neboť oba jevy vychází z totožného základu. V neposlední řadě zmíním, v čem se 

tyto dva jevy odlišují a proč je kyberšikana mnohými nahlížena jako vážnější jev, který může 

na své oběti zanechat nesmazatelné stopy (byť důsledky tradiční šikany jsou pro oběť 

neméně závažné a nelze je podceňovat).   

V této práci budu pracovat pouze s šikanou, která probíhá na půdě školy. Tradiční 

šikana není omezena na instituci školy, je možné se s ní setkat na pracovištích, 

v pečovatelských institucích a vlastně kdekoliv, kde dochází k nějakým společenským 

interakcím. Tyto oblasti však zůstanou pro předkládanou práci zcela opominuty. Nutno 

zmínit, že tradiční šikana se neodmyslitelně váže ke školnímu prostředí, nezřídka kdy jsem 

se setkala s označením tradiční (školní) šikana.  

 

2.1 Tradiční šikana 

2.1.1 Definice 

V 90. letech minulého století psycholog a výzkumník Dan Olweus poukázal na to, že 

„žák je šikanován či je nějakým způsobem diskriminován, když je opakovaně a v průběhu 

času vystaven negativním krokům ze strany jednoho či více dalších žáků“ (Olweus, 1994). 

Zmíněné negativní kroky, tedy negativní chování, může mít podobu fyzickou, verbální či se 

může kupříkladu také jednat o záměrné vyřazování jedince ze skupiny (ibid.). Ve studii 

z roku 2010 pak definici ještě rozšiřuje, zmiňuje totiž, že tradiční šikana může být také 

chápána jako záměrné agresivní chování, jež je zacíleno na osobu, která se stěží ubrání; pro 

šikanu je tedy příznačná nerovnováha moci či síly, ať již faktická, či pouze tak vnímaná 

(Olweus a Limber, 2010).  

Studie dvou výzkumníků z 90. let také poukazuje na to, že je tradiční šikana založena 

na systematickém zneužívání moci (Smith a Sharp, 1994). Iniciátory šikany popisují Smith 

a Sharpová (1994) jako společenské jedince, kteří jsou obvykle dominantnější než jejich 

vrstevníci. Pro oběti tradiční šikany je pak příznačná určitá nejistota při kontaktu 

s vrstevníky a neprůbojnost; častěji než jejich trýznitelé projevují také strach a úzkost při 

jednání s lidmi.  
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V českém prostředí se tématu šikany věnuje zejména Michal Kolář. Podle Koláře 

šikana nastává tehdy, když „jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně týrá a 

zotročuje spolužáka či spolužáky a používá k tomu agresi a manipulaci“ (Kolář, 1997). 

Vedle nepoměru sil, samoúčelné agrese a opakovaného jednání zmiňuje Kolář (2001) 

ještě záměrnost jakožto významný znak šikanování; agresor oběti ubližuje zcela úmyslně.  

Dle autora je také šikanování vždy „těžkou poruchou vztahů skupinového organismu, 

který podlehl infekci“ (Kolář, 1997). Poukazuje na to, že nikdy nejde pouze o oběť či o 

dvojici agresor-oběť; šikana vždy probíhá „v kontextu vztahů nějaké konkrétní skupiny“, a 

proto autor chápe toto chování jako nemoc, které podléhá celá skupina, a nikoliv pouze 

jednotlivci (ibid.). Důležitou úlohu zde také sehrávají přihlížející.  

Černá a kol. (2013) doplňují definice o skutečnost, která obvykle také charakterizuje 

tradiční šikanu, a sice že oběť agresora k násilnostem nijak nevyzývá, k násilí ze strany 

agresora dochází spontánně, tedy zcela nezávisle na chování oběti. Situaci oběti pak velmi 

často komplikuje fakt, že se šikana obvykle vyskytuje v místech, která člověk navštěvovat 

musí, ať se jedná o školu, konkrétní třídu, či pracoviště.  

Co se týče jednotlivých pohlaví ve vztahu k typům šikany, autor zmiňuje, že dívky se 

uchylují převážně k slovní agresi či k izolaci než k samotnému fyzickému násilí, které je 

typické spíše pro chlapce (Kolář, 2001). 

 

2.1.2 Formy šikany a co šikanou není  

Projevy šikany mohou být rozličné. Většinou se ale dají zúžit do několika kategorií. 

Smith a Sharpová (1994) hovoří o šikaně přímé a fyzické, konkrétními projevy může být 

bití, ubližování, podtrhávání nohou nebo přivlastňování si osobních věcí. Dále rozlišují 

šikanu přímou a verbální, zde se může jednat o slovní urážky či narážky (např. na vzhled 

nebo nějaký fyzický handicap). Nakonec zmiňují šikanu nepřímou, pro ni je kupříkladu 

charakteristické šíření pomluv či vylučování osoby ze skupiny. Chlapci jakožto agresoři volí 

především fyzické projevy, dívky převážně ty verbální a nepřímé (ibid.). 

Kolář (1997) rozlišuje čtyři základní formy šikany. Fyzická agrese a používání 

zbraní popisuje chování, kdy agresoři oběť kopají či ji jinak fyzicky mučí, lijí na ni sladké 

pití nebo jí stříhají vlasy. Slovní agrese a zastrašování zbraněmi znamená, že agresoři 

oběti kupříkladu hrozí fyzickou likvidací, upozorňují na její chyby a slabá místa. Krádeže, 

ničení a manipulace s věcmi demonstrují skutečnosti, kdy agresoři oběť okrádají o kapesné, 

také jí zabavují či jí znehodnocují její osobní věci. A pod násilnými a manipulativními 
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příkazy si lze představit chování, kdy agresoři oběť opakovaně nutí k tomu, aby plnila jejich 

ponižující příkazy; oběť musí vypracovávat agresorům domácí úkoly, konzumovat 

znečištěné pokrmy apod.  

 

Ve své další publikaci nazvané Bolest šikanování z roku 2001 autor doplňuje sérii 

forem šikanování o další typ. Zraňování izolací, oklikou a „uměleckými“ výtvory 

popisuje situace, kdy je oběť obviňována z nejrůznějších prohřešků či spolužáci oběť zcela 

přehlížejí a dělají, jako že není (Kolář, 2001).  

 

Autor v knize zmiňuje také to, co šikanováním není, ač může takové chování působit 

velmi agresivně: „Jestliže se například poperou dva přibližně stejně silní žáci kvůli dívce 

jejich srdce, nejde samozřejmě o šikanování, protože tu chybí nepoměr sil, kdy oběť se 

neumí nebo z různých příčin nemůže bránit“ (Kolář 1997). U tohoto jednání také 

předpokládáme, že není opakované a dlouhodobé, domníváme se, že se chlapci poprali, a 

ne, že se perou pravidelně. Na základě výše uvedených atributů vidíme, že se v tomto případě 

o šikanování nejedná.  

 

2.2 Kyberšikana  

2.2.1 Definice 

Patchin a Hinduja definují kyberšikanu jako „záměrné a opakované ubližování, které 

probíhá prostřednictvím elektronických médií“ (Patchin a Hinduja, 2006).  

Priceová a Dalgleish popisují kyberšikanu jako „kolektivní označení, kterým se 

vymezují formy šikany používající elektronické prostředky, jako je internet či mobilní 

telefony, k tomu, aby někoho agresivně a záměrně poškodili. Stejně jako tradiční šikana, 

zahrnuje obvykle i kyberšikana opakované chování a nerovnováhu sil mezi agresorem a 

obětí“ (Price a Dalgleish, 2010). 

Ve své podstatě můžeme pro vymezení kyberšikany použít nějakou ze zmíněných 

definic tradiční šikany a doplnit ji pouze o fakt, že probíhá za použití elektronických zařízení. 

Při shrnutí základních atributů tradiční šikany tedy víme, že se jedná o chování, které je 1) 

agresivní a nežádoucí, 2) je záměrné a zacílené vůči konkrétní osobě (či vůči jedincům), 3) 

je opakované a dlouhodobé, 4) je založené na nerovnováze sil a moci (příznačná je tedy 

převaha agresora nad obětí, ať již fyzická či mentální). Kyberšikana vykazuje zcela totožné 
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prvky, v jejím případě musíme ovšem shrnutí doplnit o jeden příznačný atribut: děje se 

převážně v online prostředí prostřednictvím elektronických médií.  

I přesto, že kyberšikana ve své podstatě vychází z tradiční šikany a sdílí s ní mnoho 

atributů, existují mezi těmito dvěma jevy i mnohé rozdíly. Autoři Slonje a Smith přicházejí 

ve své práci se základními odlišnostmi těchto dvou jevů: „Prvním rozdílem je, že od 

kyberšikany je velmi těžké utéct. Jakmile se oběť tradiční šikany dostane domů, je před 

agresorem v bezpečí až do dalšího dne, zatímco oběť kyberšikany může dostávat textové 

zprávy či e-maily úplně kdekoliv. Dalším rozdílem je tzv. šíře potenciálních diváků. 

Kyberšikana se může dostat k velkému množství jedinců ve srovnání s malými skupinkami, 

které většinou přihlížejí tradiční šikaně. Příkladem může být fotografie či videoklip, které 

někdo úmyslně nahraje na internet, aby zobrazovanou osobu zesměšnil; publikum, které 

fotografie či video uvidí, může být obrovské. Dalším charakteristickým rysem kyberšikany 

je, že ti, kteří ji provádějí, nejsou vidět. Kyberšikana se neodehrává tváří v tvář a (stejně jako 

u šíření pomluv) poskytuje pachatelům jistou neviditelnost a anonymitu“ (Slonje a Smith, 

2008). Autoři dále zmiňují, že fyzická vzdálenost, která mezi agresorem a obětí je, a 

anonymizované prostředí, v němž jednání probíhá, způsobí, že agresor neví, jaký dopad mají 

jeho praktiky na oběť, neboť ji nikdy nemusí na vlastní oči vidět. V takovém případě není 

příliš pravděpodobné, že by pocítil lítost či výčitky svědomí (Slonje a Smith, 2008). 

 

2.2.2 Formy kyberšikany 

Szotkowski a kol. v monografii Nebezpečí internetové komunikace IV, která mapuje 

chování dětí na internetu a taktéž prevalenci kyberšikany na reprezentativním vzorku 

populace českých školáků, hovoří o třech složkách kyberšikany:  

 

Použité formy psychické šikany: Dehonestování (ponižování, nadávání, urážení…), 

pomlouvání, provokování, vyhrožování, zastrašování, vydírání, obtěžování, 

pronásledování atd. 

Formy šikanujícího obsahu: Text, videozáznam, audiozáznam, grafický záznam 

(fotografie, obrázek, karikatura…), volání, prozvánění, krádež identity atd.  

Nástroje šíření kyberšikany: Diskuze, chaty, e-maily, SMS, MMS, instant 

messengery, ankety, webové stránky, sociální sítě, virtuální vzdělávací prostředí, 

online hry, VoIP, mobilní telefony atd. (Szotkowski et al., 2013) 
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V předkládané práci pracuji s první a třetí složkou kybernetické šikany. Zjišťuji, 

s jakými formami (neboli projevy) kyberšikany mají jednotliví respondenti zkušenost, a 

zároveň se také tážu na platformy kyberšikany (v práci Szotkowského a kol. [2013] uváděno 

jako „nástroje šíření kyberšikany“), prostřednictvím kterých ke kyberšikaně došlo.  

 

2.2.3 Co kyberšikanou není 

V tomto případě je také nezbytně nutné zmínit, jaké jednání za kyberšikanu 

neoznačujeme. Černá a kol. (2013) ve své publikaci zmiňují, že tehdy, když u určitého 

problematického chování vyhodnotíme, že se o kyberšikanu nejedná, hovoříme v takovém 

případě o online obtěžování (či kyberškádlení). Situaci demonstrují na příkladu, kdy člověk 

ve své e-mailové schránce objeví několik zpráv s viry od konkrétní osoby; člověk to však 

vnímá pouze jako spam. Jedná se o útok, jenž nebyl záměrně agresivní, neopakoval se a ani 

člověku nezpůsobil žádnou újmu. V tomto případě tedy nehovoříme o kyberšikaně, ale 

pouze o online obtěžování či kyberškádlení. 

Na tomto místě bych ráda zmínila ještě jednu situaci, jež se v dnešní internetové době 

stává stále častější. Na sociálních sítích a internetových diskusích lidé, předpokládám, 

vlivem domnělé anonymity používají ostřejší výrazivo a jejich jednání je obecně mnohdy 

říznější než při osobním styku. Kupříkladu se velmi často stává, že se na facebookových 

stránkách České televize strhne vášnivá diskuse dvou táborů, které zaujímají nesmiřitelná 

stanoviska. Podobné „diskuse“ bývají velmi často poměrně agresivní a emotivní, intenzita 

je zde přímo úměrná kontroverznosti tématu. Mnohdy se zde můžeme setkat s tím, že je 

nějaká osoba zastávající nepohodlný názor bez adekvátního důvodu urážena, je jí nadáváno 

a vyhrožováno. Ač je takovéto jednání velmi nepříjemné, v momentě, kdy nesplňuje atributy 

kyberšikany, nemůžeme o ní hovořit. Nutno však podotknout, že takovéto chování by ovšem 

mohlo přerůst v kyberšikanu tehdy, když by se opakovalo a probíhalo by tedy v delším 

časovém horizontu.  

 

2.2.4 Vztah mezi tradiční (školní) šikanou a kyberšikanou  

Pro porozumění kyberšikaně bylo třeba si definovat tradiční šikanu, poukázat na to, 

jak se projevuje a v neposlední řadě i na to, co šikanou není. Ač je kyberšikana občas 

považována za samostatný jev, který s tradiční šikanou pramálo souvisí, mnohé výzkumy 

(Li, 2007; Campbell, 2005; Beran a Li, 2005; Beran a Li, 2008) dokládají nejen to, že oba 

jevy spojují společné kořeny, ale i to, že kyberšikana je velmi často jakýmsi „rozšířením“ 
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tradiční šikany. Šikana může například začít ve škole a posléze se pomocí moderních 

technologií rozšířit i domů, tedy tam, kde by byla oběť pouze tradiční šikany v bezpečí 

(Beran a Li, 2005). Mezi tradiční šikanou a kyberšikanou existuje úzký vztah, studie 

Juvonenové a Grossové (2008) zmiňuje, že například oběti tradiční šikany se snáze stávají 

oběťmi kyberšikany a agresoři tradiční šikany agresory kyberšikany.  

Může však také dojít k tzv. výměně rolí, kdy kupříkladu oběť tradiční šikany využije 

anonymity, kterou jí internet poskytuje, a pomocí moderních technologií bude šikanovat 

„svého“ agresora, aby mu to oplatila, anebo třeba i jiné (Beran a Li, 2008). Tento předpoklad 

však studie Juvonenové a Grossové nepotvrdila. Práce těchto autorek však přišla s naprosto 

opačným zjištěním, a sice že oběti kyberšikany dané chování oplácejí spíše ve škole než na 

internetu (ať již člověku, který je kyberšikanuje, anebo i jiným) (Juvonen a Gross, 2008). 

Z výzkumů se také často potvrzuje, že oběti kyberšikany znají „své“ agresory, mnohdy je 

znají právě ze školy (ibid.).  

Společným jmenovatelem výše zmíněných studií je tedy skutečnost, že kyberšikanu 

nepovažují za zcela nový jev, ale spíše za novou formu tradiční (školní) šikany. Oba jevy se 

navíc mohou vyskytovat pospolu. Destruktivní dopad, jaký může takové jednání na oběť 

mít, se tedy ještě stupňuje.   

 

2.2.5 Prevence  

Černá a kol. (2013) zdůrazňují technické aspekty prevence internetové bezpečnosti. 

Jejich znalost (a nejlépe i aplikace v praxi) může být leckdy velmi užitečná. Autoři 

kupříkladu zmiňují, aby lidé používali dostatečně silná hesla (složená dejme tomu z různých 

kombinací) a aby, pokud možno, nikdy na internetu nesdíleli své kontaktní informace; při 

nákupu na e-shopech radí, aby si jedinci založili zcela novou e-mailovou adresu, která 

nebude sloužit jinému účelu. Rady korunují zlatým pravidlem: člověk se má na internetu 

chovat jen tak, jak chce, aby se k němu chovali druzí.  

Na tomto místě bych rovněž ráda zmínila množství internetových stránek či projektů, 

které se systematicky věnují problematice internetového bezpečí a které mohou čtenáře 

nejen obohatit o základní vědomosti z této oblasti, ale mohou mu také poskytnout rady a 

tipy, jak se v kyberprostoru bránit, jak řešit kybernetický útok či co dělat, když se jedinec 

stane obětí kybernetické šikany.  

E-Bezpečí.cz je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání i osvětu 

v oblasti rizikového chování na internetu. Cílí zejména na žáky a studenty, ale i na učitele a 
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rodiče. Projekt se nezaměřuje pouze na jev kyberšikany, vedle ní se soustředí i na další 

rizikové fenomény dnešního internetového světa, jako například na sexting1, 

kybergrooming2, kyberstalking, hoax či fake news. Náplní projektu je terénní práce, pořádají 

však také přednášky či besedy (nejen pro školy, ale i pro širší veřejnost) a realizují 

celorepublikové výzkumy (konkrétně například Nebezpečí internetové komunikace I, II, III, 

IV), které se zabývají rizikovými jevy na internetu. Projekt je realizován Centrem prevence 

rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v 

Olomouci v blízké spolupráci s dalšími subjekty (Informace o projektu, © 2008-2018). 

Projekt E-Bezpečí na svých oficiálních stránkách též zřizuje internetovou poradnu, kam 

může napsat jedinec, který se sám stal obětí kybernetické šikany (či jiných forem 

internetových rizik) a potřebuje pomoci, anebo ten, kdo potřebuje pouze poradit.  

Internetová stránka bezpečný internet.cz se snaží uživatelům vštípit správné návyky 

internetové bezpečnosti. Jejím cílem je odhalovat rizika na internetu a poukazovat na 

efektivní způsoby, jak se jim ubránit. Projekt je zaměřený na pět cílových skupin, konkrétně 

na začínající a pokročilé uživatele, rodiče, děti a školy. Děti se zde mohou seznámit 

s desaterem bezpečného internetu, rodiče si zde mohou přečíst o rizicích, která se na 

internetu objevují, či se informovat o tom, kde hledat pomoc, a pedagogové se mohou 

například inspirovat tipy, jak efektivně žáky seznámit s otázkami informační bezpečnosti. 

Zakládajícími partnery projektu jsou Česká spořitelna, Microsoft a Seznam.cz (O projektu, 

© 2019). 

Za zmínku také jistě stojí preventivní projekt Seznam se bezpečně!, který byl 

založený společností Seznam.cz. Cílem projektu byla zejména popularizace témat 

internetového bezpečí. Tento projekt byl, co se týče celé škály aktivit, které nabízel, 

v českém prostředí jednoznačně výjimečným. V rámci projektu vznikly čtyři dokumentární 

filmy (posledním byl v květnu 2018 vydaný snímek Na hory), projekt realizoval desítky 

spotů i kampaní (např. Křečci v síti či Desatero s Benem), ale také se podílel na uvedení 

divadelní inscenace #jsi_user ve spolupráci se Studiem Ypsilon. Projekt cílil na děti a mladé 

lidi (zhruba do 18 let věku), patrné je to i na výběru zpěváka Bena Cristovao jakožto jedné 

                                                           
1 Sexting je další fenomén rizikového chování na internetu. Na stránkách E-bezpečí sexting definují jako 

„elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem“ (Co je sexting, 2009). 

Dostupné z: <https://www.e-bezpeci.cz/index.php/rizikove-jevy-spojene-s-online-komunikaci/sexting/137-

154>. 
2 Kybergrooming „je termín, který označuje chování uživatelů internetu, které má v dítěti vyvolat falešnou 

důvěru a připravit ho na schůzku, jejímž cílem je nezletilou/zletilou oběť pohlavně zneužít“ (Kybergrooming, 

2008). Dostupné z: <https://www.e-bezpeci.cz/index.php/rizikove-jevy-spojene-s-online-

komunikaci/kybergrooming/125-42>. 

https://www.e-bezpeci.cz/index.php/rizikove-jevy-spojene-s-online-komunikaci/sexting/137-154
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/rizikove-jevy-spojene-s-online-komunikaci/sexting/137-154
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/rizikove-jevy-spojene-s-online-komunikaci/kybergrooming/125-42
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/rizikove-jevy-spojene-s-online-komunikaci/kybergrooming/125-42
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z hlavních tváří projektu (O projektu, © 1996-2019). V srpnu 2018 oznámili jedni 

z organizátorů projektu na stránkách již zmiňovaného E-Bezpečí, že projekt po deseti letech 

existence končí (Kopecký, Szotkowski a Kasáčková, 2018).   

Na tomto místě bych také ještě ráda zmínila slovenský vzdělávací projekt OVCE.cz, 

který míří zejména na děti předškolního a školního věku. Projekt vznikl díky neziskové 

organizaci eSlovensko, o.z. Pomocí série krátkých animovaných videí s ponaučením se 

projekt zábavnou formou snaží upozornit na nejrůznější rizika, se kterými se dítě může na 

internetu setkat; jsou zde například zastoupeny jevy jako kyberšikana, stalking, 

kybergrooming či netolismus3. Videa jsou k dispozici s titulky ve více než 25 jazykových 

verzích včetně českých (Základné informácie, © 2009). Podobná audiovizuální forma se mi 

zdá jako adekvátní a účinný způsob, jak ještě poměrně malým dětem vštípit základní 

povědomí o internetových rizicích. 

 

2.2.6 Stal/a jsem se obětí kyberšikany. Co mám dělat?  

Najít věcný a stručný „manuál“, který by oběti (či jejím rodičům) poskytl základní 

rady, jak při setkání s kyberšikanou jednat, co dělat a koho případně kontaktovat, není příliš 

jednoduché. Internetový projekt E-Bezpečí (Tiskoviny, 2018) na svých stránkách zmiňuje 8 

základních pravidel, kterými by se oběť kybernetické šikany měla řídit. Pravidla jsou 

adresovaná samotné oběti:  

 

1. Zachovej klid. Prvním a nejdůležitějším pravidlem je zachovat klid a nejednat ukvapeně. To 

znamená, že se nesnaž těm, kteří ti ubližují, vyhrožovat, nadávat a snažit se jim oplatit to, co 

dělají tobě.  

2. Uschovej si důkazy, nic nemaž. Veškeré důkazy (třeba esemesky, e-mailové zprávy, zprávy 

z chatu, ponižující fotografie s komentáři, webové stránky, snapshoty, screeny obrazovky, 

fotografie obrazovky pořízené mobilním telefonem atd.) o tom, že ti někdo ubližuje, si ulož. 

Stejně tak útočníka neblokuj. Na základě tvých důkazů může být útočník odhalen, usvědčen a 

potrestán. 

3. Ukonči komunikaci s pachatelem. Dej útočníkovi najevo, že se ti nelíbí, co ti dělá, a že budeš 

situaci řešit. Dále s ním nekomunikuj, nesnaž se mu vyhrožovat, nemsti se, nereaguj, i když tě 

bude dále kontaktovat. Cílem útočníka je vyprovokovat tě k reakci – ať už je jakákoliv. Pokud 

budeš reagovat, bude reagovat i on/ona.  

                                                           
3 Netolismus je „závislost (závislostní chování či závislost na procesu) na tzv. virtuálních drogách. Mezi ně 

patří zejména počítačové hry, sociální sítě, internetové služby (různé formy chatu), virální videa, televize, ale 

třeba také online nakupování aj.“ (Co je netolismus, 2019). Dostupné z: <https://www.e-

bezpeci.cz/index.php/71-trivium/1432-co-je-netolismus>. 

https://www.e-bezpeci.cz/index.php/71-trivium/1432-co-je-netolismus
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/71-trivium/1432-co-je-netolismus
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4. Blokuj. Pokud máš uschovány všechny důkazy o útoku na tvou osobu, snaž se zablokovat obsah, 

který o tobě pachatel rozšiřuje (např. fotografie, videa, pomluvy atd.). Drtivá většina online 

služeb obsahuje možnost blokování a odstranění závadného obsahu. Stejně tak můžeš zkusit 

zablokovat samotného uživatele – k tomu však přistup až tehdy, kdy budeš mít dostatek důkazů.  

5. Pokus se zjistit, kdo je pachatel. Někdy může být pachatel anonymní, schovaný za přezdívkou 

či falešným profilem. Pokus se zjistit, o koho jde – třeba prostřednictvím jeho okruhu 

facebookových přátel, kteří mohou jeho skutečnou identitu znát. Postupuj však tak, ať neohrozíš 

sebe.  

6. Oznam útok dospělému. Neboj se svěřit dospělé osobě – například třídnímu učiteli, školnímu 

metodikovi prevence, školnímu psychologovi, ale hlavně svému rodiči. Čím dříve útok 

oznámíš, tím dříve se situace vyřeší. 

7. Neboj se kontaktovat specialisty. Pokud se bojíš svěřit se učiteli či rodiči, protože je tvůj 

problém příliš citlivý a bolestivý, kontaktuj některou z ověřených anonymních služeb, které se 

na pomoc dětem specializují. Pomoci může např. Linka bezpečí (zdarma na telefonním čísle 

116 111), na kterou můžeš kdykoli zavolat – a to ve dne i v noci. S vážnými situacemi se svěř 

policii (zdarma na telefonu 158). Pomoci ti můžeme také my, prostřednictvím webové stránky 

www.napisnam.cz 

8. Ptej se na konečný verdikt. Pokud kyberšikanu řešila škola, ptej se, jak byl případ dořešen. 

Každá situace má řešení. 

 

Nejdůležitější skutečnost je dle mého soudu zmíněna v bodě druhém, a sice že pro následné 

řešení kyberšikany je potřeba schraňovat veškeré důkazy, které má člověk k dispozici. Bez 

relevantních důkazů není možné případ důsledně prošetřit. Důležité tedy je, aby děti (ale i 

další uživatelé) věděly/i, že screenshot obrazovky pořídí jednoduše tím, že stisknou klávesu 

PrtSc (printscreen), následně pomocí stisknutí kláves Ctrl a v nahrají soubor do příslušného 

editoru a poté jej uloží na bezpečné místo. Přínosným se mi zdá i bod sedmý, který velmi 

stručně a přehledně informuje čtenáře o tom, na jaké základní autority se případně obrátit.  

 

2.3 Rodičovská mediace4 

Mnozí rodiče, učitelé, ale možná i jiní si kladou otázku, jestli je vůbec možné mít 

nějaký vliv na to, jak děti používají internet, jak k němu obecně přistupují a zda určitými 

praktikami mohou například přispět ke snížení (či úplnému zamezení) rizik, se kterými se 

dítě může na internetu setkat.   

                                                           
4 Tato kapitola (2.3) byla již publikována v rámci písemné části povinné zkoušky Společenské vědy 

v interdisciplinární perspektivě, kde tvořila teoretické zázemí pro výzkumný projekt nazvaný Souvislost mezi 

rodičovskou mediací a používáním internetu dětmi.  

http://www.napisnam.cz/
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Zahraniční literatura velmi často hovoří o tzv. mediaci či mediačních strategiích. 

Nejčastěji zmiňovanou je mediace uplatňována rodiči neboli tzv. rodičovská mediace 

(parental mediation). Vzhledem k tomu, že se v českém prostředí nejedná o příliš známý 

koncept, popíši jej trochu hlouběji. Nutno zmínit, že vedle rodičovské mediace existuje také 

například mediační strategie učitelů (teacher’s mediation), jelikož i ti jsou v životech dětí 

významnými činiteli (Livingstonová a kol., 2011). 

 

Rodičovskou mediaci chápeme jako způsob, jakým mohou rodiče ovlivňovat dopad 

médií na své dítě. Rodič zde vystupuje jako prostředník mezi dítětem a kupříkladu 

internetem (ale i videohrami či televizí). Pojem rodičovská mediace se v českém prostředí 

příliš nepoužívá, v zahraniční literatuře se však s pojmem parental mediation velmi často 

pracuje. Jako pojem synonymní k rodičovské mediaci bychom mohli zvolit mediální 

výchovu v rodině (Cigánková, 2012). Cigánková (2012) ve své diplomové práci zmiňuje 

ještě definici slovenského autora Izraela, který rodičovskou mediaci definuje jako činnost, 

kdy „rodič jako třetí strana-mediátor vstupuje do vztahu dětí a médií“ (Izrael, 2009, cit. Podle 

Cigánková, 2012). Důvod, proč se výraz v českém prostředí tolik nevyužívá, může být ten, 

že termín mediace se obvykle vykládá jako způsob řešení sporů pomocí zprostředkovatele-

mediátora. Na tomto místě však budu pracovat s pojmem rodičovská mediace v takovém 

významu, jak jsem jej definovala výše. 

Nutno zmínit vývoj samotné rodičovské mediace a také kontext, ve kterém byla 

používána. Dalo by se říci, že se jednotlivé strategie vždy aplikují na médium, jež je v dané 

chvíli aktuální a ve kterém společnost spatřuje určitou hrozbu. Rodičovská mediace se začala 

prvně používat ve vztahu k televizi – rodiče tedy pomocí různých strategií vstupovali mezi 

své děti a televizi (Bybee, Robinson a Turow, 1982; Valkenburg et al., 1999). Význam 

rodičovské mediace spatřujeme především v tom, že je rodič chápán jako zdroj primární 

prevence, který má na dítě významný vliv (Kopecký a Szotkowski, 2018). 

Valkenburgová a kol. (1999) ve svém výzkumu na konci 20. století použili typologii 

rodičovské mediace ve vztahu k televizi, z níž vychází mnoho autorů dodnes. Těmi třemi 

typy rodičovské mediace byly restriktivní mediace (restrictive mediation), instruktivní 

mediace (instructive mediation) a společné sledování (social coviewing). V prvním případě 

rodiče ve vztahu k dítěti uplatňují sérii zákazů, kterými omezují jednak čas, který smí děti u 

televize strávit, jednak obsah, na nějž se mohou dívat. V druhém případě dětem vysvětlují 

obsahy jednotlivých pořadů či děti upozorňují na to, že ne vše, co vidí v televizi, je nutně 

reálné. Ve třetím případě rodiče sledují televizi společně s dětmi a „sdílejí zážitek ze 
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sledování“ (Valkenburg et al., 1999). Termíny aktivní a instruktivní mediace se kupříkladu 

ve studii Livingstonové a Helsperové (2008) používají k vyjádření stejné skutečnosti, 

v novějších studiích však již převažuje pojem aktivní mediace. 

Danou typologii je možné v obecnější formě aplikovat na všechna média (Livingstone 

a Helsper, 2008). Z toho důvodu tedy i výzkumy, jež zkoumají rodičovskou mediaci ve 

vztahu k videohrám (Nikken a Jansz, 2006; Shin a Huh, 2011) či internetu (Livingstone a 

Helsper, 2008; Livingstone et al., 2011; Nikken a Jansz, 2011) používají téměř shodnou 

typologii. Někdy dochází k větším či menším úpravám, příkladem může být typ společné 

sledování (co-viewing), který byl ve výzkumech týkajících se rodičovské mediace ve vztahu 

k internetu nahrazen typem společné používání (co-using).  

Nová média však oproti televizi či videohrám přinášejí určité změny. Zmínit můžeme 

například skutečnost, že oproti televizi i videohrám je používání internetu záležitostí 

většinou soukromou, anebo také to, že se s internetem pojí větší množství hrozeb 

(Livingstone a Helsper, 2008). Livingstonová a Helsperová (2008) si tedy ve své práci 

kladou otázku, zda budou rodiče uplatňovat stejné strategie rodičovské mediace ve vztahu 

k internetu, jaké uplatňovali u televize či videoher, anebo zda budou hledat i jiné, nové 

strategie, jelikož „rizika, která v online prostředí dětem hrozí, jsou daleko větší než ta, která 

jsou spojována s televizí“ (Livingstone a Helsper, 2008).  

Z výsledků výzkumu je patrné, že rodiče ve vztahu k internetu zčásti uplatňují stejné 

strategie jako u televize či videoher, avšak zároveň uplatňují i další dvě strategie, které byly 

vyhodnoceny jako příznačné pouze pro internet, a sice technickou mediaci (technical 

mediation) a monitoring (monitoring) (Eastin et al., 2006; Livingstone a Helsper, 2008). 

Rodiče, kteří uplatňují technickou mediaci, tak činí skrze instalování softwarů, jež například 

blokují určité typy stránek nebo monitorují aktivitu dětí na internetu. Monitoring pak 

představuje kontrolu stránek, které dítě navštívilo, či kontrolu osobní korespondence dítěte. 

Někteří rodiče tuto možnost vítají, jiní se jí zdržují, jelikož se domnívají, že narušuje 

soukromí dítěte (Livingstone a Helsper, 2008).  

 

Jednou z otázek, které strategie rodičovské mediace doprovázejí, je, zdali jsou 

efektivní. Výzkumy věnující se rodičovské mediaci ve vztahu k televizi poukazují například 

na následující zjištění. Aktivní mediace vedla často k větší skepsi dětí vůči sledované 

televizní produkci či k lepšímu porozumění dějových zápletek (Nathanson, 2001). 

Restriktivní mediace pak nevede například jen ke snížení rizik, s nimiž děti mohou přijít do 

kontaktu, ale může vést také k tomu, že děti celkově omezí používání daného média (Van 
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den Bulck a Van den Bergh, 2000). Společné sledování pak bylo třeba ve studii 

Nathansonové (1999) v některých ohledech vyhodnoceno jako efektivnější než aktivní 

mediace. Dle Livingstonové a Helsperové (2008) mohou mít různé strategie rodičovské 

mediace na děti různý dopad. 

 

2.3.1 Rodičovská mediace a její vliv na snížení rizik na internetu 

Typologie rodičovské mediace se tedy napříč studiemi mírně odlišují, obecně lze ale 

vyčíst čtyři kategorie, které se alespoň v novějších studiích zabývajících se rodičovskou 

mediací ve vztahu k internetu opakují, a sice aktivní mediaci, restriktivní mediaci, 

technickou mediaci a monitoring.  

Na možný vliv rodičovské mediace na snížení rizik na internetu neexistuje jednotný 

vědecký náhled; výsledky mnohých studií, které se touto problematikou zabývají, se různí. 

Při studiu dostupné literatury jsem se však spíše setkávala s výzkumy, které dokládaly vliv 

některé z mediačních strategií (zejména restriktivní) na snížení internetových rizik. 

V každém případě je namístě podotknout, že nikdy není ztrátou času, když rodiče diskutují 

se svými dětmi o tom, co na internetu dělají, když se aktivně zajímají, když nastavují jistá 

pravidla…  

Podle některých výzkumných prací vede uplatňování restriktivní mediace ke snížení 

počtu rizik na internetu (Livingstone et al., 2011; Lee, 2013). Mesch (2009) označuje 

omezení určitých webových stránek ze strany rodiče jako účinné a domnívá se, že může na 

děti působit protektivně. 

Lee (2013) na základě výsledků svého výzkumu dokonce zdůrazňuje, že rizika na 

internetu, kterým byly děti vystaveny, se snižovala přímo úměrně tomu, jak často se rodiče 

dítěte uchylovali k praktikám restriktivní mediace.  

Dřívější výzkumné šetření, které bylo provedeno britskými autorkami, došlo k přesně 

opačným zjištěním; Livingstonová a Helsperová hovoří o neúčinnosti rodičovské mediace 

při snižování rizik na internetu, když zmiňují, že „více rodičovské mediace neznamená méně 

rizik a vice versa“ (Livingstone a Helsper, 2008).  

Jiní autoři tedy docházejí k přesně protikladným zjištěním a vliv rodičovské mediace 

na snižování rizik na internetu neprokazují (Livingstone a Helsper, 2008; Mitchell a kol., 

2003). V tomto případě se tudíž rodičovská mediace jeví spíše neúčinně.  
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2.4 Výzkumy kyberšikany  

Vzhledem k tomu, že existuje obrovské množství definic kyberšikany, liší se i 

výsledky jednotlivých studií, a proto je poměrně obtížné dojít k relevantním srovnáním. 

Podle výsledků reprezentativního výzkumu Nebezpečí internetové komunikace III (Kopecký 

et al., 2012), který vznikl pod odborným zaštítěním Centra PRVoK Pedagogické fakulty UP 

v Olomouci, se s některou z forem kyberšikany setkalo 57 % respondentů ve věku 11-17 let. 

Výzkum, jenž proběhl o rok později, zaznamenal mírné snížení prevalence kyberšikany; 

s některou z forem kyberšikany se setkalo 51 % dotázaných respondentů (Szotkowski et al., 

2013). Kowalská a kol. (2014) ve své studii zmiňují, že celkově lze říci, že prevalence 

kyberšikany se mezi dospívajícími pohybuje mezi 10 až 40 %.  

Oběťmi kyberšikany se častěji stávají dívky než chlapci (Szotkowski et al., 2013; 

Heiman a Olenik-Shemesh, 2015), ale kupříkladu také „jedinci více závislí na internetu, kteří 

mají málo přátel v reálném světě, a tak se je snaží vyhledat ve světě virtuálním“ (Szotkowski 

et al., 2013).  

Dalo by se domnívat, že obeznámenost s moderními technologiemi a širší internetová 

gramotnost napomáhá tomu, aby se člověk vyvaroval určitých internetových rizik. Leung a 

Lee (2012) však zmiňují, že čím více času na internetu člověk tráví a čím je jeho internetová 

gramotnost větší, tím je pravděpodobnější, že se uživatel s nějakými online riziky setká. 

Vztah mezi časem, který jedinec stráví na internetu, a zkušeností s kyberšikanou dokládá 

kupříkladu i studie Parkové a kol. (2014). Autoři v tomto případě našli statisticky významný 

vztah mezi časem stráveným online a oběťmi i agresory kyberšikany. Oběti i agresoři trávili 

na internetu průměrně více času než jedinci, kteří se nestali ani iniciátory kyberšikany, ani 

jejími oběťmi. Autoři Casas a kol. (2013) nacházejí totožný vztah mezi časem stráveným na 

internetu a agresory kyberšikany, když zmiňují, že studenti, kteří trávili více času na 

internetu, byli také častěji agresory kyberšikany. Livingstonová a Helsperová (2010) 

zmiňují, že s vyšším časem stráveným online se stejně tak zvyšují rizika, ale i příležitosti, 

na které mohou jedinci na internetu narazit. Příležitostmi pak autorky míní prosté užitky 

internetu, jako je třeba přísun informací apod.  

Co se týče otázky týkající se řešení kyberšikany, děti se většinou zdráhají o své 

zkušenosti komukoliv říct; studie Smithe a kol. (2008) poukazuje na zjištění, že většina 

dotázaných žáků, kteří se stali obětí kyberšikany, se rodičům se svou zkušeností nesvěřila. 

Slonje a Smith (2008) poukazují na to, že spíše než svým rodičům, se účastníci výzkumu, 

kteří se stali obětí kyberšikany, svěřili přátelům (či příteli), kterým důvěřovali (36 % obětí 
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se svěřilo příteli a 9 % obětí se svěřilo rodičům). Zároveň se však oběti kyberšikany svěří 

spíše rodiči než učiteli ve škole (Agatston et al., 2007). Makri-Botsari a Karagianni (2014) 

také poukazují na rozdíl, který v tomto ohledu panuje mezi chlapci a dívkami. Dívky, které 

se stanou oběťmi kyberšikany, se rodičům svěří spíše než chlapci. Autoři rozdíl přisuzují 

stereotypům ve vztahu k pohlavím respondentů; chlapci nechtějí působit zbaběle, a tak se 

svěřují méně než dívky, jež jsou obecně otevřenější, a proto jim nečiní takový problém svěřit 

se.   

Důvodů, které děti vedou k tomu, že se o své zkušenosti zdráhají říci rodičům, může 

být několik. Děti se mohou cítit zahanbeny, mohou se stydět, mohou se bát svěřit se rodičům 

z různých pohnutek. Makri-Botsari a Karagianni vysvětlují některé z důvodů, když zmiňují, 

že se děti domnívají, že jim rodiče po zjištění zcela zakážou pobývat na internetu, neboť se 

budou obávat, že by se situace mohla někdy v budoucnu opakovat; zároveň se však děti bojí 

toho, že by se jejich pozice v problému pouze zhoršila, kdyby bylo do problému 

zaangažováno více lidí (Kowalski et al., 2008, cit. Podle Makri-Botsari a Karagianni, 2014). 

Agatstonová a kol. mimo jiné potvrzují první zmíněný důvod, když na svém výzkumném 

vzorku ukazují, že „žáci častěji ohlašovali kyberšikanu svým rodičům než dospělým osobám 

ve škole, obzvláště pak tehdy, když šikana byla ve své podstatě výhružná. Žáci však také 

uváděli, že se zdráhali ohlásit kyberšikanu rodičům, neboť se obávali ztráty výhod na 

internetu“ (Agatston et al., 2007). Žáci se zde tedy obávali ztráty jistých výhod, které 

doposud při užívání internetu měli; domnívám se, že se žáci obávali zejména toho, že budou 

moci být na internetu již jen velmi omezeně, anebo vůbec.  

Obecně lze tedy říci, že příčinou toho, proč se oběti kyberšikany rodičům spíše nesvěří, 

je strach. Ostatně rodiče na zkušenost svých dětí s kyberšikanou nejběžněji reagují právě 

tím, že dětem omezí či zcela zakážou přístup k internetu (Strom a Strom, 2005). Obavy dětí 

se v tomto světle proto jeví jako adekvátní. 
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3 Empirická část 

3.1 Metodologie  

Cílem předkládané práce je zjistit zkušenost žáků 6. a 7. tříd základních škol 

s kybernetickou šikanou. Druhotně si práce klade za cíl poukázat a upozornit na problém 

kyberšikany, popsat jej a najít vztahy mezi proměnnými.  

 

Práce je založena na kvantitativní výzkumné metodě. Podstata kvantitativního 

výzkumu spočívá ve zkoumání vztahů mezi proměnnými (Punch, 2008); vycházím tedy 

z předem připravené teorie, cílem výzkumu je její ověření. Kvantitativní výzkum sice 

neumožňuje nahlédnout hlouběji do podstaty věci, ale díky omezenému počtu informací, 

které sbírá od většího počtu jedinců, umožňuje generalizaci výsledků na celou populaci 

(Jandourek, 2003).  

 

3.1.1 Výzkumný nástroj a vzorek 

Pro sběr dat byl použit standardizovaný dotazník, který jsem pro tyto účely sestrojila 

a který přikládám v příloze této práce. Jednalo se o tištěný dotazník, který jsem po domluvě 

a souhlasu s výzkumným šetřením distribuovala do škol a následně se zastavila pro jejich 

vyzvednutí či jsem si v daném ústavu zorganizovala zadání i výběr dotazníků sama. V tomto 

ohledu jsem se zcela podřídila vůli školy.  

Dotazník lze rozdělit do tří základních tematických částí, které odpovídají tematizaci 

výsledků výzkumného šetření. Jedná se o téma kyberšikany a o části, které jsem 

pojmenovala „děti na internetu“ a „pohled na internetové bezpečí“. V části týkající se 

kyberšikany jsem se snažila zjistit prevalenci kyberšikany ve vztahu k pohlaví, 

nejrozšířenější formy, ale kupříkladu i to, komu se oběti kyberšikany nejčastěji svěřily. 

V následující části jsem se tázala na základní skutečnosti týkající se internetové gramotnosti 

dětí; zjišťovala jsem kupříkladu to, jak jsou žáci v této oblasti materiálně vybaveni, kolik 

času na internetu průměrně stráví a co zde povětšinou dělají. V části věnované 

internetovému bezpečí jsem například zkoumala, jaká rizika si žáci s virtuálním prostředím 

spojují. Dále jsem také zjišťovala základní demografické údaje respondentů. Doba vyplnění 

dotazníku se pohybovala od 10 do 20 minut. 
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Výzkumu se zúčastnili žáci 6. a 7. tříd základních škol. Celkem bylo získáno 429 

respondentů. Druhý stupeň ZŠ byl vybrán z toho důvodu, neboť kyberšikana se šíří zejména 

mezi žáky druhého stupně základních škol (Kowalski, Limber a Agatston, 2012). Výběr 

konkrétních tříd v tomto případě přímo souvisí s původním záměrem předkládané práce; 

vzhledem k tomu, že práce původně předpokládala účast rodičů a pracovala s pojmem 

rodičovské mediace (kdy si mimo jiné kladla za cíl zjistit, jak, a jestli vůbec, rodiče jakkoliv 

upravují a kontrolují používání média dětmi), bylo potřeba vybrat takové věkové rozpětí 

žáků, kteří se sice již běžně a samostatně pohybují ve vodách internetu, ale jsou stále 

dostatečně „malí“, a proto jsou (nebo by alespoň měly být) jejich aktivity na internetu stále 

běžně monitorovány rodiči. Starší žáci (v tomto případě 14letí a 15letí) již většinou požadují 

větší autonomii a i mnohým rodičům se jakékoliv kontrolování této věkové kategorie dětí 

jeví jako indiskrétní; v tomto věku již rodiče většinou akceptují soukromí dítěte a do jeho 

osobních záležitostí se nevměšují. I přesto se domnívám, že je výzkumný vzorek vybraný 

vhodně. Žáci 6. a 7. tříd základních škol jsou nejčastěji ve věku 12-13 let; z ohledu jisté 

internetové gramotnosti jsou již většinou celkem způsobilí, internet používají dennodenně 

jako zdroj informací, ale i jako formu zábavy. Dá se tedy předpokládat, že zde mohou narazit 

i na různé formy deviantního chování.  

 

Před samotným výzkumným šetřením proběhla pilotáž za pomoci pěti žáků základních 

škol. Výsledkem bylo přeformulování několika otázek, s jejichž porozuměním měli žáci 

potíže.  

 

3.1.1.1 Měření kyberšikany  

Ve výzkumech, které se snaží zachytit četnost kyberšikany, neexistuje jednotný 

způsob, jakým se toho autoři snaží docílit. Respondentovi se kupříkladu poskytne definice 

kyberšikany, zejména z toho důvodu, aby se zajistilo jednotné chápání pojmu, a následně je 

tázán, zda se mu někdy něco takového stalo. 

Samotný výskyt kyberšikany jsem zjišťovala tak, že jsem žákům poskytla určitý úvod, 

který kyberšikanu popisoval a který zmiňoval její nejčastější formy. Žáci pak měli zaškrtnout 

veškeré projevy, se kterými se osobně setkali. Termíny „forma“ a „projev“ kyberšikany zde 

užívám pro vyjádření stejné skutečnosti.  

Daný úvod zněl takto: „Internet nám v mnohém život ulehčuje, ale je třeba si 

uvědomit, že se na něm skrývají i různá nebezpečí. Stalo se ti někdy, že by tě někdo 

opakovaně uváděl do následujících nepříjemných situací a používal k tomu internet či 
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mobilní telefon? Níže zaškrtni vše, s čím máš vlastní zkušenost.“ Otázka byla doplněna o 

devět častých forem kyberšikany (urážení, nadávání, šíření pomluvy…), o možnost „jiné“ a 

možnost „nic takového se mi nestalo“. Respondent v tomto případě tedy nebyl vázán pouze 

jednou možnou odpovědí, ale měl zaškrtnout veškeré projevy kyberšikany, s nimiž se 

opakovaně setkal. Ti, kteří se s některým z projevů kyberšikany osobně setkali, byli chápáni 

jako oběti. Tímto způsobem byl tudíž zjišťován základní podíl obětí kyberšikany mezi 

respondenty. 

 

3.1.2 Způsob sběru dat  

Školy, které se zapojily do výzkumného šetření, pochází z Královéhradeckého kraje, 

konkrétně z Náchodska a z Trutnovska. Jmenovitě se jedná o tyto instituce: Základní škola 

Hradební Broumov, Základní škola Václava Hejny Červený Kostelec, Základní škola 

Jaroměř-Josefov, Základní škola Úpice-Lány a Základní škola Karla Klíče Hostinné.  

 Královéhradecký kraj jsem zvolila zejména z toho důvodu, neboť se domnívám, že 

mnohé výzkumy se většinou soustředí na velkoměstské prostředí, menší města jsou v tomto 

ohledu často opomíjena, ačkoliv jejich kontext může být taktéž přínosný. Druhotně jsem 

také přihlížela k tomu, že z dané oblasti pocházím, a domnívala jsem se, že bych k některým 

školám mohla mít snazší přístup než v hlavním městě, kde sice sídlí univerzita, ale místní 

základní školy mohou být závěrečnými pracemi studentů pražských univerzit zahlceny. 

Jeden kraj jsem také zvolila proto, že jsem považovala za vhodné mít vzorek místně 

homogenní.  

Konkrétní školy byly do výzkumu zařazeny následovně: Nejprve jsem si na internetu 

vyhledala seznam všech základních škol v Královéhradeckém kraji.5 Školy byly rozřazeny 

do pěti vybraných okruhů podle okresů; napřed jsem oslovovala školy z okresu Náchod, 

následně i z okresu Trutnov (a kdybych z těchto oblastí nezískala potřebný počet škol, 

oslovovala bych následně i školy z okresů Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou). 

Seznamy jsem protřídila, neboť obsahovaly kupříkladu i základní umělecké školy či 

základní školy pouze s nižším stupněm, a „zbylé“ základní školy s vyšším stupněm 

(konkrétně ředitele škol) jsem oslovila s žádostí o participaci žáků 6. a 7. tříd na výzkumu 

prostřednictvím e-mailové komunikace. Se souhlasem ředitele školy mohlo výzkumné 

šetření v daném ústavu proběhnout. Zároveň je nutno podotknout, že základní školy by byly 

oslovovány tak dlouho, dokud by nebylo dosaženo alespoň minimálního počtu respondentů 

                                                           
5 Dostupné z: <https://www.seznamskol.cz/zakladni-skoly/kralovehradecky-kraj/>. 

https://www.seznamskol.cz/zakladni-skoly/kralovehradecky-kraj/
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potřebného pro samotnou realizaci výzkumu. Vlastní minimální hranici jsem si stanovila na 

300 respondentů; snažila jsem se tedy školy oslovovat tak dlouho, dokud počet respondentů 

nebyl alespoň roven tomuto množství žáků.  

Poté, co jsem oslovila veškeré školy z náchodského okresu, souhlasily s výzkumným 

šetřením pouze tři z nich, a proto bylo nutné oslovit i školy další. Konkrétně jsem vybrala 

okres Trutnov. Po oslovení všech základních škol z trutnovského okresu (dále jsem čerpala 

z internetového seznamu) souhlasily další dvě školy s účastí na výzkumu. Tehdy jsem již 

měla vzorek dostatečně velký, nebylo tak nutné v oslovování dalších školních institucí 

pokračovat.  

 

Navzdory původnímu očekávání jsem se však setkala s četnými odmítnutími. 

Prostřednictvím společného e-mailu, který jsem adresovala ředitelům základních škol, jsem 

tímto způsobem oslovila celkem 54 základních škol a výzkumné šetření tedy následně 

proběhlo na pěti z nich. Nepoměr mezi čísly přisuzuji zejména zvyšujícím se 

administrativním nárokům na vedení škol i velkému počtu studentů, kteří s jejich 

studentskými výzkumy tyto instituce oslovují. Tyto důvody mi byly ostatně sděleny jako to 

hlavní, proč některé školy s výzkumným šetřením nesouhlasily. 

 

3.1.3 Analytické postupy 

Po získání datového souboru byly tištěné dotazníky přepsány do programu Microsoft 

Excel; pro následnou analýzu byl použit statistický software JASP. Co se týče samotné 

analýzy výsledků výzkumného šetření, vedle deskriptivní statistiky jsem pro zkoumání 

vztahů mezi proměnnými užívala t-test a kontingenční tabulky. 

Hladina významnosti alfa byla stanovena na 5 %; vztah mezi proměnnými, jehož p-

hodnota byla menší než hladina významnosti 0,05, byl považován za statisticky významný.  

 

3.1.4 Etické otázky 

Jsem si vědoma toho, že kybernetická šikana je citlivým tématem, které vyžaduje 

obezřetný a ohleduplný postoj. Vzhledem k tomu, že výzkumné šetření probíhalo na půdě 

škol, opřela jsem svůj výzkum o ústní souhlasy ředitelů škol. S jejich souhlasem jsem se 

dostala k výzkumnému vzorku a mohla jsem tak své výzkumné šetření uskutečnit. Nutno 

podotknout, že byl žákům předložen dotazník, který nesbíral žádné osobní a intimní 

informace a byl plně anonymní, údaje tedy nebylo (a není) možné spojit s konkrétní osobou.  
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Na přední straně dotazníku jsem deklarovala anonymitu a připojila jsem také svůj e-

mail, kdyby žáci měli nějaké doplňující otázky nebo by je cokoliv zajímalo (tento krok se 

mi zdál vhodným i pro případ, když by některý z žáků hledal pomocnou ruku). Neobdržela 

jsem však žádnou zprávu a stejně tak konstatuji, že v žádném dotazníku nebylo sděleno nic, 

co by vyžadovalo následné řešení.  

 

3.1.5 Výzkumná otázka a hypotézy 

Pro účely této práce byla stanovena následující výzkumná otázka:  

 

Výzkumná otázka: Jaká je zkušenost žáků 6. a 7. tříd základních škol s kybernetickou 

šikanou? 

 

Kybernetická šikana byla definována v teoretické části této práce; kupříkladu 

výzkumníci Patchin a Hinduja definují kyberšikanu jako „záměrné a opakované ubližování, 

které probíhá prostřednictvím elektronických médií“ (Patchin a Hinduja, 2006). Když 

hovořím o „zkušenosti žáků s kyberšikanou“, kterou se tato práce bude snažit zjistit, míním 

tím například základní prevalenci kyberšikany neboli množství obětí ve vztahu k formám a 

komunikačním platformám, komu se oběti o kyberšikaně svěřily, odkud agresora znaly, jak 

jsou žáci obeznámeni s pojmem kyberšikana apod.  

 

Výzkumnou otázku, která je deklarována šířeji, konkretizuje a rozvíjí série pěti 

hypotéz, jež vycházejí z poznatků tuzemských i zahraničních výzkumných studií 

vztahujících se k tématu práce:  

 

H1: Dívky jsou oběťmi kyberšikany častěji než chlapci. 

H2: Většina obětí kyberšikany, která zná agresora, jej zná ze školy.  

H3: Oběti kyberšikany se svěří spíše svým kamarádům než rodičům.  

H4: Oběti kyberšikany stráví na internetu průměrně více hodin denně než děti, které 

s kyberšikanou zkušenost nemají. 

H5: Děti, které absolvovaly nějakou formu prevence internetové bezpečnosti, nebudou 

považovat internet za zcela bezpečný prostor. 
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4 Výsledky výzkumného šetření 

4.1 Základní demografické údaje  

Jak již bylo zmíněno výše, výzkumu se zúčastnilo celkem 429 žáků 6. a 7. tříd 

základních škol. V grafu 1 je znázorněno, že se jednalo o 54 % chlapců (231) a 46 % dívek 

(198). Je tedy patrné, že chlapci početně mírně převažovali. Z tohoto počtu navštěvuje 

celkem 53 % žáků 6. třídu a 47 % žáků 7. třídu základní školy.  

 

Graf 1: Pohlaví respondentů (v %) 

  

 N = 429 

 

Věkové rozpětí žáků se pohybovalo od 10 do 16 let. Tyto mírné věkové extrémy se 

však ve výzkumném vzorku objevily zcela minoritně, většině respondentů je 12 a 13 let (viz 

tabulku 1). 
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Tabulka 1: Věk respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 425 

 

Konkrétní počet respondentů, který připadl na jednotlivé školy, jež se zúčastnily 

tohoto výzkumného šetření, je k dispozici v tabulce 2 (viz Přílohy). Pouze zmíním, že 

největší podíl respondentů pochází ze Základní školy Václava Hejny Červený Kostelec 

(143), zatímco nejméně žáků pochází ze Základní školy Úpice-Lány (47). Výrazný početní 

nepoměr mezi respondenty z těchto základních škol je dán počtem tříd v ročníku; zatímco 

na základní škole v Úpici mají jednu třídu v 6. a 7. ročníku, v Červeném Kostelci byly 

v těchto ročnících hned tři třídy. 

 

4.2 Kyberšikana  

4.2.1 Výskyt kyberšikany 

Z celkového počtu 429 respondentů výzkumného šetření má alespoň s jednou z forem 

kyberšikany zkušenost 42 % respondentů (179 žáků); můžeme tedy hovořit o stejném počtu 

obětí kyberšikany. Jedná se o poměrně vysoké číslo, nicméně výsledek se příliš neodlišuje 

kupříkladu od velkých reprezentativních výzkumů, které provádí Centrum PRVoK 

Pedagogické fakulty UP v Olomouci, jak již bylo zmíněno výše.  

Co se týče samotné prevalence kyberšikany podle pohlaví respondentů, v grafu 2 je 

zaznamenáno, že obětí kyberšikany se z celkového počtu chlapců a dívek stalo 35 % chlapců 

a 49 % dívek. Graf pro větší názornost zobrazuje i procentuální podíl chlapců a dívek, kteří 

se s kyberšikanou nesetkali. Dívky tedy v počtu obětí převýšily chlapce o celých 14 p. b.   

 

 

Věk  Počet  

10 let 1 

11 let 63 

12 let 191 

13 let 150 

14 let 19 

16 let 1 
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Graf 2: Oběti kyberšikany podle pohlaví (v %)  

 
N = 429 

 

Vedle samotného podílu obětí kybernetické šikany také zmíním, že celkem 45 % 

respondentů zná osobně někoho, kdo se stal obětí kyberšikany. Samotné číslo tak mírně 

převažuje nad podílem obětí. Zajímavým zjištěním může být, že oběti kyberšikany spíše 

znaly nějakou další oběť než ti, kteří se obětí kyberšikany nestali.  

 

4.2.2 Formy a komunikační platformy kyberšikany 

Formy „nadávání“, „urážení“ a „šíření pomluvy“ oběti uváděly nejčastěji (viz graf 3). 

S nadáváním má zkušenost celkem 56 % obětí kyberšikany, s urážením 50 % obětí a 36 % 

obětí zaznamenalo, že o nich někdo šířil pomluvy. Možnost „jiné“ zvolila 3 % obětí; tito 

žáci uvedli například opakované žádosti o své intimní fotky a jeden respondent zaznamenal, 

že mu „cizí profil psal o sexu“. Z dat je možné vyčíst, že vážnější a zákeřnější formy 

kyberšikany, jako je například vyhrožování, zveřejňování citlivých informací či ztrapňování 

za pomoci nějakého audiovizuálního záznamu, mají spíše nižší četnost než verbální projevy.  
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Graf 3: Formy kyberšikany (v %) 

 
N = 179 

 

Následně jsem zjišťovala, kde neboli prostřednictvím jaké komunikační platformy ke 

kyberšikaně došlo, neboť vedle internetových messengerů mohla být kyberšikana 

uskutečňována kupříkladu prostřednictvím telefonování, SMS apod. Vzhledem k tomu, že 

se žák mohl stát obětí kyberšikany několikrát (mohlo k tomu tedy dojít hned na několika 

komunikačních platformách), byl instruován, aby si vybavil jeden případ, který hodnotí jako 

nejzávažnější, a právě u toho označil, kde k němu došlo. V tomto případě, stejně jako téměř 

v celém dotazníku, měl žák vybrat pouze jednu odpověď.  

Největší počet jedinců byl kyberšikanován prostřednictvím přímých zpráv na instant 

messengerech (např. Facebook Messenger či soukromé zprávy na jiných sociálních sítích); 

konkrétně se jedná o 68 % obětí (viz graf 4). Procentuální rozdíl mezi první kategorií a všemi 

ostatními je zde neobyčejně výrazný. Z grafu byla vypuštěna položka „diskusní fóra“, neboť 

ji za komunikační platformu neoznačila ani jedna oběť kybernetické šikany. Do možnosti 

„jiné“ jsem též zahrnula možnosti „e-mail“ a „webové stránky“, jelikož tyto varianty 

(společně s možností „jiné“) měly pouze po jednom procentu. Data mimo jiné podávají 

zprávu o tom, jak velkou oblibu mezi mladými lidmi v dnešní době hrají sociální sítě a jak 

rychle v internetovém prostoru určité komunikační platformy zastarávají.  
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Graf 4: Komunikační platformy kyberšikany (v %)  

 
N = 174 

 

Z první kapitoly výsledků výzkumného šetření, která pojednává o výskytu 

kyberšikany, již víme, že se obětí kyberšikany stalo o 14 p. b. více dívek než chlapců (35 % 

chlapců a 49 % dívek). Pro posouzení, zda se výsledek dotýká všech zmíněných forem 

kybernetické šikany, jsem vytvořila graf, který zaznamenává jednotlivé formy kyberšikany 

podle pohlaví respondentů (viz graf 5). Z výsledků je patrné, že ve všech případech, kromě 

možnosti „jiné“, která je ovšem velmi málo zastoupena, byly dívky častěji oběťmi 

kyberšikany než chlapci. Jednou z hypotéz této práce je, že se dívky stávají oběťmi 

kyberšikany častěji než chlapci; na základě výsledků výzkumného šetření vidíme, že se daná 

skutečnost týká všech zmíněných forem kybernetické šikany. 

Nejvýraznější disproporce je patrná u forem šíření pomluvy, kde je dívčích obětí 

takřka jednou tolik co chlapců, a vyhrožování, zastrašování a vydírání, kde je o 8 p. b. 

dívčích obětí více než chlapců. Kdybychom předpokládali, že agresory těchto dívek byly 

rovněž dívky, jevila by se disproporce u formy šíření pomluvy zcela adekvátně, jelikož 

pomluvy jsou velmi často šířeny spíše v dívčích kruzích, jak u tradiční šikany zmiňuje 

například Olweus (1994).  
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Graf 5: Formy kyberšikany podle pohlaví (v %) 

 
N = 179 

 

Na základě 14procentního bodového rozdílu, který je mezi oběťmi dívek a chlapců, a 

také na základě výsledků zaznamenaných v grafu 5, který ukazuje, že dívky byly oběťmi 

kyberšikany častěji než chlapci ve všech zmíněných formách, můžeme říci, že se 

jednoznačně potvrzuje první stanovená hypotéza, která říká, že dívky jsou oběťmi 

kyberšikany častěji než chlapci.  

 

4.2.3 Obeznámenost s agresorem 

S agresorem se osobně znalo 63 % obětí kyberšikany, zatímco 37 % respondentů 

uvedlo, že jej neznalo. Ti, kteří agresora znali, měli též zaznamenat, odkud jej znali. Graf 6 

zobrazuje, že 64 % obětí znalo agresora ze školy; dále se možnosti pohybovaly mezi 5-11 

%. V možnosti „jiné“ respondenti nejčastěji uváděli, že se spolu dříve přátelili či že spolu 

dříve chodili ven.  

Na výsledcích můžeme pozorovat obrovský nepoměr mezi první kategorií a čtyřmi 

ostatními. Většina obětí, která zná pachatele, jej zná ze školy. Výsledky kupříkladu potvrzují 

poznatky výzkumu Juvonenové a Grossové, které na vzorku amerických školáků došly ke 

zjištění, že polovina obětí kyberšikany, která znala pachatele, uvedla, že jej zná právě ze 

školy (Juvonen a Gross, 2008).  
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Graf 6: Obeznámenost s agresorem (v %) 

 
N = 113 

 

Ze 42 % obětí kyberšikany uvedlo 63 % jedinců, že znají pachatele kyberšikany. 

Z tohoto podílu jedinců jej 64 % obětí zná ze školy, 11 % z místa bydliště, 10 % pouze 

z internetu a 5 % z kroužku. Mezi první kategorií v grafu a všemi ostatními se objevuje až 

50procentní bodový rozdíl. Na základě zmíněných výsledků můžeme potvrdit hypotézu, 

která deklaruje, že většina obětí kyberšikany, která zná agresora, jej zná ze školy. 

 

4.2.4 Řešení kyberšikany a rodiče  

Každá zkušenost s kyberšikanou může být vyřešena jedině tehdy, když jsou zajištěné 

podmínky pro to, aby mohla být řešena. Základní podmínkou je, aby o situaci věděl ještě 

někdo jiný než jen samotná oběť. Je proto velmi důležité, aby se dítě v případě setkání 

s kyberšikanou svěřilo svému okolí, nejlépe svým rodičům, učitelům či přátelům, kteří mu 

mohou podat pomocnou ruku.  

Vůbec nikomu se nesvěřilo 43 % obětí; rodičům se svěřilo 29 % respondentů a 

kamarádovi (či kamarádům) se svěřilo 19 % obětí (viz graf 7). Ostatní možnosti byly spíše 

méně rozšířené. Z grafu byla vypuštěna položka „sourozenec“, jelikož se sourozenci (či 

sourozencům) svěřila pouze jediná oběť. V možnosti „jiné“ respondenti nejčastěji uváděli, 

že situaci nijak neřešili, ignorovali ji či útočníka nahlásili správcům dané sociální sítě.  

Z grafu je patrné, že velký podíl respondentů se nesvěřil vůbec nikomu. Při sečtení 

zbývajících kategorií nám však vyjde, že 57 % respondentů se někomu se svou zkušeností 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ze školy Z místa bydliště Pouze z internetu Z kroužku Jiné



30 

 

svěřilo; v úhrnu tedy vychází, že většina obětí kyberšikany si danou zkušenost nenechala pro 

sebe, nýbrž že hledala pomoc u lidí ve svém blízkém okolí.   

 

Graf 7: Osoby, kterým se oběti kyberšikany svěřily (v %) 

 
N = 167 

 

Co se týče pohlaví respondentů, mezi odpověďmi chlapců a dívek byl nalezen 

statisticky významný rozdíl. P-hodnota je v tomto případě rovna číslu 0,038 (a je tedy menší 

než 0,05). Nikomu se nesvěřilo 54 % chlapců a 34 % dívek, rodičům se svěřilo 26 % chlapců 

a 31 % dívek a u kamaráda (či kamarádů) hledalo pomoc 10 % chlapců a 25 % dívek. 

Můžeme zde zpozorovat, že dívky jsou v této oblasti sdílnější a častěji se svěřují jak 

rodičům, tak přátelům. Chlapci jsou v tomto ohledu rezervovanější a snaží se nastalé situace 

spíše řešit sami.  

Třetí hypotéza tohoto výzkumného šetření deklaruje, že oběti kyberšikany se svěří 

spíše svým kamarádům než rodičům. Z dostupných výsledků vidíme, že rodičům se svěřilo 

29 % dotazovaných žáků, zatímco svému kamarádovi (či kamarádům) se svěřilo pouze 19 

% respondentů. Na základě zmíněných výsledků je možné tuto hypotézu vyvrátit.  

 

Uvedená data se stanou zajímavými, když je srovnáme s otázkou, která zkoumá, zda 

by se žáci svěřili rodičům, kdyby se stali obětí kyberšikany. Oproti první otázce (jež 

zjišťovala, jak oběť kyberšikany danou situaci řešila) je rozdíl v tom, že zde neodpovídají 

pouze oběti, ale všichni respondenti. Tato otázka je tedy kladena spíše v hypotetické rovině 
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a staví všechny respondenty do role potenciálních obětí. Na tuto otázku odpovědělo 

„rozhodně ano“ celkem 48 % respondentů, možnost „spíše ano“ zvolilo 27 % respondentů, 

16 % respondentů zvolilo možnost „ani ano ani ne“, 6 % respondentů odpovědělo, že „spíše 

ne“, a možnost „rozhodně ne“ vybrala 3 % respondentů. Když příhodné odpovědi sečteme, 

aby byla data přehlednější a vytvoříme tak pouze tři škály (konkrétně možnosti „ano“, „ne“ 

a „nevím“), vyjde nám, že na otázku „Kdyby se ti něco takového stalo (míněno projev 

kyberšikany), obrátil/a by ses na rodiče?“ odpovědělo 75 % respondentů ano, 16 % 

respondentů si není jisto a pouhých 9 % respondentů odpovědělo, že ne. Žáci zde tedy 

odpovídají takřka ve shodě, a sice v tom smyslu, že kdyby se obětí kyberšikany stali, obrátili 

by se na své rodiče. Jestliže se však ohlédneme zpátky na graf 7, vidíme, že velká část dětí, 

která kyberšikanu zažila, o tom neřekla vůbec nikomu, a takřka dvě třetiny obětí z tohoto 

počtu se pak svěřily svým rodičům. Je tedy patrné, že jinak se člověk domnívá, jak by jednal, 

a jinak následně opravdu jedná.  

Respondenti byli též tázáni, zda mají s rodiči blízký vztah. Možnost „rozhodně ano“ 

zvolilo 73 % respondentů, možnost „spíše ano“ uvedlo 23 % respondentů, 3 % respondentů 

uvedla možnost „spíše ne“ a možnost „rozhodně ne“ zvolilo 1 % respondentů. Na tuto otázku 

tedy odpovědělo kladně celých 96 % respondentů.  

Mezi touto proměnnou a proměnnou, která zkoumala, zda by se děti obrátily na své 

rodiče, kdyby se staly obětí kyberšikany, byl nalezen statisticky významný vztah. P-hodnota 

je zde menší než 0,001. Vzájemný vztah lze interpretovat tak, že žáci, již deklarují blízký 

vztah s rodičem, jsou ochotnější se v případě setkání s kyberšikanou rodičům svěřit.  

 

4.2.5 Obeznámenost s kyberšikanou  

97 % respondentů někdy slyšelo o pojmu kyberšikana, zbylá 3 % respondentů uvedla, 

že nikoliv. Ti, kteří o pojmu někdy slyšeli, měli ještě uvést, odkud o pojmu vědí. Přesně 81 

% respondentů bylo s kybernetickou šikanou seznámeno ve škole, dalších 13 % respondentů 

se o jevu dozvědělo prostřednictvím médií (televize, tisku či internetu), zatímco možnosti 

„od kamarádů“, „od rodičů“ a „jiné“ byly žáky zvoleny po dvou procentech. Možnost „jiné“ 

žáci zvolili, aby uvedli kupříkladu to, že o jevu sice vědí, ale nevědí odkud, někdo byl 

s kyberšikanou seznámen během kroužku IT, a čtyři respondenti dokonce uvedli, že byli 

s jevem seznámeni všemi zmíněnými. 

Na prvním místě mezi subjekty, které respondenty seznámily s kyberšikanou, je škola, 

již zvolilo 81 % respondentů. Těmto poznatkům můžeme rozumět tak, že dětem bylo 
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kupříkladu v rámci určitého předmětu (předpokládám, že v rámci IT či jiných tematických 

hodin) sděleno, že něco takového existuje, neznamená to však, že zmíněný počet dětí 

absolvoval nějakou formu účinnější prevence, ať již formou přednášky či besedy ve škole 

(s vlastními vyučujícími nebo s externisty), kde by byly děti dostatečně seznámeny s tím, co 

kyberšikana znamená, jak se projevuje, jaké mohou být její následky a jak se efektivně 

bránit. Zda tato data odpovídají míře prevence, kterou žáci absolvovali, popíši v analýze 

níže, kde se prevenci věnuji.  

 

Celých 73 % respondentů ví, co pojem „kyberšikana“ znamená, 24 % respondentů si 

není jistých a 3 % respondentů nejsou s významem pojmu seznámena. Žáci, kteří uvedli, že 

vědí, co daný pojem znamená, a zároveň zde zaznamenali svůj předpoklad, se v zásadě 

shodli, když většina z těchto respondentů popisovala kyberšikanu jako „šikanu po 

internetu“; někteří z nich zde zaznamenali již konkrétní projevy, například „zveřejňování 

soukromých fotek“, „nadávání, pomlouvání a ponižování po internetu“, „otravování přes 

sociální sítě“ apod.  

Nejen že naprostá většina dotazovaných dětí někdy o kyberšikaně slyšela, ale většina 

žáků dokáže dokonce vyložit význam daného pojmu. Pakliže žáci dokážou jev popsat a vědí, 

v jakých konkrétních podobách se objevuje, budou schopni jej pojmenovat a identifikovat, 

když se s kyberšikanou setkají oni sami, jejich kamarádi či někdo z jejich blízkého okolí. 

Samotná identifikace je základním předpokladem k tomu, aby jev mohl být dle závažnosti 

řešen odpovídajícím způsobem. 

 

4.2.6 Prevence 

Konkrétní znění otázky, která zjišťovala podíl respondentů, kteří absolvovali nějakou 

formu prevence internetové bezpečnosti, je následující: „Absolvoval/a jsi nějakou formu 

ochrany před riziky na internetu? Ať už se jednalo o naučné video na internetu, film 

v televizi, přednášku, či debatu o bezpečí na internetu ve škole.“ Otázku jsem tedy 

nevztahovala pouze k instituci školy, zajímalo mne, zda žáci absolvovali jakoukoliv formu 

prevence (kupříkladu i video či naučný film), která by jim poskytla hlubší vhled do dané 

problematiky.  

Z grafu 8 je zřejmé, že drtivá většina oslovených respondentů nějakou z forem 

prevence absolvovala. Když data srovnáme s předešlou otázkou týkající se obeznámenosti 

s kyberšikanou, a sice s tím, že 81 % respondentů ví o kyberšikaně ze školy (zatímco 
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prevenci absolvovalo ještě o 4 % žáků více), můžeme se domnívat, že většina dětí se 

zúčastnila prevence v rámci nějaké ze školních akcí (ať se již jednalo o přednášku, besedu, 

či diskusi) a zbylá 4 % žáků absolvovala prevenci například za pomoci vzdělávacího videa 

či filmu.  

 

Graf 8: Prevence internetové bezpečnosti (v %) 

 
N = 418 

 

4.3 Děti na internetu  

4.3.1 Děti a moderní technologie  

Součástí dotazníku byly otázky, které zjišťovaly, jak jsou respondenti v prostředí 

internetu aktivní, neboť určitá internetová gramotnost je základní podmínkou pro zajištění 

prevalence kyberšikany. Zdálo se mi tudíž vhodné zaměřit se i na tuto oblast, jelikož je 

internetové prostředí jakýmsi základním podkladem, na kterém jev vyvstává, který jej 

vlastně rodí; internetové prostředí vytváří podmínky pro to, aby kyberšikana mohla vůbec 

existovat. Položila jsem tedy žákům několik otázek, které zkoumaly kupříkladu to, na jakém 

přístroji se k internetu nejčastěji připojují, kolik času na internetu průměrně stráví, ale i to, 

jakým aktivitám se děti na internetu nejčastěji věnují. 

Přístup k internetu má v domácnosti celých 99 % respondentů a pouhé 1 % 

respondentů uvedlo, že přístup k internetu nemají. Výsledky v tomto ohledu tedy nejsou 

příliš překvapivé. Přesně 97 % respondentů má vlastní mobilní telefon nebo tablet 

s přístupem na internet, 3 % respondentů udala, že nikoliv. Zajímalo mne také, zda se žáci 
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v domácnosti připojují k internetu spíše na vlastním zařízení, anebo používají zařízení 

společné (dejme tomu rodinný počítač či notebook). Převážně vlastní typ zařízení používá 

75 % respondentů, 18 % respondentů zvolilo možnost, že používají oba typy zařízení stejně 

často, 6 % respondentů udalo, že používají převážně společné zařízení, a 1 % respondentů 

uvedlo, že nepoužívají vlastní ani společné zařízení (na internetu tedy čas netráví). Tento 

podíl respondentů odpovídá podílu respondentů, kteří uvedli, že přístup k internetu 

v domácnosti nemají: také se jednalo o 1 % žáků.   

 

65 % žáků se k internetu připojuje pouze skrze dostupnou síť Wi-Fi, zbylých 35 % 

respondentů uvedlo, že mají v přístroji zakoupená mobilní data. S vyšším věkem dítěte se 

zvyšuje i počet těch, kteří mají v přístroji zakoupená mobilní data.  

Je velmi zajímavé sledovat vývoj v oblasti moderních informačních technologií. 

Kupříkladu studie Rosena a kol. (2008) poukazuje na to, že počítač v pokoji dítěte má 

souvislost s internetovými riziky. Rodiče nemají přehled o tom, co děti na internetu dělají, 

možná kontrola se tak stává takřka nemožnou. Autoři proto radí, aby byl počítač přítomen 

na nějakém „veřejnějším“, dobře viditelném místě, kam mají běžně přístup i rodiče. V roce 

2011 Livingstonová a její kolegové zjistili, že 49 % dětí ve věku 9 až 16 let používalo internet 

ve svém pokoji (Livingstone et al., 2011). V dnešní době, kdy naprostá většina dětí vlastní 

chytrý telefon, který je mobilní a neváže tak dítě ke konkrétnímu místu, je kontrola ze strany 

rodiče velmi problematická, ne-li nereálná; dítě může být online zcela kdekoliv i kdykoliv. 

 

4.3.2 Čas strávený na internetu  

Průzkum Českého statistického úřadu nazvaný Minisčítání, který přináší zajímavá data 

z každodenního života školáků, přinesl v roce 2018 například i informace o čase, který žáci 

na internetu průměrně stráví. V otázce bylo konkrétně zmíněno, kolik času stráví žák denně 

na internetových stránkách nebo aplikacích v telefonu (které připojení k internetu vyžadují). 

Průzkumu se zúčastnilo přes 24 tisíc žáků ve věku 9 až 15 let. Méně než 1 hodinu denně 

stráví na internetu průměrně 20 % dětí, 1 hodinu denně následně 18 % dětí, 2 hodiny denně 

23 % dětí, 3 hodiny denně 16 % dětí, 4 hodiny denně 8 % dětí, 5 hodin denně 4 % dětí a více 

než 5 hodin denně 11 % dětí (Výsledky, 2018).  

Z mého výzkumného šetření vyplývá, že nejvíce respondentů stráví na internetu 

v průměru 1-3 hodiny denně; tuto možnost zvolilo 38 % žáků (viz graf 9). Vysoké hodnoty 

zaznamenaly takřka shodné procento, 24 % respondentů stráví na internetu 5 a více hodin 
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denně a 25 % respondentů stráví na internetu 3-5 hodin denně. Nižší hodnoty jsou již 

zastoupeny velmi zřídkavě. Z grafu byly vyřazeny možnosti „1x týdně“ a „1x měsíčně“, 

které zaznamenaly velmi malý či vůbec žádný podíl respondentů. 

 

Graf 9: Čas strávený na internetu (v %) 

 
N = 423 

 

Mezi odpověďmi chlapců a dívek byl zaznamenán statisticky významný rozdíl; p-

hodnota se rovná číslu 0,041. Lze říci, že chlapci tráví na internetu více času než dívky, 

neboť kupříkladu 5 a více hodin stráví na internetu denně 29 % chlapců, ale pouze 17 % 

dívek.  

 

Pro posouzení hypotézy, která deklaruje, že oběti kyberšikany stráví na internetu 

průměrně více hodin denně než děti, které s kyberšikanou zkušenost nemají, jsem 

porovnávala jednotlivé formy kyberšikany (neboli podíl obětí kyberšikany) s časem, který 

dané oběti na internetu průměrně stráví (viz graf 10); zároveň bylo ale nutné porovnat i podíl 

žáků, kteří se obětí nestali, s časem, který tito žáci na internetu průměrně stráví.  

Z grafu 10 je patrné, že oběti kyberšikany stráví na internetu nejčastěji 3-5 hodin 

denně, možnost „5 a více hodin denně“ většinou hned následuje. Pouze u forem „šíření 

pomluvy“ a „průnik na účet“ stráví na internetu největší množství obětí právě 5 a více hodin 

denně. Při porovnávání žáků, kteří se oběťmi nestali, s časem, který průměrně stráví na 

internetu, bylo zjištěno, že 5 a více hodin denně stráví na internetu 21 % těchto žáků, 3-5 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

5 a více hodin
denně

3-5 hodin
denně

1-3 hodiny
denně

Méně než 1
hodinu denně

2x-3x týdně Méně často Vůbec



36 

 

hodin denně stráví na internetu 22 % žáků, 1-3 hodiny zde denně stráví 39 % žáků, méně 

než 1 hodinu denně zde stráví 10 % žáků, možnost „2x-3x týdně“ zvolilo 5 % žáků a 

možnosti „1x týdně“, „méně často“ a „vůbec“ zvolilo po jednom procentu žáků.  

Na základě těchto výsledků se tak daná hypotéza potvrzuje; oběti kyberšikany stráví 

na internetu nejčastěji 3-5 hodin denně, zatímco žáci, kteří se oběťmi kyberšikany nestali, 

zde nejčastěji tráví 1-3 hodiny denně.  

 

Graf 10: Oběti kyberšikany a čas strávený na internetu (v %) 

 

N = 179 

 

4.3.3 Aktivity na internetu  

Vedle základních otázek týkajících se internetové gramotnosti mne též zajímalo, 

jakým aktivitám se děti na internetu většinou věnují; odpovídat měly na škále od možnosti 

„velmi často“ po volbu „vůbec“.  

Děti velmi často sledují videa na YouTube (57 %), poslouchají hudbu (48 %), 

používají sociální síť Instagram (37 %) a hrají hry (36 %). Již méně se věnují zbylým 

zmíněným aktivitám. Občas vyhledávají potřebné informace (47 %) a sledují filmy (33 %), 

zatímco položce „jiné sociální sítě“ nedominuje žádná konkrétní možnost; prevalence se u 

všech možností pohybuje kolem 20 %. E-mail děti používají spíše výjimečně (39 %) a 

sociální síť Facebook takřka většina z nich nepoužívá vůbec (43 %). Na základě těchto 
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výsledků je možné spatřit, jaké internetové aktivity jsou v dnešní době mezi školáky 

oblíbené. Na tomto místě mohu opět akcentovat poznatek, který byl již zmíněn v jiné části 

této práce, totiž ten, že je velmi patrné, jak kvapně v internetovém prostoru určité proudy 

komunikace zastarávají.  

Videa na YouTube velmi často sleduje 57 % dotazovaných žáků; 27 % respondentů 

uvedlo, že je sledují často. YouTube je v dnešní době mezi školáky velmi populární; trend 

můžeme kupříkladu demonstrovat na skutečnosti, že pod pojmem youtuber začíná být 

chápáno regulérní zaměstnání (Plná, 2017).  

 

4.4 Pohled na internetové bezpečí  

4.4.1 Rizika na internetu a rodiče 

Žákům bylo položeno šest výroků, které měli ohodnotit na škále od „velmi vysoké 

riziko“ po „velmi nízké riziko“ na základě toho, jak velké riziko na internetu v daných 

výrocích spatřují. Výroky tematizovaly několik rizikových oblastí na internetu; pojily 

internet s možností ztráty financí (kupříkladu v důsledku krádeže bankovního účtu), s viry, 

které si jedinec může dostat do vlastního zařízení, s osobami, které mu mohou ublížit, se 

snadnou dostupností násilného či pornografického obsahu, s negativním vlivem na lidské 

zdraví a s možností zanedbávání důležitějších povinností, ke kterým může časté trávení 

volného času na internetu vést. Konkrétní znění výroků je k dispozici v dotazníku v příloze 

této práce.  

Největší riziko na internetu žáci spatřují v osobách, které se zde mohou skrývat a které 

jim mohou ublížit (viz graf 11); tuto možnost považuje za velmi vysoké riziko 48 % 

respondentů a za vysoké riziko 29 % respondentů. Tato skutečnost možná reaguje na velký 

počet jedinců, kteří prošli určitou formou prevence. Předpokládám, že žáci byli na těchto 

akcích seznámeni s aktuálností a závažností jevu, a proto možná nyní, na základě této 

zkušenosti, hodnotí možnost střetu s neznámými a potenciálně nebezpečnými osobami jako 

závažnější než třeba ztrátu peněz na internetu či negativní vliv na lidské zdraví, které může 

velmi časté trávení volného času na internetu mít.  
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Graf 11: Posuzování výroků z hlediska toho, jak velké riziko na internetu 

respondenti v daných výrocích spatřují (v %) 

 
N = 419-423 

 

Za velké riziko na internetu také žáci považují kupříkladu viry, které si člověk může 

nevědomky dostat do vlastního zařízení; jako velmi vysoké riziko tuto možnost hodnotí 32 

% respondentů a 43 % respondentů označilo, že se jedná o vysoké riziko. Za nízké riziko 

pak naopak žáci považují zejména zanedbávání povinností, které může být rovněž 

důsledkem častého trávení času na internetu; za nízké riziko považuje tuto možnost 23 % 

respondentů a 17 % respondentů ji považuje za velmi nízké riziko.  

U výroků, které jednak tematizovaly osoby, jež mohou jedincům na internetu ublížit, 

a jednak zanedbávání povinností, které může být důsledkem častého trávení volného času 

na internetu, byly zaznamenány statisticky významné rozdíly mezi odpověďmi chlapců a 

dívek (v prvním případě je p-hodnota nižší než 0,001, ve druhém případě se p-hodnota rovná 

0,014). Chlapci v obou případech spatřovali v daných možnostech nižší riziko než dívky. 

Kupříkladu v potenciálně nebezpečných osobách spatřuje nižší riziko 29 % chlapců a 16 % 

dívek.6 

 

                                                           
6 Pro větší přehlednost byly u chlapců a dívek sečteny možnosti „nízké riziko“ a „velmi nízké riziko“. 

Možnosti „nízké riziko“ tedy zvolilo 19 % chlapců a 12 % dívek a „velmi nízké riziko“ zvolilo 10 % chlapců 

a 4 % dívek. 
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Zájmem každého rodiče jistě je své dítě ochránit. Zjišťovala jsem, co si žáci myslí, že 

by rodiče, jejich zákonní zástupci, měli pro jejich bezpečí na internetu udělat.  

S výrokem „Rodiče by měli s dětmi diskutovat o tom, jak se na internetu správně 

chovat“ rozhodně souhlasí 54 % respondentů, spíše souhlasí 38 %, spíše nesouhlasí 5 % a 

rozhodně nesouhlasí 3 % respondentů.  

S výrokem „Rodiče by měli dětem zakazovat určitý obsah, který považují za nevhodný 

(např. webové stránky s násilím, videa konkrétních youtuberů…)“ rozhodně souhlasí 38 % 

respondentů, spíše souhlasí 41 %, spíše nesouhlasí 14 % a rozhodně nesouhlasí 7 % 

respondentů.  

S výrokem „Rodiče by měli dětem kontrolovat profily na sociálních sítích (např. na 

Facebooku, Instagramu…)“ rozhodně souhlasí 23 % respondentů, spíše souhlasí 40 %, spíše 

nesouhlasí 21 % a rozhodně nesouhlasí 16 % respondentů.  

S výrokem „Rodiče by měli dětem procházet konverzace s různými lidmi (ať už SMS, 

tak na sociálních sítích)“ rozhodně souhlasí 13 % respondentů, spíše souhlasí 31 %, spíše 

nesouhlasí 28 % a rozhodně nesouhlasí 28 % respondentů.  

U posledních dvou výroků si můžeme povšimnout nárůstu nesouhlasných odpovědí, 

zejména u posledního výroku nesouhlasné reakce převládají; s výrokem „Rodiče by měli 

dětem procházet konverzace s různými lidmi (ať už SMS, tak na sociálních sítích)“ 

nesouhlasí 56 % žáků, zatímco s ostatními třemi výroky nadpoloviční většina dotazovaných 

souhlasí (ač je souhlas žáka výrok od výroku nižší). Je možné zpozorovat, že čím vyšší je 

zásah do soukromí žáka, tím se souhlas respondenta s výrokem snižuje.  

Mezi odpověďmi chlapců a dívek nebyl nalezen statisticky významný rozdíl. U dvou 

posledních výroků byl však zaznamenán statisticky významný rozdíl týkající se věku 

respondentů (v prvním případě se p-hodnota rovná 0,034, ve druhém případě je p-hodnota 

nižší než 0,001). Kupříkladu s výrokem „Rodiče by měli dětem procházet konverzace 

s různými lidmi (ať už SMS, tak na sociálních sítích)“ nesouhlasí 69 % 13letých žáků, 48 % 

12letých žáků a 44 % 11letých žáků. Starší žáci tak s výrokem nesouhlasili spíše než mladší 

žáci. Je tedy patrné, že čím je dítě starší, tím je méně ochotné snášet zásahy do soukromí. 

 

4.4.2 Internetové bezpečí z pohledu žáků 

Respondentům byly položeny tři výroky týkající se internetového bezpečí:  

Výrok 1: Doma na internetu jsem ve větším bezpečí než venku na ulici.  

Výrok 2: Na internetu mi nic nehrozí, když dodržuji zásady bezpečnosti.  
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Výrok 3: Myslím si, že se rizikům na internetu věnuje zbytečně velká pozornost. 

Vlastně se jedná o méně častý jev.  

Míra souhlasu s výroky se podstatně lišila. První výrok se zaobíral samotnou otázkou 

bezpečí na internetu a zkoumal, s jakou oblastí si jej žáci spíše spojují (zda si bezpečí spíše 

spojují s internetem v prostředí domova, či s prostředím venku). U tohoto výroku označilo 

možnost „rozhodně ano“ 16 % respondentů a možnosti „spíše ano“ 35 % respondentů, „spíše 

ne“ 36 % respondentů a „rozhodně ne“ 13 % respondentů. Lze říci, že polovina respondentů 

na výrok odpověděla kladně a druhá polovina záporně. Mírně větší polovina tázaných 

respondentů (51 %) se domnívá, že ve větším bezpečí jsou doma na internetu než venku, kde 

se může skrývat potenciálně větší ohrožení; druhá polovina respondentů (49 %) s tím však 

nesouhlasí, větší bezpečí doma na internetu necítí. Domnívám se, že výsledky lze 

interpretovat tak, že mírně nadpoloviční většina dotazovaných žáků uvažuje o internetu jako 

o bezpečném místě. Data jsou však v tomto případě spíše vyrovnaná.  

Druhý výrok tematizoval zásady bezpečnosti a zkoumal, jak se žáci staví k jejich 

dodržování. U druhého výroku zvolilo možnosti „rozhodně ano“ 28 % respondentů, „spíše 

ano“ 45 % respondentů, „spíše ne“ 20 % a „rozhodně ne“ 7 % respondentů. S daným 

výrokem souhlasí výrazně větší podíl dotazovaných (73 %) než u prvního výroku. Velká 

část žáků si je vědoma důležitosti dodržování jistých pravidel. Pravděpodobnost toho, že se 

dítě stane obětí kyberšikany, je podstatně nižší, když se na internetu chová podle základních 

zásad bezpečnosti, kdy například nekomunikuje se zcela cizími lidmi a nesděluje jim osobní 

informace, které by mohly vést k jeho identifikaci (což je v době masové oblíbenosti 

sociálních sítí velmi problematické), nesdílí fotografie, jež by mohly být lehce zneužity, 

používá silná hesla apod. I tak si však 27 % žáků nemyslí, že by dodržování zásad 

bezpečnosti mělo vliv na bezpečí člověka na internetu; z pohledu těchto žáků se tedy člověk 

může na internetu ocitnout v krizové situaci, ať zásady bezpečnosti dodržuje, anebo ne.  

Třetí výrok již akcentuje rizika na internetu; jeho znění zdůrazňuje, že se jim věnuje 

přílišná pozornost, neboť se vlastně jedná o minoritní jev. U tohoto výroku zvolilo možnost 

„rozhodně ano“ celkem 7 % respondentů a možnosti „spíše ano“ 29 %, „spíše ne“ 41 % a 

„rozhodně ne“ 23 % respondentů. 36 % žáků tudíž výrok schvaluje, zatímco 64 % žáků s ním 

nesouhlasí. Nadpoloviční většina dotazovaných si nemyslí, že se rizikům na internetu věnuje 

zbytečně velká pozornost a že se jedná o minoritní jev. Lze tedy hovořit o tom, že tento podíl 

žáků si je spíše vědom možných rizik na internetu, a s opatrností se dá také říci, že o 

virtuálním prostoru uvažuje jako o méně bezpečném místě. Nicméně 36 % dotazovaných se 
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domnívá, že jsou internetová rizika spíše přeceňovaná; tento podíl respondentů si tak internet 

spojuje spíše s bezpečím.  

 

Graf 12: Míra souhlasu respondenta s danými výroky (v %) 

 
N = 414-417 

 

Poslední hypotéza tohoto výzkumného šetření zní, že děti, které absolvovaly nějakou 

formu prevence internetové bezpečnosti, nebudou považovat internet za zcela bezpečný 

prostor. Z dat zmíněných již výše víme, že 85 % dotazovaných žáků absolvovalo nějakou 

formu prevence internetové bezpečnosti (kupříkladu přednášku či besedu ve škole, zhlédnutí 

edukativního filmu apod.). Pro posouzení této hypotézy budu pracovat s výrokem 1, který 

takto stanovené hypotéze odpovídá. Lze říci, že žáci, kteří s výrokem spíše souhlasí (volili 

možnosti „rozhodně ano“ a „spíše ano“), soudí, že doma na internetu jsou ve větším bezpečí 

než venku na ulici, a tedy považují internet spíše za bezpečný prostor, zatímco žáci, kteří 

s výrokem spíše nesouhlasí (volili možnosti „spíše ne“ a „rozhodně ne“), se tak domnívají, 

že doma na internetu nejsou ve větším bezpečí než venku na ulici, a proto považují internet 

za méně bezpečný prostor.   

Mezi prvním výrokem „Doma na internetu jsem ve větším bezpečí než venku na ulici“ 

a proměnnou, která zkoumala prevenci, byl nalezen statisticky významný vztah. P-hodnota 

je zde nižší než 0,001. 52 %7 žáků, kteří absolvovali prevenci internetové bezpečnosti, si 

                                                           
7 38 % žáků, kteří absolvovali nějakou z forem prevence, na výrok „Doma na internetu jsem ve větším 

bezpečí než venku na ulici“ odpověděli „spíše ne“, 14 % žáků zvolilo možnost „rozhodně ne“. Pro větší 

přehlednost jsem možnosti sečetla a vytvořila tak zápornou odpověď.  
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nemyslí, že jsou doma na internetu ve větším bezpečí než venku na ulici. Nadpoloviční 

většina těchto respondentů nepovažuje tedy internet za zcela bezpečný prostor. Na základě 

těchto výsledků můžeme potvrdit hypotézu výzkumného šetření, která deklaruje, že děti, 

které absolvovaly nějakou formu prevence internetové bezpečnosti, nebudou považovat 

internet za zcela bezpečný prostor. 
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5 Shrnutí  

Výsledky výzkumného šetření jsem představila ve třech blocích. V první části, která 

se věnovala kyberšikaně, jsem představila samotný podíl obětí, který se v mém vzorku 

objevil, dále jsem se zaobírala formami kyberšikany a komunikačními platformami, ale 

mimo jiné i tím, jak samotné oběti kyberšikanu řešily.  

Ve druhé části, která nesla název „děti na internetu“, jsem prezentovala zjištění týkající 

se internetové gramotnosti dětí, zmínila jsem zejména to, kolik času děti na internetu 

průměrně stráví a jakým aktivitám se zde věnují.  

Ve třetím bloku týkajícím se internetového bezpečí jsem představila, s jakými 

oblastmi si děti na internetu spojují největší nebezpečí, jak vnímají intervenci svých rodičů 

a také to, v jakém „prostoru“ se cítí bezpečněji (zda doma na internetu, či venku). 

Ke všem těmto složkám se nyní v krátkosti vrátím a shrnu nejdůležitější zjištění.  

 

Bylo zjištěno, že celkem 42 % žáků z celkového vzorku 429 respondentů se stalo obětí 

kyberšikany. Ze zmíněných zjištění vyplývá, že výsledek se příliš neodchyluje od 

tuzemských či zahraničních výzkumů; Szotkowski a kol. (2013) ve studii Nebezpečí 

internetové komunikace IV hovoří o 51 % obětí kyberšikany, zatímco Kowalská a kol. (2014) 

zmiňují, že prevalence kyberšikany se mezi dospívajícími pohybuje mezi 10 až 40 %. Dívky 

byly oběťmi kyberšikany častěji než chlapci, převýšily je o 14 p. b., čímž došlo k potvrzení 

první hypotézy předkládané práce.  

Nejčastější formou neboli projevem kyberšikany bylo nadávání, se kterým mělo 

zkušenost 56 % obětí; následovalo urážení (50 % obětí) a šíření pomluvy (36 % obětí). 

Verbální projevy jsou ve vzorku tedy nejrozšířenější; „zákeřnější“ formy kyberšikany, jako 

je kupříkladu vyhrožování či zveřejňování citlivých informací, zaznamenaly mezi 

respondenty nižší četnost. Co se komunikační platformy týče, 68 % obětí bylo 

kyberšikanováno prostřednictvím instant messengerů neboli chatů, které jsou založené na 

textové komunikaci, ač samozřejmě umožňují i sdílení fotografií či videí; nejznámějším IM 

je kupříkladu Facebook Messenger.  

Bylo zjištěno, že 63 % obětí agresora osobně znalo. Z tohoto počtu jej 64 % žáků znalo 

ze školy, 11 % z místa bydliště, 10 % pouze z internetu a 5 % z kroužku (a 10 % žáků zvolilo 

možnost „jiné“). Nepoměr mezi kategoriemi byl základem pro potvrzení druhé hypotézy této 

práce, která tvrdí, že většina obětí kyberšikany, která zná agresora, jej zná ze školy. Toto 

zjištění bylo podpořeno zahraničními výzkumy, konkrétně jsem zmínila studii amerických 
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autorek Juvonenové a Grossové (2008). V každém případě se může jednat o velmi 

znepokojivý poznatek, když si uvědomíme, že v případě, když kyberšikanu doplňuje tradiční 

školní šikana, nemá oběť kam utéct, jelikož není v bezpečí doma ani ve škole. V tomto 

případě data mého výzkumného šetření bohužel tak daleko nezacházejí; v dotazníku jsem 

nezjišťovala, zda se oběti kyberšikany také častěji stávají oběťmi šikany tradiční. 

Dále bylo zjištěno, že 43 % obětí kyberšikany se se svou zkušeností nesvěřilo vůbec 

nikomu, 29 % se svěřilo svým rodičům, 19 % kamarádům, 3 % učiteli či jinému zaměstnanci 

školy (a 6 % obětí zvolilo možnosti „jiné“). Z těchto zjištění vychází, že nadpoloviční 

většina, tedy 57 % obětí, nebylo na svou negativní zkušenost samo, nýbrž hledalo pomoc u 

lidí ze svého blízkého okolí. Rozdíly mezi odpověďmi chlapců a dívek jsou statisticky 

významné. Nikomu se kupříkladu nesvěřilo 54 % chlapců a 34 % dívek. Dívky se tedy 

svěřovaly častěji než chlapci, chlapci jsou v tomto ohledu spíše zdrženlivější. Na tomto místě 

byla zároveň vyvrácena třetí hypotéza této práce, která deklaruje, že oběti kyberšikany se 

svěří spíše svým kamarádům než rodičům, neboť rodičům se svěřilo o 10 p. b. obětí více než 

svým kamarádům.  

Co se týče obeznámenosti žáků s pojmem kyberšikana, 97 % respondentů o pojmu 

někdy zaslechlo a 81 % žáků uvedlo, že je s pojmem seznámila škola. Žáků jsem se rovněž 

tázala, zda absolvovali nějakou formu prevence internetové bezpečnosti (ať se jednalo o 

naučné video, film, či přednášku, nebo debatu ve škole). Otázku jsem tedy nesoustředila 

pouze na instituci školy, neboť se domnívám, že žáci mohli kupříkladu zhlédnout naučné 

video, které by jim poskytlo základní vhled do zkoumané problematiky. Je samozřejmě 

nutné zmínit, že video na internetu či film v televizi se nemůže vyrovnat fundované besedě, 

již vedou odborníci v oboru, kteří jsou schopni poskytnout podnětné informace nad rámec 

samotného výkladu a dokáží dětské publikum zaujmout i ilustrativními kazuistikami. 

Konkrétně zde mohu zmínit projekt E-Bezpečí, jehož lektoři, pracovníci Centra PRVoK 

Pedagogické fakulty UP v Olomouci, nabízejí vzdělávací akce pro žáky základních a 

středních škol, ale i pro samotné pedagogy. Nějakou formu prevence absolvovalo 85 % žáků. 

Ve srovnání s předchozí otázkou, kde bylo zjištěno, že 81 % žáků bylo s kyberšikanou 

seznámeno ve škole, je možné se domnívat, že naprostá většina žáků z tohoto množství 

absolvovala prevenci právě zde.    

Když jsem prostřednictvím společného e-mailu oslovovala ředitele škol s žádostí o 

participaci žáků 6. a 7. tříd na výzkumu, na stránkách daných ústavů jsem se velmi často 

setkávala s tím, že se škola v nedávné minulosti zúčastnila (anebo se teprve měla zúčastnit) 

nějaké preventivní akce s cílem seznámit žáky s internetovými riziky. Následně mně někteří 
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pedagogové sdělili, že je výzkumné šetření tematické, neboť před nějakou dobou se žáci jisté 

vzdělávací akce zúčastnili. Na dvou školách mně také bylo řečeno, že podle dostupných 

informací je právě Královéhradecký kraj jedním z českých krajů s vysokou mírou 

prevalence kyberšikany. S přihlédnutím k výsledkům je patrné, že školy neusnuly na 

vavřínech a že na vyšší prevalenci jevu reagují vyšší mírou prevence.  

 

Přístup k internetu deklarovalo 99 % dotazovaných respondentů; chytrý telefon či 

tablet s přístupem na internet vlastní 97 % žáků. Nadpoloviční většina žáků (65 %) se 

k internetu běžně připojuje skrze síť Wi-Fi, 35 % žáků má v telefonu zakoupená mobilní 

data. Starší děti pak mají v přístroji spíše zakoupená mobilní data než děti mladší.  

Dále bylo zjištěno, že největší množství respondentů (38 %) stráví na internetu 1-3 

hodiny denně; 3-5 hodin denně stráví na internetu 25 % žáků a 5 a více hodin denně stráví 

na internetu 24 % žáků. Internet prostupuje životní každodennost takřka každého člověka a 

stal se nástrojem, s nímž lidé sice zacházejí různým způsobem, ale který nám nepochybně 

dennodenně život v mnohém ulehčuje. Přesto se domnívám, že daný podíl respondentů, kteří 

stráví na internetu 5 a více hodin denně, je velmi vysoký. Mezi odpověďmi chlapců a dívek 

byl zaznamenán statisticky významný rozdíl; kupříkladu 5 a více hodin stráví na internetu 

denně 29 % chlapců, a 17 % dívek; chlapci tedy tráví na internetu průměrně více času než 

dívky. Bylo možné potvrdit čtvrtou hypotézu této práce, jež tvrdí, že oběti kyberšikany stráví 

na internetu průměrně více hodin denně než děti, které s kyberšikanou zkušenost nemají; 

bylo zjištěno, že oběti kyberšikany stráví na internetu nejčastěji 3-5 hodin denně, zatímco 

žáci, kteří se oběťmi nestali, zde nejčastěji stráví 1-3 hodiny denně.  

Zajímavým poznatkem může být podíl školáků, kteří vůbec nepoužívají sociální síť 

Facebook. 43 % respondentů uvedlo, že Facebook nepoužívají vůbec; dále 13 % žáků jej 

používá velmi často a 11 % jej používá často. Naopak sociální síť Instagram 37 % žáků 

používá velmi často a 22 % žáků jej používá často. Podle studie České děti a Facebook 2015, 

používá sociální síť Facebook 79 % školáků ve věku 8-17 let. Autoři studie zde kupříkladu 

hovoří o tom, že velké množství uživatelů Facebooku potvrdilo, že se stalo oběťmi 

kyberšikany (jako nejčastější formy kyberšikany děti zmiňují sdílení ponižujících materiálů 

a verbální útoky v podobě urážení či ponižování). Zmiňují zde také nejčastější důvody, které 

děti uvedly jako ty hlavní při založení vlastního účtu na této sociální síti; hovoří kupříkladu 

o snazší komunikaci s ostatními uživateli, o skupinovém tlaku či o Facebooku jako módní 

záležitosti (Kopecký 2015). Výsledky předkládané práce mohou poukazovat na tendenci, že 

počet uživatelů z řad žáků 6. a 7. tříd základních škol může ubývat a že módnost Facebooku, 
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o níž se zmiňuje studie Kopeckého (2015), je dnes do určité míry vystřídána sociální sítí 

Instagram. 

Ve výrocích, které tematizovaly různé formy nebezpečí, se kterými se jedinec může 

na internetu setkat, spatřovali žáci největší riziko v nebezpečných osobách, jež se mohou na 

internetu skrývat; tuto možnost ohodnotilo jako velmi vysoké riziko 48 % žáků a jako vysoké 

riziko 29 % žáků. U této otázky byl zaznamenán statisticky významný rozdíl mezi 

odpověďmi chlapců a dívek; chlapci v této otázce spatřovali nižší riziko než dívky, neboť 

nižší riziko zde uvedlo 29 % chlapců a 16 % dívek.  

Co se týče výroků týkajících se rodičovské intervence, s výroky, které znamenaly větší 

zásah do soukromí dítěte, jako kupříkladu výroky „Rodiče by měli dětem kontrolovat profily 

na sociálních sítích (např. na Facebooku, Instagramu…)“ a „Rodiče by měli dětem procházet 

konverzace s různými lidmi (ať už SMS, tak na sociálních sítích)“ žáci souhlasili méně než 

s výroky, které takový zásah do jejich soukromí neznamenaly. U zmíněných výroků byl také 

nalezen statisticky významný rozdíl ve věku respondentů; starší žáci s výroky nesouhlasili 

spíše než žáci mladší. Kupříkladu s posledním výrokem nesouhlasilo 69 % 13letých žáků, 

48 % 12letých žáků a 44 % 11letých žáků.  

Dále bylo zjištěno, že s výrokem „Doma na internetu jsem ve větším bezpečí než 

venku na ulici“ souhlasila mírně nadpoloviční většina respondentů (51 %), což lze 

interpretovat tak, že mírně nadpoloviční většina dotazovaných žáků si s internetem spojuje 

větší míru bezpečí než se světem venku. V tomto případě jsou však data spíše vyrovnaná. 

S výrokem „Na internetu mi nic nehrozí, když dodržuji zásady bezpečnosti“ souhlasí 73 % 

respondentů; tento počet respondentů si je tedy vědom důležitosti dodržování jistých 

pravidel i ve virtuálním prostoru. Na tomto místě byla též potvrzena pátá hypotéza 

předkládané práce, která deklaruje, že děti, které absolvovaly nějakou formu prevence 

internetové bezpečnosti, nebudou považovat internet za zcela bezpečný prostor, neboť 52 % 

dětí, které absolvovaly prevenci internetové bezpečnosti, internet za zcela bezpečný prostor 

nepovažuje. 
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6 Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala tématem kyberšikany z pohledu žáků 6. a 7. tříd 

základních škol. Práce si kladla za cíl zjistit, jakou mají tito žáci zkušenost s kyberšikanou. 

Na základě výzkumného šetření lze říci, že celkem 42 % dotazovaných žáků se stalo obětí 

kyberšikany. Číslo není nízké, ale zároveň se příliš neodchyluje od tuzemských i 

zahraničních výzkumů, se kterými jsem jej následně srovnala. Nejrozšířenější formy 

kyberšikany byly verbálního charakteru, zejména se jednalo o nadávání (56 %), urážení (50 

%) a šíření pomluvy (36 %). Nejčastější komunikační platformou, prostřednictvím které 

kyberšikana probíhala, byly instant messengery (68 %). Co se týče samotné obeznámenosti 

žáků s pojmem kyberšikana, 97 % respondentů o pojmu někdy zaslechlo, 81 % žáků uvedlo, 

že je s pojmem seznámila škola, a 73 % žáků je dokonce obeznámeno s významem pojmu. 

Nutno také podotknout, že 85 % žáků absolvovalo nějakou formu prevence internetové 

bezpečnosti.  

V práci jsem rovněž postulovala pět hypotéz, jež byly následně testovány. Hypotézy 

„Dívky jsou oběťmi kyberšikany častěji než chlapci,“ „Většina obětí kyberšikany, která zná 

agresora, jej zná ze školy,“ „Oběti kyberšikany stráví na internetu průměrně více hodin 

denně než děti, které s kyberšikanou zkušenost nemají“ a „Děti, které absolvovaly nějakou 

formu prevence internetové bezpečnosti, nebudou považovat internet za zcela bezpečný 

prostor“ byly potvrzeny. Hypotéza „Oběti kyberšikany se svěří spíše svým kamarádům než 

rodičům“ byla vyvrácena.  

Domnívám se, že tato zjištění dávají dohromady jistý obraz o tom, jakou má 

dotazovaný vzorek osob zkušenost s kyberšikanou.  

 

Poměrně velké procento žáků, kteří mají s kyberšikanou zkušenost, naznačuje, že se 

jedná o aktuální téma, jež je hodné zkoumání. Soudím, že s dalším vývojem v oblasti 

moderních informačních technologií lze spíše očekávat, že v budoucnu bude číslo ještě 

narůstat. Klíč ke snížení prevalence kyberšikany vidím v důrazu na prevenci a neustálé 

vzdělávání žáků v této oblasti; žáci by měli být seznámeni se zásadami bezpečného užívání 

internetu a měli by vědět, na koho se v případě potřeby obrátit. Z mého výzkumného šetření 

vyplývá, že podíl žáků, kteří absolvovali nějakou formu prevence, je velmi vysoký (85 %). 

Na základě toho, že 81 % žáků uvedlo, že o pojmu „kyberšikana“ slyšeli ve škole, se 

domnívám, že naprostá většina žáků, která prošla prevencí, ji absolvovala právě ve škole. 

Nelze tedy říci, že by prevence žáků byla ze strany školních ústavů podceňována. Domnívám 
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se však, že důraz na prevenci a neustálé zvyšování internetové gramotnosti žáků bude do 

budoucna potřeba více a více.  

Pravdou zůstává, že základní návyky užívání internetu si žáci přebírají z rodin. Rodič 

je ten, který usměrňuje chování svého dítěte na internetu a primárně on by měl být schopný 

dítěti v případě potřeby pomoci. Důležité tedy je, aby vztah mezi dítětem a rodičem byl 

vybudovaný na důvěře, aby se dítě nebálo rodiči svěřit, když bude na internetu vystaveno 

něčemu, s čím si nedokáže samo poradit.  
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Příloha 1: Tabulka 2 

 

Tabulka 2: Pohlaví respondentů podle škol  
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X Chlapci Dívky 

Základní škola 

Hradební Broumov 

48 36 

Základní škola 

Václava Hejny 

Červený Kostelec 

86 57 

Základní škola 

Jaroměř-Josefov 

31 40 

Základní škola 

Úpice-Lány 

26 21 

Základní škola 

Karla Klíče 

Hostinné 

40 44 
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Příloha 2: Dotazník  

 

                                                                                                                 

  

 

Děti a rodiče na internetu 

Žáci 6. a 7. tříd ZŠ 

 

Ahoj, 

jmenuji se Adéla Lněničková a tento dotazník je součástí výzkumu o bezpečí na internetu, 

který realizuji v rámci své bakalářské práce na Fakultě humanitních studií Univerzity 

Karlovy. 

Dotazník je zcela anonymní, Tvoje odpovědi budou zpracovávány hromadně spolu 

s odpověďmi dalších respondentů a budou použity pouze pro účely výzkumu. Součástí 

výzkumu je i dotazník pro Tvé rodiče, ti ale Tvé odpovědi nikdy neuvidí.  

Vybranou odpověď vždy označ křížkem. Vybírej pouze jednu odpověď, pokud v popisce 

zrovna není uvedeno jinak. Čti i zadání! Pro případ, že bys měl nějaké doplňující otázky 

(ať už ohledně dotazníku nebo samotného výzkumu), Ti níže přikládám svůj e-mail – zde 

se na mě můžeš s čímkoliv obrátit.  

E-mail: lnenickovaadela@seznam.cz 

Moc ti děkuji! 

                                                                                                                                                 id: 5104 
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1. Jsi 

□ dívka  

□ chlapec  

 

2. Kolik je Ti let? _____ 

 

3. Do jaké chodíš třídy? 

□ 6. třída 

□ 7. třída 

 

4. Máš doma přístup k internetu?  

□ ano  

□ ne  

 

5. Vlastníš mobilní telefon nebo tablet s přístupem na internet?  

□ ano  

□ ne  

 

6. Pokud ano, máš v přístroji zakoupená mobilní data, anebo se připojuješ pouze prostřednictvím 

Wi-Fi?  

□ mám v přístroji zakoupená mobilní data 

□ připojuji se pouze skrze Wi-Fi  

 

7. Připojuješ se doma k internetu spíše na vlastním zařízení (na chytrém 

telefonu/notebooku/tabletu), anebo spíše na společném zařízení (např. na rodinném 

počítači/notebooku)?  

□ používám převážně vlastní zařízení (např. chytrý telefon/tablet) 

□ používám převážně společné zařízení (např. rodinný počítač/notebook) 

□ používám oba typy zařízení stejně často  

□ nepoužívám ani jedno 

□ jiné (vypiš): …………………….  
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8. Jak často trávíš čas na internetu?  

□ 5 a více hodin denně 

□ 3-5 hodin denně  

□ 1-3 hodiny denně 

□ méně než 1 hodinu denně  

□ 2x-3x týdně  

□ 1x týdně  

□ 1x měsíčně 

□ méně často 

□ vůbec, na internetu čas netrávím 

 

9. Jak často na internetu vykonáváš tyto aktivity?  

 

 velmi 

často 

často občas výjimečně vůbec 

vyhledávám potřebné informace  
         □          □          □          □     □ 

používám Facebook 
         □          □          □          □       □ 

používám Instagram 
         □          □          □          □       □ 

používám jiné sociální sítě  
         □          □          □          □       □ 

používám e-mail 
         □          □          □          □       □ 

sleduji videa na YouTube 
         □          □          □          □       □ 

hraji hry 
         □          □          □          □       □ 

sleduji filmy 
         □          □          □          □       □ 

poslouchám hudbu 
         □          □          □          □       □ 

jiné (vypiš):  
         □          □          □          □       □ 
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10. Internet nám v mnohém život ulehčuje, ale je třeba si uvědomit, že se na něm skrývají i různá 

nebezpečí. Stalo se ti někdy, že by tě někdo opakovaně uváděl do následujících nepříjemných 

situací a používal k tomu internet či mobilní telefon? Níže zaškrtni vše, s čím máš vlastní 

zkušenost.  

□ urážení 

□ nadávání 

□ šíření pomluvy 

□ ponižování, zesměšňování 

□ vyhrožování, zastrašování, vydírání   

□ obtěžování prozváněním  

□ průnik na účet, vydávání se za tebe (např. někdo z Tvého účtu obtěžoval Tvé přátele) 

□ zveřejňování citlivých informací (někdo zveřejnil Tvé soukromé zprávy, fotografie či jiné 

materiály) 

□ ponižování, ztrapňování šířením fotografie nebo videa  

□ jiné (vypiš): ……………………. 

□ nic takového se mi nestalo 

 

11. Pokud jsi výše něco zaškrtl/a, vybav si jeden případ, který ti přijde nejzávažnější, a označ, kde 

k tomu došlo. Pokud jsi výše nic nezaškrtl/a, přeskoč na otázku č. 15.  

□ přímé zprávy na instant messengerech (př. Facebook Messenger či soukromé zprávy na 

jiných sociálních sítích)  

□ jiné způsoby na sociálních sítích  

□ telefonování či SMS 

□ e-mail 

□ webové stránky 

□ diskusní fóra 

□ online hry  

□ jiné (vypiš): ……………………. 

 

12. Znal jsi toho člověka?   

□ ano  

□ ne  

 

13. Pokud ano, odkud jsi ho znal?  

□ ze školy 

□ z kroužku  

□ pouze z internetu   

□ z místa bydliště  

□ jiné (vypiš): …………………… 
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14. Pokud jsi nějakou výše zmíněnou nepříjemnou situaci zažil/a, jak jsi ji řešil/a?  

□ nahlásil/a jsem to ve škole (třídní učitel, ředitel školy, školní psycholog…)  

□ svěřil/a jsem se rodičům  

□ svěřil/a jsem se kamarádovi/kamarádům  

□ svěřila jsem se sourozenci/sourozencům 

□ neřekl/a jsem to nikomu, vyřešil/a jsem to sám/sama  

□ jiné (vypiš): ……………………. 

□ nic z toho jsem nezažil/a 

 

15. Znáš osobně někoho, kdo má s nějakou výše zmíněnou nepříjemnou situací zkušenost?  

□ ano 

□ ne 

 

16. Kdyby se ti něco takového stalo, obrátil/a by ses na rodiče?  

□ rozhodně ano 

□ spíše ano 

□ ani ano ani ne 

□ spíše ne 

□ rozhodně ne 

 

17. Máš s rodiči blízký vztah?  

□ rozhodně ano 

□ spíše ano  

□ spíše ne 

□ rozhodně ne 

 

18. Slyšel/a jsi někdy o pojmu kyberšikana?  

□ ano  

□ ne  

 

19. Pokud jsi o něm někdy slyšel/a, kde to bylo?  

□ vím o něm ze školy  

□ vím o něm od kamarádů 

□ vím o něm od rodičů  

□ vím o něm z médií (televize, tisk, internet…)  

□ jiné (vypiš): ……………………. 
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20. Víš, co ten pojem znamená? Pokud ano, napiš svoji odpověď.  

□ ano …………………….  

□ ne  

□ nejsem si jistý/á  

 

21. Absolvoval/a jsi nějakou formu ochrany před riziky na internetu? Ať už se jednalo o naučné 

video na internetu, film v televizi nebo přednášku či debatu o bezpečí na internetu ve škole.  

□ ano  

□ ne 

 

 

22. Posuď jednotlivé výroky z hlediska toho, jak velké riziko to pro Tebe na internetu představuje: 

 

 velmi 

vysoké 

riziko 

vysoké 

riziko 

nízké 

riziko 

velmi 

nízké 

riziko  

Na internetu jsou lidé, kteří z Tebe mohou 

vylákat množství peněz.   
         □          □          □          □ 

Bezpečí na internetu ohrožují viry, které si 

můžeš nevědomky dostat do vlastního zařízení. 
         □          □          □          □ 

Na internetu se mohou skrývat osoby, které Ti 

mohou velmi ublížit.  
         □          □          □          □ 

Na internetu se můžeš lehce dostat na webové 

stránky s násilným či pornografickým obsahem.  
         □          □          □          □ 

Časté trávení volného času na internetu může 

mít velmi negativní vliv na Tvé zdraví (může 

například vést k vytvoření závislosti). 

         □          □          □          □ 

Časté trávení volného času na internetu může 

vést k tomu, že budeš zanedbávat důležitější 

povinnosti (např. kroužky, školní úkoly, rodinné 

sešlosti).  

         □          □          □          □ 
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23. Zaškrtni, nakolik souhlasíš s následujícími výroky:  

 

 rozhodně 

ano 

spíše ano spíše ne rozhodně 

ne 

Doma na internetu jsem ve větším bezpečí než 

venku na ulici.  
         □          □          □          □ 

Na internetu mi nic nehrozí, když dodržuji 

zásady bezpečnosti.  
         □          □          □          □ 

Myslím si, že se rizikům na internetu věnuje 

zbytečně velká pozornost. Vlastně se jedná o 

méně častý jev. 

         □          □          □          □ 

 

 

24. Co si myslíš, že by pro bezpečnost svých dětí měli rodiče udělat? Zaškrtni, nakolik souhlasíš 

s následujícími výroky:  

 

 rozhodně 

ano 

spíše ano spíše ne rozhodně 

ne 

Rodiče by měli s dětmi diskutovat o tom, jak se 

na internetu správně chovat.  
         □          □          □          □ 

Rodiče by měli dětem zakazovat určitý obsah, 

který považují za nevhodný (např. webové 

stránky s násilím, videa konkrétních 

youtuberů…). 

         □          □          □          □ 

Rodiče by měli dětem kontrolovat profily na 

sociálních sítích (např. na Facebooku, 

Instagramu…). 

         □          □          □          □ 

Rodiče by měli dětem procházet konverzace 

s různými lidmi (ať už SMS, tak na sociálních 

sítích). 

         □          □          □          □ 

 

 

 

 

Děkuji Ti za vyplnění dotazníku!  
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Milí rodiče,  

 

jmenuji se Adéla Lněničková a jsem studentkou bakalářského programu na Fakultě humanitních 

studií Univerzity Karlovy. Škola Vašeho dítěte se zapojila do výzkumu, který realizuji v rámci své 

bakalářské práce. Výzkum se zabývá bezpečím na internetu z pohledu dětí ve věku 12-13 let a 

jejich rodičů. Tato zpráva je součástí dotazníku, který vyplnilo Vaše dítě, pro své výzkumné šetření 

však potřebuji i odpovědi od Vás.  

 

Mohu Vás ujistit, že je dotazník zcela anonymní a že Vaše odpovědi budou použity pouze pro 

účely výzkumu. Vaše odpovědi ani odpovědi Vašeho dítěte nebude možné spojit s konkrétní 

osobou. Dotazník Vám může pomoci zamyslet se nad tím, jakým způsobem je v dnešní době 

možné usměrňovat vliv moderních technologií na dítě nebo jak dítě bránit před deviantním 

chováním, se kterým se může na internetu setkat.  

 

Níže Vám přikládám odkaz, skrze který se po přepsání do Vašeho internetového prohlížeče 

dostanete k elektronickému dotazníku. Přikládám také kód, který je pro účely zpracování potřeba 

vepsat v elektronickém dotazníku na příslušná místa. 

 

→ http://bit.ly/vyzkuminternet  

→ 5104 

 

Pro případ, že byste měli nějaké doplňující otázky týkající se dotazníku či samotného výzkumu, 

Vám níže přikládám e-mail svůj i vedoucího práce.  

lnenickovaadela@seznam.cz  

ondrej.spacek@fhs.cuni.cz  

 

Velmi Vám děkuji za Váš čas a Vaši ochotu! 

 

Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. 

                         Fakulta humanitních studií 

                         Univerzita Karlova 
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