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Úvod 
 

 V dnešní době 21. století se svět neobejde bez informačních technologií, tyto 

technologie jsou spojeny s každodenním životem většiny jedinců „západní“ části našeho 

světa. Jsou to hlavně mladší generace, jež si prostředí internetu, počítačů a mobilních přístrojů 

osvojují a denně užívají. Je tomu tak, jelikož se s nimi dostávají do kontaktu již od útlého 

dětství a postupně si je osvojují, zejména v prostředí společenských sítí si vytváří obrázek 

sama sebe, dostávají se zde do interakcí se svými kamarády, sociálně zde žijí. 

Neodmyslitelnou součástí výbavy každého dítěte i dospívajícího je dnes mobilní telefon.  

 Právě s příchodem moderních technologií světlo světa spatřují také nové typy chování, 

jež ve virtuálním prostředí probíhají, společnost se tak musí vypořádat s problémy, které 

předchozí generace vůbec nemusely řešit. Řeč je o chování zvaném kyberšikana. Toto 

chování je nebezpečné a zákeřné, dětem se do rukou nevědomky dostávají prostředky 

k tyranidě ostatních. Ne všichni se jich chopí, nicméně velká část z nich ano, ať už 

z pomstychtivosti, potřeby obtěžovat druhé, cítit pocit nadvlády či jen pro zábavu.  

 Prostředků ke kyberšikaně je mnoho a prostředí, kde se mlže odehrávat ještě více. 

Internet, síť, jež propojuje jeho uživatele po celém světě, skýtá nezměrné množství možností, 

lidé přes něj nakupují, prodávají, komunikují, získávají informace atd., neopomenutelná část 

internetu však slouží k úmyslům a činům nedobrým. Kyberšikana se odehrává zejména skrze 

komunikační programy jako je icq, dále v chatovacích místnostech, na společenských sítích 

jako je facebook či líbímseti, kde nabývá různých forem, ať už urážek na chatu, 

prostřednictvím zpráv anebo vyvěšováním nevyžádaných dehonestujících obrázků či videí, 

dále se kyberšikana může vyskytnout v prostředí internetových on-line her, na schválně 

k tomuto účelu vytvořených internetových stránkách nebo prostě a jednoduše prostřednictvím 

e-mailových zpráv.  

 Povaha a sociální status děti elektronicky obtěžujících ostatní je velmi variabilní, může 

se jednat o premianta třídy, třídního baviče, ale také o dítě, se kterým se nikdo nebaví. 

Vzhledem k anonymitě virtuální komunikace se agresorem může stát prakticky každý. I přes 

to všechno lze vytyčit několik typů útočníků, jež k tomuto chování tíhnou častěji než ostatní.  

 Teoretická část této práce se bude věnovat obecnému pohledu na šikanu klasickou, 

školní a dále pak hlavně pohledu na kyberšikanu, její formy, znaky, prostředí, kde probíhá, 

otázkám, kdo kyberšikanuje a proč, zaměří se též na dosavadní výzkum kyberšikany jak u 

nás, tak ve světě a hledisko e-šikany podle pohlaví. 
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 Praktická část této práce se bude zabývat kvantitativním, dotazníkovým šetřením na 

základních školách malého moravského města, kde bude zjišťovat názor žáků na konkrétní 

projevy kyberšikany (zda je žáci považují za šikanu nebo ne), dále na rozšíření kyberšikany 

jak z aspektu obětního, tak útočnického a v neposlední řade se taky bude snažit zjistit, jakou 

znalost žáci ohledně pojmu kyberšikana mají, jak často se na internetu vyskytují, co na něm 

dělají.  
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I. Teoretická část 
 

ŠIKANA 

Obecný úvod k šikaně 
 

Školní šikana je jevem velice starým, jak česká, tak anglická Wikipedie říká, že šikana 

je spojena s výukou a školním prostředím, česká Wikipedie pak přidává, že: „školní šikana je 

patrně stejně stará jako škola sama“1. Objektem soustavného výzkumu se však stala až na 

počátku sedmdesátých let. Vyskytuje na školních pozemcích, ve školních budovách, nejčastěji 

se s ní můžeme setkat při hodinách tělesné výchovy, na chodbách, na záchodech, v hodinách, 

které vyžadují skupinovou práci nebo v poškolních činnostech (Sharrifová 2008: 10).  

 „Šikana v minulosti nebyla brána jako problém hodný pozornosti, byla přijímána jako 

elementární, obvyklá součást dětství“ (Campbell 2005; Limber, Small 2003 citováno podle 

Shariffová 2008: 10). V posledních dvou dekádách se však tento pohled změnil a šikana i 

kyberšikana jsou nahlíženy jako vážný problém, jež si žádá pozornosti (Shariffová 2008: 10). 

Stále ovšem existuje velké procento lidí, zejména pedagogů, kteří šikanu jako problém nevidí, 

a to hlavně, vyskytuje-li se na jejich pracovištích (Kolář 1997: 13). Jak říká Pavel Říčan, 

přední odborník na psychologii osobnosti a na šikanu vůbec, „šikana je jako vřed, který nelze 

odstranit chirurgickým zásahem nebo mastmi a koupelemi, nýbrž jen léčbou celého 

organismu. Nelze ji odsuzovat, nestačí ji ani potírat. Především je třeba ji rozumět“ (Říčan 

1995: 11).  

 

Definice 
 

 Autorů věnujících se problému šikany je po celém světě velmi mnoho, jejich definice 

se různí, v mnohém se však shodují. Pro ilustraci a pro co nejširší náhled na vymezení toho, 

co šikana je, uvedu definic několik, poté poukážu na znaky v definicích shodné a rozdílné a 

nakonec zvolím koncept, s nímž budu pracovat. 

 Kolář v knize Bolest šikanování preferuje definici Nansela a kol., která na šikanu 

nahlíží jako na „útočné chování či záměrné ubližování vykonávané jednotlivcem nebo 
                                                
1 On-line dostupné z: < http://cs.wikipedia.org/wiki/šikana >, < http://en.wikipedia.org/wiki/School_bullying>, 
[citováno dne 15. 3. 2011] 
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skupinou, obvykle déle trvající, činěné opakovaně s různou intenzitou (Nansel et al. 2001 

citováno podle Kolář 2001: 21). Kolářova vlastní definice pak zní: „Šikana je, když jeden 

nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně týrá a zotročuje spolužáka či spolužáky a 

používá k tomu agresi či manipulaci“ (Kolář 2001: 27). Poněkud delší definice, s níž pracuje 

Říčan, jest: „Šikanování říkáme tomu, když jedno dítě nebo skupina dětí říká jinému dítěti 

ošklivé a nepříjemné věci, bije je, kope, vyhrožuje mu, zamyká je v místnosti a podobně. Tyto 

incidenty se mohou často opakovat a pro šikanované dítě je obtížné, aby se samo ubránilo. 

Jako šikanování mohou být také označeny opakované posměšky nebo ošklivé poznámky o 

rodině. Za šikanu pak obvykle nepovažujeme občasnou rvačku nebo hádku přibližně stejně 

fyzicky vybavených soupeřů“ (Říčan 1995: 26).  

Výraznými znaky šikany, které definice zmiňují je opakování se, dále fakt, že 

šikanovat může buďto jedinec nebo skupina. Záměrnost tohoto chování a různou intenzitu 

trýznění zmiňuje první definice. O nepoměru sil hovoří navíc třetí definice, ta také zmiňuje 

konkrétní projevy šikany a uvádí, co šikana není. Jako nejvýstižnější se mi zdá definice první, 

Nanselova, s níž budu pracovat. Jak již bylo řečeno výše, šikanování je věcí organickou, 

„nikdy není pouze záležitostí agresora a oběti. Neděje se ve vzduchoprázdnu, ale v kontextu 

vztahů nějaké konkrétní skupiny“ (Kolář 2001: 31), nejčastěji třídy.  

Jak říká Wikipedie2, slovo šikana se v přeneseném slova smyslu používá pro označení 

jakéhokoli omezování slabších subjektů silnějšími. V mé práci se slovo šikana i kyberšikana 

bude týkat pouze (e)šikany školní.  

Typy šikany 
 

 Šikana může být buďto fyzická či psychologická, otevřená či skrytá, náhodná 

(nerozlišující mezi potencionálními oběťmi) či cílená (Shariffová 2008: 12). Pod kategorií 

fyzické šikany se skrývá chování jako mlácení, rány pěstmi, plivání, podkopávání atp. 

psychologická šikana naopak skýtá pomluvy, vyloučení z kolektivu, nadávky atd. Říčan i 

Kolář rozlišují šikanu přímou a nepřímou, přímá zahrnuje fyzické násilí, nepřímá ignoraci, 

jedovaté poznámky, drobné naschvály, přičemž dodává, že se oba druhy často vyskytují 

současně (Říčan 1995: 28, Kolář 2001: 32), „dítě, které je fyzicky týráno, uráženo atd. bývá 

také svými vrstevníky izolováno a odstrkováno“ (Říčan 1995: 28).  

                                                
2 On-line dostupné z: < http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ikana > [citováno dne 25. 3. 2011]. 
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 Nejběžnější formy šikany (pro chlapce i dívky) jsou nadávání, posmívání se a narážky 

na vzhled či mluvu (Nansel et al. 2001 citováno podle Kowalská et al. 2008: 18).  

Motivy šikany 
 

 Asi nejčastěji udávaným motivem k šikanování ostatních je, jak jej formuloval Říčan: 

„To, co musím potlačit v sobě, potlačuji mimo sebe tím, že trápím toho, kdo to ztělesňuje. 

Tím sám sobě dokazuji, že nejsem jako on“ (Říčan 1995: 29).  

 Kolář mluví o šesti hlavních motivech k šikaně, jedná se o motiv upoutání pozornosti, 

motiv zabíjení nudy, motiv Mengeleho -  zkoušení, co druzí vydrží, motiv žárlivosti – žáci 

závidí ostatním např. přízeň učitelů, motiv prevence – bývalá oběť chce předejít svému týrání, 

a tak začne tyranizovat ostatní sama, motiv vykonat něco velkého (Kolář 2001: 85-86 ). Říčan 

k tomuto přidává ještě motiv mužnosti – kdy žák cítí tlak okolí, aby se nechoval změkčile, 

motiv krutosti a motiv touhy po moci – někoho ovládat (Říčan 1995: 29-30). Motivem, který 

nikdo z našich autorů nezmiňuje, je motiv odměny, a to ve formě krádeže od oběti nebo ve 

formě psychologické, získání větší společenské prestiže (Olweus et. al 2007 citováno podle 

Kowalská et. al 2008: 30). 

 Přední výzkum Dereka Glovera z roku 1998 naznačil mj. nejčastější odůvodnění 

šikany.  Na prvním místě bylo, že oběť byla “příliš chytrá“, druhým, jak oběť vypadala, 

dalšími bylo, že si s obětí nikdy nerozuměli, že neví, že jim prostě oběť lezla na nervy 

(Glover et. Al 1998 citováno podle Shariffová 2008: 17-18).  

Kdo bývá šikanován 
 

Říčan říká, že obětí šikany se může stát prakticky kdokoli, avšak existují jedinci, kteří 

mají k tomu, aby se stali oběťmi o něco blíže (Říčan 1995: 34). Na školách dle Koláře existují 

typické oběti, které jsou opakovaně týrané. „Nejsilnějším magnetem je jejich příliš viditelná 

bojácnost a zranitelnost“ (Kolář 2001: 87), dále slabá reaktivita v zátěžových situacích. 

Dalšími faktory k šikaně těchto dětí mohou být, rasová odlišnost, vzhledové vady, odmítavý 

vztah k násilí, nesamostatnost a další (Říčan 1995: 35-38). Při střetu propadají hrůze, 

výčitkám svědomí, přílišné sebekritičnosti (Kolář 2001: 88).  
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 Kowalská a kol. oběti šikany rozděluje do dvou kategorií, přičemž první z nich je 

mnohem početnější než ta druhá. První kategorii tvoří pasivní, poddajné typy dětí, druhou tzv. 

provokatéři a děti, kteří jsou šikanující a zároveň jsou šikanovány (Kowalská et al. 2008: 24).  

Kdo šikanuje 
 

 Dle Říčana obecně platí, že děti, které šikanují, budou šikanovat i po přemístění do 

jiného kolektivu, také, že se často jedná o tělesně nadprůměrně vyvinuté jedince, psychicky 

sebejisté, neúzkostné, přičemž jejich raný duševní vývoj mohl být poškozen nevhodnou 

výchovou (Říčan 1995: 31-32). 

 Šikanující jsou dle výsledků americké studie svými spolužáky i učiteli hodnoceni jako 

oblíbení (Juvonenová et al. 2003 citováno podle Kowalská 2008:30). Ačkoli ne všichni tyrani 

jsou v kolektivu oblíbeni, vždy mají okolo sebe svou partičku, jež je v jejich činění podporuje 

(Olweus 1993 citováno podle Kowalská 2008:30).   

Přihlížející 
 

 Děti, které jsou svědky šikanování, proti agresorům vystupují málokdy. Je tomu tak 

hned z několika důvodů (O´Connel et al. 1999 citováno podle Shariffová 2008:25).  

1. Zodpovědnost jedince je rozptýlena mezi další v kolektivu, čímž je značně zmenšena. 

2. Děti se bojí, aby se samy nestaly obětí. 

3. Děti neví, co by proti šikanování spolužáka (ů) mohli udělat, a tak nezasahují.  

Výzkum šikany 
 

 Na otázku, jak se liší míra šikanování v mezinárodní perspektivě, se pokoušel 

odpovědět masivní výzkumný projekt z let 2001 – 2002 sponzorovaný Světovou 

zdravotnickou organizací. Výzkumu se zúčastnilo více než 162 000 dětí ve věku 11, 13 a 15 

let z 35 zemí. Bylo zjištěno, že 11% dětí za poslední dva měsíce alespoň dvakrát někoho 

šikanovalo a také, že 11% dětí bylo za poslední dva měsíce někým šikanováno. Ve výsledcích 

jednotlivých zemí byly velké rozdíly, obětí šikany mezi dívkami na Maltě a ve Švédsku byly 

pouhé 4%, oproti 36% šikanovaných chlapců v Litvě. Procenta šikanujících dětí se rovněž 
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značně lišila, nejmenší byla ve Švédsku, Irsku, Walesu a České republice (2%) a největší 41% 

u chlapců v Litvě (Kowalská et al. 2008: 20). 

 Tři reprezentativní výzkumy v rozpětí let 2000 až 2005 ukazují, že šikana je rozšířena 

školách, nejvíce ohroženou skupinu mládeže tvoří ti ve věku třinácti až osmnácti let. Dle 

Koláře je na druhém stupni základních škol šikanováno 40% žáků (Kolář 2001), což 

s výsledky mezinárodní studie příliš nekoresponduje. Dalšími místy, kde vyšší výskyt šikany 

hrozí, jsou dětské domovy, diagnostické ústavy a učňovské internáty. Zde dochází k nejtvrdší 

agresi spojené s ublížením na zdraví, omezování osobní svobody a k jiným trestným činům 

(Kolář 2001: 29).  
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KYBERŠIKANA 

Obecný úvod ke kyberšikaně 
 

Před deseti lety nebylo o kyberšikaně ani zdání, tento termín vlastně ani neexistoval, 

nikdo jej totiž nepotřeboval.  Časy se však mění, děti s technologickým pokrokem tempo drží 

snáze než dospělí a během jedné dekády se elektronická šikana stala problémem, se kterým je 

potřeba počítat (Kowalská et al. 2008: 42). Lankshear a Knobel podotýkají, že děti na 

kapacitu a proměnlivost virtuální reality (kyberprostor) nahlíží jiným způsobem nežli dospělí, 

kteří ji vidí jako něco, co je možné řídit stejně jako realitu fyzickou (Lankshear, Knobel 

citováno podle Shariffová 2008) 

V případě kyberšikany, jak ve své knize Cyber-Bullying říká Shaheen Shariffová, je 

vzhledem k obrovské škále možností a lehkosti, s jakou se dá přejít od užívání jedné 

technologie (př. e-mail, Facebook, chatovací místnosti) k druhé a obrovské kapacitě 

poskytující miliónům lidí možnost participovat na rozličných formách komunikace, se zdá 

možnost formulace přesné definice kyberšikany velmi složitým procesem, který má vždy svá 

omezení (Shariffová 2008: 28).  

Definice kyberšikany 
 

Definicí kyberšikany existuje velmi mnoho, vůbec první nebo jedna z prvních byla 

vytvořena americkou právničkou, ředitelkou Centra pro bezpečné a zodpovědné užívání 

internetu Nancy Willardovou v roce 2003, jež kyberšikanu definuje jako hanlivou mluvu, jež 

má základ v klasické šikaně, obtěžování či diskriminaci, jejíž součástí jsou vyzrazování 

osobních informací, útočné, vulgární či pohrdavé komentáře (Willard 2003: 66).  

 Hinduja a Patchin kyberšikanu definují jako „ úmyslné a opakované ubližování 

způsobované prostřednictvím počítačů, mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení“ 

(Hinduja, Patchin 2008: 5).  Další ji vymezují jako záměrné, agresivní jednání prováděné 

jedincem či skupinou využívající prostředků elektronické komunikace, vedené proti oběti, 

která se nemůže snadno bránit (Smith 2006).  

 Wikipedia říká: „Kyberšikana (též kybernetická šikana, počítačová šikana či 

cyberbullying) je druh šikany, který využívá elektronické prostředky jako jsou mobilní 

telefony, e-maily, pagery, internet, blogy a podobně. Řada jejích projevů může spadat do 

oblasti kriminálních činů. Její nejobvyklejší projevy představuje zasílání obtěžujících, 
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urážejících či útočných mailů a SMS, vytváření stránek a blogů dehonestujících ostatní, 

popřípadě může kyberšikana sloužit k posilování klasických forem šikany, nejčastěji 

prostřednictvím nahrání scény na mobilní telefon a jejího následného rozeslání známým 

dotyčného, popřípadě vystavení na internetu“3. Tato definice se shoduje s definicí anglické 

wikipedie4.  

 Jak bylo řečeno výše, kyberšikana je komplexní a složitý jev, obsáhnout jej jednou 

definicí je velmi složité, proto je důležité vyjmenovat definic více. Definice mají několik 

hlavních prvků společných, a to, že kyberšikana probíhá za využití elektronických 

komunikačních technologií, je vždy, stejně jako u šikany klasické, záměrná, opakovaná a 

směřována na konkrétní osoby.  

 Kyberšikana označuje dle Parry Aftabové, jedné ze zakladatelek práva týkajícího se 

právě virtuální reality, „kyberpráva“, chování nezletilých. Stejné chování mezi dospělými je 

pak označováno termíny „cyber harassment“ či „cyber stalking“, tedy virtuální obtěžování 

nebo virtuální pronásledování (Aftabová 2006 citováno podle Kowalská 2008: 43).  

Charakteristické znaky kyberšikany 
 

 Zde je místo pro popis charakteristických rysů elektronické šikany, prameny v nich 

nejsou jednotné, některé jich mají více, některé méně, já se budu snažit popsat všechny, 

samozřejmě tak, aby se nepřekrývaly. 

 Prvním znakem je anonymita. Jedinec používající počítač či mobilní telefon 

k šikanování druhých může do určité míry skrýt svou identitu. Jeho počínání je totiž 

osvobozeno od tradičního omezujícího tlaku společnosti, od svědomí, morální a etické stránky 

chování (Hinduja, Patchin 2008: 20). „Anonymita v kyberprostoru je tak pro školy další 

výzvou“ (Harmon 2004 citováno podle Shariffová2008: 33). Zákeřná slova či výroky, za 

která by se jedinec mohl stydět při osobním kontaktu, jsou díky skutečnosti, že je člověk od 

svého cíle fyzicky vzdálený, kyberšikanu činí ještě zákeřnější. 

I přes to, co bylo řečeno, je důležité vědět, že jedinci při interakci v kyberprostoru 

zcela anonymní být nemohou, a to díky unikátní identifikační adrese (Internet Protokol [IP] 

address), která je každému počítači či počítačovému zařízení přidělena při připojení 

k internetu (Kowalská et al. 2008: 115). I když si agresoři připadají anonymní či 

nevystopovatelní, skutečnost je taková, že je mnohem jednodušší vyšetřit případ kyberšikany 

                                                
3 On-line dostupné z: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyberšikana > [citováno dne 28. 3. 2011].  
4 On-line dostupné z: < http://en.wikipedia.org/wiki/Cyberbullying > [citováno dne 28. 3. 2011].  
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oproti „tradiční“ šikaně, jelikož důkaz vždy existuje (Hidnuja, Patchin 2008: 21). Pro takovéto 

vyhledávání je nicméně nutné vynaložit mnoho energie a do vyšetřování zapojit příslušné 

odborníky, což je mnohdy finančně náročné a pedagogy a osoby, jež kyberšikanu řeší, to 

může odradit.  

Druhým rysem je ztráta zábran. Anonymita spojená s internetem může některé lidi 

dohnat k chování, k němuž by se v realitě neodvážili, posouvá hranice (Kowalská et al. 2008: 

64). Navíc neexistuje zpětná vazba, která by agresora informovala, že oběť je opravdu raněna 

tím, co bylo řečeno. Taková zpětná vazba má ve skutečném životě tendenci přimět agresora 

(pokud není sociopat), aby zmírnil či posoudil svá slova a aby si uvědomil, že „čeho je moc, 

toho je příliš“ (Hidnuja, Patchin 2008: 23). 

Třetím aspektem je nedostatek kontroly. Monitorovat a cenzurovat urážlivý obsah 

soukromé komunikace skrze sociální sítě, elektronickou poštu či bezprostřední zprávy poslané 

z mobilního telefonu nebo počítače je téměř či úplně nemožné (Hinduja, Patchin 2008: 22). 

Dospívající často vědí o počítačích a mobilních telefonech mnohem více než jejich 

rodiče, tím pádem je mohou používat bez obav, že by jejich zkoumavý rodič odhalil účast na 

internetové šikaně.  

Čtvrtým jest neomezený počet příjemců. Informace se v reálném světě šíří rychle, 

v tom virtuálním však ještě mnohem rychleji dostávajíce se navíc k mnohem více příjemcům. 

V tom spočívá tzv. virová povaha kyberšikany (Hinduja, Patchin 2008: 23). Spolužáci či děti, 

kteří se nezúčastní klasické školní šikany, se mohou skrytě zúčastnit šikany virtuální a oběť 

tak ještě více zasáhnout (Shariffová 2008: 33). 

Pátým atributem kyberšikany je neomezené pronásledování. Kyberšikana člověka 

provází všude, hlavně pak doma u počítače. Co se týče mobilních telefonů, neodlučitelnost 

vlastníka od tohoto přístroje z něj činí věčný cíl pronásledování (Hinduja, Patchin 2008: 25). 

Při klasické šikaně člověk unikne ze školy a doma jej již nic zlého nečeká, v případě šikany 

tomu tak v žádném případě není. 

Šestým a posledním rysem e-šikany, který se v knize Hindujy a Patchina nevyskytl je 

její stálost. Trvalost na internet napsaných textů či vyvěšených souborů je velice dlouhá. 

Stálostí je též myšlena životnost zpráv odeslaných příjemci, který je odmítá. Jakmile zapneme 

mobilní přístroj, zprávy dorazí stejně jako e-maily atp. (Shariffová 2008: 34).  
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Formy kyberšikany 
 

 Kyberšikana může být, stejně jako klasická šikana, přímá a nepřímá. Parry Aftabová5 

rozlišuje mezi kyberšikanou přímou a zprostředkovanou (Aftabová 2006).  

 Do kategorie elektronické šikany přímé spadá posílání zpráv mezi konkrétními 

mladistvými. Zprostředkovanou šikanu P. Aftabová spatřuje v situacích, kdy jsou k e-šikaně 

využíváni, ať už vědomě nebo nevědomě, jiné osoby. Jinak řečeno, že špinavou práci za 

šikanujícího udělá někdo jiný. Druhá kategorie je nebezpečnější, do trýznění jiných totiž 

mohou být zapojeni i dospělí (Aftabová 2006). 

 Shaheen Shariffová rozlišuje, stejně jako tomu bylo u šikany klasické, kyberšikanu 

otevřenou a skrytou. Přičemž šikanu označuje zejména jako skrytou, nicméně dle stávajících 

trendů a výzkumů se stává čím dál, tím více otevřenou, totožně jako u forem psychologické 

šikany.  

 Rozdíl mezi neškodným škádlením a elektronickou šikanou je právě v agresivním 

záměru (Kowalská et al. 2008).  

Virtuální prostředí, kde elektronická šikana probíhá 
 

Elektronická pošta, e-mail (Electronic Mail) – „e-mail je jedním z nejstarších 

prostředků užívaných k elektronickému obtěžování druhých a zároveň jedním z nejčastějších 

nástrojů digitální komunikace Je jich velmi často užíváno k elektronické šikaně druhých, a to 

ze dvou důvodů. Prvním je, že jeden jediný e-mail, jež může obsahovat jak text, tak obrázky, 

videa atp., je možno rozeslat stovkám lidí najednou, druhým, že si nemůžeme být jistí, zda byl 

e-mail skutečně poslán osobou, jež e-mailový účet vlastní. Povaha e-mailové adresy není 

anonymní, a tak je možno ji zneužít a zaregistrovat ji na nejrůznějších pofiderních 

internetových stránkách, z nichž pak oběti chodí nevyžádaná, urážlivá korespondence“ 

(Kowalská et al. 2008: 52).  

Instant messaging (IM) – instant messaging představuje jedno z nejobvyklejších míst, 

kde k virtuální šikaně dochází. Je to internetová služba umožňující svým uživatelům sledovat, 

kdo z přátel je připojen, chatovat s nimi v reálném čase, přeposílat soubory (Kowalská et al. 

2008: 52). U nás je nejrozšířenějším IM klientem ICQ, ve světě je velmi populární AOL 

                                                
5 On-line dostupné z: < http://www.wiredsafety.net > [citováno dne 28. 3. 2011]. 
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Instant Messenger, MSN atp. Šikana vzhledem k multifunkčnosti těchto klientů může nabývat 

rozmanitých forem.  

Chatovací místnosti (Chat Rooms) – jsou místa, kam si na internetu lidé chodí povídat, 

stačí se na dané stránce zaregistrovat. „Každá chatovací místnost má, alespoň v popisu, téma 

či název, podle něhož se lidé rozhodují, zda do místnosti vstoupí či ne. Lidé se na chatu často 

vydávají za někoho, kým nejsou, schválně si upravují osobní informace, což souvisí také 

s faktem, že na chatu díky jeho anonymní povaze ztrácí zábrany. To, co se v chatovací 

místnosti píše, všichni vidí (existuje i možnost psaní si soukromě), což vede k častému 

výskytu slovní agrese. Chatovací místnosti už dnes tak oblíbené nejsou, mladí lidé častěji a 

raději komunikují na sociálních sítích či skrze Instant messaging (Hinduja, Patchin 2008: 27).  

Mobilní telefon, Posílání SMS (Cell Phone, Text Messaging) – co se týče mobilních 

telefonů, nejčastější je posílání krátkých textových zpráv – SMS. Je to velmi důležitá forma 

komunikace, zejména mezi mladými. Běžnou výbavou dnešních mobilních telefonů jsou 

fotoaparát, videokamera, jichž je pro psychické a citové ublížení druhým mnohdy zneužíváno.  

Sociální sítě (Social Networking sites) – jsou to internetové stránky, kde si lidé 

zakládají své profily doplněné o jejich fotky, zájmy, vyznání apod. Jsme-li zaregistrováni na 

sociální síti, vidíme, kdo z našich přátel dělá co, kde a s kým, víme, kdo je s kým přítel, kdo 

s kým ukončil vztah, kdo vyvěsil nové fotky či má zrovna špatný den (Kowalská et al. 2008: 

53). Mezi nejpoužívanější sociální sítě patří např. Facebook, MySpace, Bebo.  

Variantou sociální sítě jsou tzv. internetové servery pro sdílení video souborů, nejznámějším a 

největším z nich je server Youtube.  

Americká studie sociálních sítí D. Boydové a H. Jenkinse o nich mluví jako o 

klíčových v kultuře mladých a dospívajících lidí, v prostředí sociální sítě totiž společně se 

svými kamarády tráví čas, sdílí informace, věci dotýkající se kultury (odkazy na zajímavé 

internetové stránky, televizní pořady) a snaží se přijít na to, jak se před ostatními prezentovat, 

snaží se najít sami sebe6. Sociální sítě jsou mladými považovány za virtuální veřejné 

prostředí, kde se socializují, a stává se tak náhradou za veřejné prostředí, např. parky, hřiště, 

kde vyrůstaly starší generace (Hinduja, Patchin 2008: 27).  

 

Blogy (Blogs) – jsou to populární internetové aplikace, kde většinou jeden autor píše o 

daném tématu, svých koníčcích apod. a čtenáři jeho příspěvky mohou komentovat. Právě 
                                                
6 Boyd, D, Jenkins, H,  MySpace and Deleting On-line Predators Act. On- line dostupné z: 
< http://www.danah.org/papers/MySpaceDOPA.html > [citováno dne: 28. 3. 2011].  
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komentování blogu může svádět k jízlivým poznámkám, očerňování atd. Existují také 

případy, kdy byly blogy založeny a přímo vedeny proti určité osobě či skupině osob 

(Kowalská et al. 2008: 56) 

 

Internetové stránky (Websites) – jsou to místa na tzv. World Wide Webu, zobrazované 

pomocí webového prohlížeče, ať už na počítači nebo mobilním přístroji. Ke kyberšikaně jsou 

často využívány stránky speciálně pro tento účel vytvořené, na takovéto stránky jsou 

umísťovány např. fotografie (normální, upravené), videa, které jsou následně urážlivě, 

posměšně komentovány či je realizováno hlasování, kdo je nejošklivější, nejtlustší, kdo je 

homosexuál atp., což pro adolescenty může být v období puberty, kdy nám na tom, co si o nás 

ostatní myslí, záleží nejvíce, dost zdrcující (Kowalská et al. 2008: 56).   

 

Hry přes internet, Virtuální světy (Internet Gaming, Virtual Worlds) – mnoho dětí 

dnes hraje hry přes internet, ať už přes zařízení jako je Xbox Live, Playstation či klasický 

počítač. Nejoblíbenější hrou hranou přes internet je World of Warcraft, jedná se o hromadnou 

on-line hru na hrdiny, kde se hráči pohybují v herním on-line světě7. Hráči si spolu často při 

hraní přes internet volají a hru společně prožívají, přitom se samozřejmě naskýtá příležitost 

někoho urazit, ponížit a způsobit mu tak psychickou či citovou ujmu (Hinduja, Patchin 2008: 

31). 

Agrese se může vyskytnout i v neherních virtuálních světech jako je např. u nás známý 

Second Life. V takovémto světě je „hráč“ reprezentován svým avatarem skrze nějž se ve světě 

pohybuje, komunikuje, žije. Tak jako v reálném světě, také ve virtuálním světě avatarů 

dochází k obtěžování, urážkám (tamtéž).  

E-šikana učitelů 
 

 S fenoménem kyberšikany přišla i kyberšikana kantorů a vůbec pracovníků školy. 

Většina případů proběhla na bázi zaznamenávání učitele ve škole a následné úpravě fotografií, 

popř. videí, dále také komentáře a statusy na sociálních sítích (Kowalská et al. 2008: 44). 

Zajímavé je, jak se mladiství proti tomuto brání, jejich příspěvky na sociálních sítích považují 

za soukromé, ohrazují se proti úmyslné šikaně s tím, že se jednalo jen o privátní konverzaci 

                                                
7 On-line dostupné z: < http://cs.wikipedia.org/wiki/MMORPG > [citováno dne: 15. 3. 2011].  
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(Shariffová 2008: 37). Britský výzkum z roku 2007 ukázal, že 17% učitelů se s kyberšikanou 

potýká8.  

Kdo kyberšikanuje a proč 
 

 Charakteristické vlastnosti dětí (viz. výše),  které jsou účastny na klasické šikaně, se 

v mnoha bodech shodují s vlastnostmi kyber-šikanujících dětí, rozdíly mezi nimi však existují 

a vyvstávají z  rysů kyberšikaně příznačným. Výzkum Kowalské et al. naznačil, že 

elektronická šikana je provázána se sociální fobií a to jak u obětí, tak u šikanujících 

(Kowalská, Limberová 2006).  

 Aftabová vymezila čtyři typy dětí, které kyberšikanují: pomstychtivý andílek – 

vyhledává pomstu a zadostiučinění, které bylo vykonáno na něm či ostatních; mocichtiví – 

podobají se klasickým školním agresorům, jejichž cílem je získat si nad obětí nadvládu, tento 

typ šikanujících se na rozdíl od prvního typu rád proti šikanovanému či šikanovaným spolčuje 

s dalšími, Aftabová podotýká, že tento typ dětí má často své vlastní nedostatky, komplexy, 

které potlačuje právě agresí ve virtuální realitě, do této kategorie také mohou patřit děti, které 

ventilují vztek ze skutečného života (rozvod rodičů, nemoc atp.) (Levine 2006 citováno podle 

Kowalská et al. 2008: 61); zlé dívky je označení pro skupinu dětí (i chlapců), které šikanují 

jednoduše řečeno z nudy, jde jim spíše o pobavení sebe sama než o ublížení oběti; neúmyslní 

agresoři jsou ti, kteří se stali agresory tím, že odvětili původním agresorům stejnou negativní 

„notou“ anebo byli k digitálnímu obtěžování druhých nevědomě zataženi (Aftabová 2006).  

Výzkum motivace agresorů Hindujy a Patchina z roku 2008 ukázal, že 22,5 procenta 

respondentů si své jednání zdůvodňuje jako pomstu, 18,7 procenta nahlásilo, že oběť si to 

zasloužila a 10,6 procenta, že důvodem k virtuálnímu obtěžování druhých byla legrace z toho 

plynoucí (Hinduja, Patchin 2006: 71). Někteří virtuální trýznitelé si navíc vedle zmíněných 

důvodů ke kyberšikaně neuvědomují bolest, jež mohou způsobit a své chování nepovažují za 

šikanu (tamtéž).  

Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou 
 

Kyberšikana má s rysy klasické šikany mnoho společného, má agresivní povahu, 

existuje nerovnováha síly mezi agresorem a obětí a toto chování je opakované. Co se týče 

                                                
8 On- line dostupné z: < http://www.guardian.co.uk/education/2007/jan/19/schools.uk?INTCMP=SRCH > 
[citováno dne 30. 3. 2011]. 
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opakovaného chování, jeden jediný akt kyberšikany může oběť sužovat po velmi dlouhou 

dobu, a to díky rychlému šíření po internetu, stálosti a dalším faktorům (Kowalská et al. 2008: 

62).  

Mezi šikanou a kyberšikanou existují další zřejmé rozdíly, které si nyní popíšeme, 

některé jsou úzce spjaty s aspekty šikany popsanými výše.  

Nepřítel, kterého známe –„agresor je v případě klasické šikany vždy znám nebo lehce 

dohledatelný, kdežto šikanuje-li někdo elektronicky, je k dohledání mnohem hůře“ (Kowalská 

et al. 2008:62)9 

Dostupnost – oběť kyberšikany je útočníkovi „přístupná“ mnohem větší část dne než oběť té 

klasické, která se povětšinou odehrává na pozemcích školy (Kowalská et al. 2008:63). 

Strach z postihu – oběti klasické šikany mají zpravidla strach z možného stupňování 

ubližování, u obětí kyberšikany se k této bázni přidává ještě strach z toho, že, přijde-li se na 

to, že je někdo přes počítač nebo mobilní přístroj trápí, bude jim toto elektronické médium 

zabaveno, a tak ztratí klíčový konstituent jejich sociálního života (tamtéž). 

Přihlížející – Kowalská a kol. má v tomto bodě za to, přihlížející kyberšikany se k šikanování 

připojují častěji nežli přihlížející klasické šikany. Je tomu tak, poněvadž k e-šikaně není 

potřeba tělesného vzrůstu ani silného sociálního postavení jako tomu bývá u šikany klasické a 

také kvůli esenciální anonymní povaze, kterou internet skýtá (Kowalská et al. 2008: 64).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Zde si Kowalská protiřečí s Hindujou a Patchinem, kteří tvrdí opak, tedy, že jednodušší k dohledání jsou 
pachatelé elektronické šikany (díky unikátní IP adrese) 
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DRUHY KYBERŠIKANY 
 

Je potřeba odlišovat prostředí, kde je kyberšikana prováděna (např. e-mail, chatovací 

místnosti, instant messaging apod.), a jednotlivé podoby tohoto chování, jež jsou jako 

kyberšikana označovány.   

Typy chování označované jako elektronická šikana, rozlišila již v roce 2006 Nancy 

Willardová ve své knize Kyberšikana a kyberhrozby (Cyberbullying and Cyberthreats), toto 

rozlišení je užito rovněž v knize RobinM. Kowalské, Susan M. Limberové, Patricie W. 

Agatstonové „Cyber bullying, Bullying in the Digital Age“.  

 

Rozlišuje se: 

 

„Agrese ve slovních diskuzích“ (Šmahel, 2003: 79) (Flaming) – Jiří Peterka, znalec českého 

internetu, flaming charakterizuje jako jakousi „slovní přestřelku“, jež se vyznačuje tím, že se 

stupňuje, je vzájemná, nedá se tedy říci, že jeden by byl agresor a druhý oběť (Peterka, 1995: 

33), většinou se vyskytuje v prostředí, kde se baví více lidí najednou (chatovací místnosti) 

(Kowalská et al. 2008: 47).  

 

Obtěžování (Harassment)10 – je formou kyberšikany, je charakteristická opakovanými 

urážlivými zprávami posílanými oběti. Objevuje se jak prostřednictvím soukromých 

komunikačních kanálů jako je e-mail, tak na veřejných fórech jako jsou chatovací místnosti, 

sociální sítě. Od „flamingu“ se „obtěžování“ odlišuje v tom, že role agresora a oběti je jasně 

dána, agresorů může být více (Kowalská et al. 2008: 47).   

 

Pomluva (Denigration, Rumor Spreading) – je to informace, komentář či sdělení rozmanité 

formy (smyšlená píseň, poznámky u jmen spolužáků), které je založeno na lži. Takováto 

„pomluva“ může být vyvěšena na sociální síti, rozeslána e-mailem nebo skrze instant 

messaging (IM), tedy např. za použití ICQ.  

Dle výzkumu Rachel Simmonsové z roku 2003 pomluvy častěji šíří dívky než chlapci, a to 

kvůli povaze, kterou většinou nabývá rivalita mezi dívčím pohlavím. Tento výzkum se týkal 

šikany klasické, na kyberšikanu a konkrétně na tento typ se však vztahuje taktéž, mezi 
                                                
10 Některé publikace pojmy kyberšikana a obtěžování (harassment) ztotožňují, např. Hinduja a Patchin 
„BullyingBeyondtheSchoolyard“, já vycházím z pojmosloví knihy Robin Kowalské a kol.„Cyberbullying, 
Bullying in the Digital Age“, a to proto, že ke klasifikaci tohoto chování a pro lepší uchopení rozličných podob 
elektronické šikany je lepší uchopení podrobnější, tedy to, které rozlišuje i mezi kyberšikanou a obtěžováním 
(harassment). 



22 
 

pomluvou jako takovou a pomluvou šířící se ve virtuálním prostředí je totiž jen nemalý rozdíl 

(Kowalská et al. 2008: 47 citováno podle Simmons 2003).  

Jedincům, jež pomluvy šíři, práci počítač velmi výrazně zjednoduší, poněvadž taková 

pomluva je během několika minut rozšířena mezi nespočet osob, navíc zdroj pomluvy může 

být zjištěn s velkými obtížemi (Hinduja, Patchin 2008: 36).  

 

Vydávání se za oběť (Impersonation) – nejčastěji má tato forma kyberšikany podobu 

jakéhosi vydávání se šikanujícího za svou oběť, a to tak, že se zmocní hesla oběti, ať už 

k jeho e-mailu, icq či k jiným účtům, z níž pak posílá nemístné, negativní zprávy, které 

ubližují pověsti šikanovaného a které by oběť nikdy neposlala (Hinduja, Patchin 2008: 38). 

Agresor případně také může na účtu napadeného schválně nahrát kompromitující fotografie či 

videa nebo“negativně“ změnit osobní informace o oběti jako je vyznání, sexuální orientace 

atp. V extrémních případech může být postižený vystaven i fyzickému ohrožení (Kowalská et 

al. 2008: 49).  

 

Vyzrazování (Outing) – jedná se o úmyslné sdílení informací, fotek či videí, jež oběť tají či 

se za ně stydí, s ostatními. Může se tak dít všemi formami kyber komunikace. Pod tento typ 

chování zapadá i jednání, kdy je z někoho schválně “vymámeno“ tajemství a poté je 

vyzrazeno ostatním (Kowalská et al. 2008: 50).  

 

Vyloučení (Exclusion) – je známo, že si děti, ať už ve skutečném světě nebo v tom 

virtuálním, uvědomují, zda jsou, jak se říká, „in“ nebo „out“. Sociálně psychologický 

fenomén tzv. „společenské smrti“ odkazuje na elementární lidskou potřebu být ostatními 

“přijat“, lidé a tedy i děti se snaží vyhnout sociální exkluzi (Kowalská et al. 2008: 50 podle 

Sudnow 1967).  

„On-line exkluze“ se může vyskytnout v jakémkoli internetovém prostředí, jež je chráněno 

přístupovým heslem nebo nastane jednoduše, když je oběť vymazána ze seznamu přátel.  

 

Virtuální pronásledování (Cyber Stalking) – kybernetické obtěžování či i bez překladu 

užívaný termín Cyber Stalking nastává ve chvíli, kdy je oběť opakovaně pronásledována, je ji 

vyhrožováno, neustále dostává nevyžádané zprávy. Ve srovnání s Obtěžováním (Harassment) 

je při Virtuálním pronásledování oběti mnohem více vyhrožováno (Kowalská et al. 2008: 50).  
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Úprava fotografií (Photoshopping) – anglický název odkazuje na ve světě nejpopulárnější 

program pro úpravu fotografií Abdobe Photoshop, nicméně pod tuto kategorii chování 

samozřejmě spadá úprava fotografií v jakémkoli programu vytvořeném pro tuto činnost. 

Jedná se o jednání, kdy se fotografie schválně upravují tak, aby hlavní subjekt – šikanovaný 

vypadal směšně až hloupě. Následně jsou tyto fotografie po internetu rozličnými způsoby 

šířeny pro pobavení zasvěcených i nezasvěcených (Hinduja, Patchin 2008: 38).  

 

Spokojené fackování (Happy Slapping) – stejně jako Cyber Stalking, také Happy Slapping 

se většinou nepřekládá. Jedná se o relativně novou metodu kybernetické šikany. Jeho účelem 

je náhle fyzicky napadnout nic netušící oběť, obvykle tak činí větší skupina mladistvých, 

přičemž vždy minimálně jeden celou událost natáčí na mobilní telefon nebo kameru. Video je 

pak umístěno na internet, aby si jej všichni mohli prohlídnout a zasmát se. Při Happy 

Slappingu obvykle nepadají “jen“ facky, což jej činí ještě horším a nebezpečnějším. Toto 

chování je obvyklé především ve Velké Británii a v USA (Kowalská et al. 2008: 50). 

 S růstem popularity sítí pro sdílení fotografií a videozáznamů jako jsou Flickr, Youtube či u 

nás Rajce.idnes se tato forma šikany stává stále častější. 
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VÝZKUM KYBERŠIKANY 
 

 Kyberšikana je zde tak dlouho jako prostředky virtuální komunikace, masové rozšíření 

internetu a mobilních telefonů vedlo k logickému důsledku rozšíření elektronické šikany, 

která je s těmi prostředky neodlučitelně spjata.  

 Může se zdát, že v českém prostředí se tomuto fenoménu nevěnuje příliš pozornosti, 

před pár lety by proti tomuto tvrzení nebylo možno nic namítat, nicméně trend posledních let 

je jiný, o bezpečnost na internetu a zejména bezpečnost dětí je zájem, vzniklo několik 

projektů zabývajících se tímto problémem, výsledky a zjištění dvou nejvýznamnějších a 

taktéž nejaktuálnějších bych zde rád uvedl, jedná se o projekt E-Bezpečí a projekt 

Minimalizace šikany. Také uvádím k mé studii relevantní výsledky ze dvou studentských 

výzkumných šetření, které byly součástí diplomových prací. 

 V zahraničí a zejména ve Spojených státech amerických těchto výzkumů a projektů 

proběhlo již velmi mnoho, v mnohém se jejich výsledky shodují, a tak dokazují, že problém 

kyberšikany není okrajovým jevem, nýbrž problémem celospolečenským, jemuž je potřeba 

věnovat náležitou pozornost a prevenci. Ze zahraničí uvedu výzkumy z USA Hindujy a 

Patchina z roku 2008, dál výzkum Robin Kowalské et al. z roku 2008 a výzkum ze Spojeného 

království Velké Británie a Severního Irska z roku 2005 provedený Celonárodním 

charitativním spolkem dětských domovů (National Children´s Home charity) a Tesco mobile.  

Výzkum v ČR 
 

Projekt E-Bezpečí a Centra PRVOK PdF UP (Centrum prevence rizikové virtuální 

komunikace) realizoval dvě výzkumná šetření, první proběhlo v roce 2009 – 2010, druhé pak 

v období 2010 - 2011, oba projekty se zaměřovaly na výskyt nebezpečných komunikačních 

jevů spojených s využíváním informačních a komunikačních technologií. Do novějšího 

z projektů se zapojilo 12 533 respondentů ze základních a středních škol ČR. 

 U řady sledovaných skutečností došlo ve srovnání s výzkumným šetřením Nebezpečí 

elektronické komunikace (realizace rok 2009-2010), k určitému posunu. Znatelný je např. 

nárůst původců kyberšikany z 27,8 % na 41,08 %. Počet obětí kyberšikany (tázali se, zda se 

děti někdy setkaly s kyberšikanou v pozici oběti) se oproti předešlému výzkumu zvýšil asi o 

6% (z 53,2%  na 59,38 %). Co se týká zveřejňování nebo odesílání sexuálně laděných 
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fotografií či videozáznamů, jsou hodnoty srovnatelné s hodnotami získanými z minulého 

výzkumného šetření (z 10,1 % se počet zvýšil na 10,44 %)11 . 

Projekt Minimalizace šikany12 proběhl na vzorku 1004 dětí též v letech 2009 – 2010. 

V projektu se na rozdíl od E-Bezpečí ptali na to, zda se děti staly oběti kyberšikany 

v posledních 6 měsících, u několikanásobně menšího vzorku se jim dostalo výsledku 10 %. 

Další zajímavá zjištění byla, že 77 % agresorů pochází ze stejné třídy, že děti považují 

kyberšikanu za nebezpečnou, osobně se jí však nebojí.  

 Marek Kujal v jeho diplomové práci nazvané Kyberšikana na druhém stupni základní 

školy zjistil, že na druhém stupni základní školy v Brně Líšni se 12 respondentů (24%) 

s kyberšikanou setkalo, jako nejčastěji uváděné konkrétní projevy kyberšikany autor uvádí: 

vulgární, zesměšňující sms; vulgární telefonáty; urážky přes chat na Facebooku; vulgární, 

ponižující e-maily a zesměšňující videa (Kujal 2010: 56).  

 V diplomové práci, zvané Kyberšikana jako forma šikanování mezi žáky základních 

škol v Soběslavi a v Českých Budějovicích, se Miroslav Hlásek žáků druhého stupně dvou 

základních škol (viz název práce) ptal, zda dostali od někoho zprávu, která je urážela anebo 

jim byla nějakým způsobem nepříjemná. 134 respondentů, což činí 37 % z celkového vzorku, 

odpovědělo kladně, 16 respondentů (4 %) pak odpovědělo, že se s podobným problémem 

setkává zcela běžně (Hlásek 2010: 64).  

  

Ani v jednom z českých projektů či diplomových prací se participace na kyberšikaně podle 

pohlaví nebo samotný pohled žáků na projevy kyberšikany nezjišťoval.  

Výzkum v zahraničí 
 
 Výzkum Hindujy a Patchina z roku 2008 se zaměřil na vzorek 1400 mladistvých, bylo 

zjištěno, že více než 32 % chlapců a přes 36 % dívek bylo obětí kyberšikany a naopak 18 % 

chlapců a 16 % dívek se k virtuálnímu obtěžování přiznalo (Hinduja, Patchin 2008). 

 Průzkum Robin Kowalské a kolektivu, tentokráte 3767 dětí ve věku 10 – 14 let z šesti 

různých škol vedený v roce 2006, odhalil 18 % dětí v posledních dvou měsících sužovaných 

kyberšikanou a 11 % šikanujících ve stejném časovém období. 52 % popsalo agresora jako 

spolužáka, 36 % jako kamaráda, přitom celých 48 % respondentů odpovědělo, že člověka, 

                                                
11 On-line dostupné z: < http://www.prvok.upol.cz/index.php/ke-staeni/cat_view/19-vyzkumne-zpravy > 
(citováno dne 18. 4. 2011).  
12 On-line dostupné z: < http://www.minimalizacesikany.cz/tiskove-zpravy/171-78-procent-pachatelu-
kybersikany > (citováno dne 18.4. 2011).  
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který je virtuálně obtěžoval, neznalo. Nejčastěji užívaným prostředkem kyberšikany  mezi 

žáky druhého stupně základních škol byl instant messaging (67 %), dále chatovací místnosti 

(25 %), e-mail (24 %) a webové stránky (23%) (Kowalská 2008: 74 – 75).  

 Ve zkoumání 770 mladých ve věku 11 až 19 let ve Velké Británii (2005) 

Celonárodního charitativního spolku dětských domovů (National Children´s Home charity) a 

Tesco mobile bylo zjištěno 20 % obětí kyberšikany, přičemž téměř tři čtvrtiny (73 %) vědělo, 

kdo je obtěžuje, 26 % specifikovalo agresora jako neznámého (Shariffová 2008:65).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

KYBERŠIKANA A POHLAVÍ 
 

 Na klasickou šikanu je ve velkém množství studií nahlíženo jako na záležitost týkající 

se převážně chlapců (Seals and Young 2003 citováno podle Hinduja, Patchin 2008: 51). 

Dívky, jak průzkum trvale poukazuje, mají naproti tomu sklony participovat v méně přímých 

a nápadných formách šikany, tedy v obtěžování psychologickém a citovém (např. pomlouvání 

a jiné formy narušování vztahů (Bjorkqvist et al. 1992, Crick & Grotpeter 1995, Owens et al. 

2000b, Simmons, 2003 citováno tamtéž).  Spory o to, zda jsou sklony k násilí biologické či 

sociální podstaty, se vedou velmi dlouhou dobu, jednoznačná odpověď však chybí (Shariffová 

2008: 92).  

 Ačkoli existují studie, v nichž se v účasti na elektronické šikaně mezi chlapci a 

dívkami žádné významné rozdíly nevyskytly, je i mnoho takových, kde rozdíly nebyly 

zanedbatelné, výzkumy autorů knih (a nejen jich), z nichž tato práce vychází, takové rozdíly 

našly, mé následné hypotézy se tak odvíjí právě z těchto poznatků. 

 Výsledky výzkumu Robin Kowalské téměř čtyř tisíc žáků a žákyň z šestých, sedmých 

a osmých tříd základních škol jihozápadu a jihovýchodu Spojených států amerických 

naznačily, že do styku s virtuálním obtěžováním přišlo více dívek, než chlapců (25% proti 11 

%) a rovněž, že původci kyberšikany byly častěji dívky (13% proti 8,6%) (Kowalská et al. 

2008).  Ve výzkumu  Hindujy a Patchina 3141 dívek z celého světa, jež se do průzkumu samy 

zapsaly a jejichž průměrný věk byl 14.6 let, více jak jedna třetina na tvrzení: „Byla jsem 

virtuálně šikanovaná“, odpověděla pozitivně (Burgess – Proctor et al., v tisku 2008 citováno 

podle Hinduja a Patchin 2008: 52). Výzkumné šetření z roku 2006 provedené Smithem a kol. 

rovněž naznačilo, že dívky byly virtuálně šikanovány mnohem častěji než chlapci (Smith 

2006 citováno podle Kowalská et al. 2008: 79).  

Příčiny rozdílů 
 

Hinduja a Patchin nastiňují několik příčin, proč dívky zažívají a podílí se na 

kyberšikaně dle výzkumů mnohdy častěji nežli chlapci. První odkazuje na textovou povahu 

kyberšikany, dívky mají obyčejně tendence vyřizovat si problémy spíše slovně, kdežto kluci 

fyzicky.  

 Druhé poukazuje na odlišné druhy šikany, jichž se dívky zúčastňují – emoční a 

psychologické (Owens et al 2000a; Underwood et al. 2001 citováno podle Hinduja a Patchin 

2008: 52). Činnost pro dívky mnohem příznačnější než pro chlapce, pomlouvání a roznášení 
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drbů je tak s pomocí komunikačních prostředků dosti usnadněna. Chování spojená s obvyklou 

šikanou, jež jsou typická pro chlapce (např. strkání se a pěstní souboje), internet naopak 

neusnadňuje.  

 Třetí vysvětlení říká, že dívky jsou ve vztazích nepochybně méně konfliktní a snaží se 

naopak zachovat rovnováhu a spříznění – alespoň když se s někým baví osobně. On-line 

komunikace dívky od tohoto chování oprošťuje, schovány v bezpečí jednají za svým 

monitorem a klávesnicí bez ostychu. 

 Čtvrtý výklad odkazuje na kulturní a společenská omezení násilnických nebo 

agresivních sklonů dívek, které se ve virtuální realitě ztrácí (Brown, 2003; Underwood, 2003; 

Zahn-Waxler, 2000 citováno tamtéž). I když násilné trestné činy páchá daleko více mužů než 

žen, z čehož by člověk mohl usuzovat, že muži se násilí dopouští častěji než ženy, je možné, 

že ženy jsou na tom, co se sklonů k agresivnímu jednání týče, podobně. (Bjorkqvist & 

Niemela, 1992; Crick & Grotpeter, 1995 citováno tamtéž). Ženám bylo v minulosti 

společenským zřízením odpíráno chovat se stejně násilně jako muži, z kulturního hlediska tak 

pro ně není toto jednání vhodné.  

 Poslední vysvětlení Hindujy a Patchina; aby se dívky proti jiné dívce spolčily, často 

potřebují mít oporu u svých vrstevníků, kterou za pomocí dnešních technologií snadno získají.  

 Shariffová přidává ještě jednu příčinu, říká: „je dost možné, že dívky, jež mohou být 

v komunikaci tváří v tvář submisivní, v komunikaci on-line takováto omezení nemusí 

pociťovat a dát tak průchod jejich asertivní nátuře, která dosti pravděpodobně povede 

k utlačování jiných“ (Shariffová 2008: 97).   

Genderové stereotypy 
 

 Je nutno poznamenat, že uvedené faktory se z velké části zakládají na tzv. 

genderových stereotypech. Stereotyp je Velkým sociologickým slovníkem definován jako: 

„Velmi stabilní prvek ve vědomí, resp. psychický a přeneseně i sociologický mechanismus, 

regulující vnímání a hodnocení určitých skupin jevů, ovlivňující  názory, mínění, postoje i 

chování. (..) Na utváření stereotypů se dále podílí přenos skupinových norem a poznatků, 

veřejné mínění, někdy i škola, sdělovací prostředky. (..). Stereotypy mají spíše iracionální 

charakter, a obtížně se proto mění čistě logickými argumenty. Stereotypy obvykle realitu 

výrazně zjednodušují, potlačují komplexnost a složitost objektivní skutečnosti a usnadňují tak 

přijetí nového. (..). Některé stereotypy  jsou typické či výrazné jen v určitém sociokulturním 

klimatu, jen v některých zemích, jiné se vyskytují v širším měřítku . Stereotypy  mají značnou 
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setrvačnost a mění se jen pomalu, nejsou ale zcela neměnné“ (Maříková, Petrusek, Vodáková 

et al. 1996: 1229).  Výjimkou v utváření stereotypů nejsou pochopitelně ani ženy a muži.  

Bavíme-li se o rozdílech v chování mezi mužským a ženským pohlavím, je nutno 

alespoň ve zkratce zmínit hlavní rozdíly mezi pohlavím a tzv. genderem. Marie Čermáková 

rozdíl mezi pohlavím a genderem polarizuje jako rozdíl mezi „samčím a samičím“ a 

„mužským a ženským“. Samčí a samičí odkazuje na biologickou podstatu pohlaví, tyto pojmy 

mají universální platnost, mužský a ženský či maskulinní a femininní naopak odkazují na 

gender konstruovaný kulturou a společností, jsou variabilní. Je to právě socializace, která 

rozdíly v pohlaví činí většími skrze kulturu, normy,  zvyky, společenský nátlak a výchovu 

(Čermáková 1995: 51). Oacleyová je sice založením antropoložka, nicméně její rozlišení 

těchto dvou pojmů je výstižné a shoduje se s pojetím Čermákové, říká: „Pohlaví je biologický 

termín, gender je pojem psychologicko-kulturní“ (Oacleyová 2000: 121). Plháková tento 

pojem definuje jako určité odlišnosti mezi muži a ženami, které zahrnují složitou síť kulturních 

očekávání a sociálních rolí, jež ovlivňují sebepojetí mužů a žen, jejich touhy, naděje a sny 

(Plháková 2007: 25). 

„Genderové stereotypy jsou zjednodušující popisy toho, jak má vypadat „maskulinní 

muž“ či „femininní žena“. O takových stereotypech lidé obvykle uvažují bipolárně, tedy tak, 

že normální muž nenese žádné rysy ženskosti a naopak “ (Deaux a Kite 1987 citováno podle 

Renzettivá, Curran 2003: 20). Renzettiová a Curran dále dodává, že genderové stereotypy 

jsou univerzálně platné (generalizací v dané společnosti), neboť se předpokládá, že 

charakteristiky tvořící genderový stereotyp sdílejí všichni příslušníci daného pohlaví, mnozí 

muži a ženy se však těmto stereotypům vyhýbají, někdy je na ně nahlíženo příznivě, někdy 

jsou však pro tuto „odlišnost“ stigmatizováni (Renzettiová, Curran 2003: 21).  

 Uvádím také pohled na věc z perspektivy Shaheen Shariffové, agresivita je zakořeněna 

jak v biologických, tak ve společenských faktorech. Mezi ty biologické patří zejména geny, 

hormony, alergie, nadměrná činnost štítné žlázy. Společenské vlivy nebo lépe řečeno faktory, 

jimiž na nás působí prostředí, v němž vyrůstáme, však mají na míru a přetrvávání klasické i 

on-line agrese vliv závažnější (Shariffová 2008: 92 – 96).  

 Dalším faktem relevantním k mému následnému výzkumu a taktéž obecně 

k prevalenci kyberšikany i šikany je, že chování jak chlapců, tak dívek se ve věku devíti až 

šestnácti let stává více násilnickým (Artz 1998b, Boyd 2000 citováno tamtéž), důvodem je, že 

daná věková skupina prochází hormonálními změnami neboli pubertou.  
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II. Praktická část 
 

VLASTNÍ VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 

Cíle průzkumného šetření  
 

Můj výzkum má dva hlavní cíle, prvním je zjistit četnost výskytu konkrétních projevů 

elektronické šikany podle pohlaví, druhým cílem je potom zjištění, zda děti v předložených 

příkladech projevů kyberšikany spatřují prvky šikany, rovněž s přihlédnutím k pohlaví 

respondentů.  

Vedle hlavních cílů výzkumu jsem si stanovil několik cílů vedlejších, a to: 

 Zjistit, zda mají žáci doma a ve škole přístup k internetu  

 Co na internetu nejčastěji dělají a jak často se tam vyskytují 

 Zda vlastní mobilní telefon 

 Jestli se žáci někdy setkali s pojmem kyberšikana a kde 

 Zda mají představu o tom, co tento pojem znamená 

Pilotáž 
 

 Na vzorku sedmé třídy ze ZŠ dr. Milady Horákové čítající 20 respondentů jsem se 

snažil ověřit správnost, srozumitelnost, vhodnost mnou formulovaných otázek v plánovaném 

dotazníku a také zda předložené možnosti odpovědí jsou vhodné a pro výzkum relevantní. 

Pedagoga, který u vyplňování byl, jsem poprosil, aby změřil čas, který dětem vyplňování 

dotazníku zabral, ten se pohyboval mezi 9-16 minutami. Dané výsledky jsem posléze sdělil 

relevantním osobám, které měly co dočinění s vyplňováním dotazníků mého výzkumného 

vzorku. Pedagog, který dohlížel na plnění dotazníku u tohoto „předvýzkumného“ vzorku, se 

dětem nabídnul, jako rádce, kdyby nějaká otázka byla nesrozumitelná. Nikdo se na nic neptal, 

otázky se tak zdají být jasné. Tento předvýzkum byl činěn na sedmé třídě základní školy, kde 

měl později být na osmých třídách uplatněn hlavní výzkum této práce. 
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Výzkumný vzorek 
 

Výzkumným vzorkem jsou žáci osmých tříd druhého stupně dvou základních škol 

města Kopřivnice nacházejícího se v Moravskoslezském kraji, jehož počet obyvatel byl v roce 

2011 vyměřen na 23 273 (zdroj ČSÚ). Celkem se ve městě nachází čtyři základní školy. První 

zkoumanou je ZŠ dr. Milady Horákové, druhou je pak ZŠ Emila Zátopka, obě základní školy 

jsou státní.  

Osmá třída byla vybrána, jelikož žáci tohoto ročníku nejsou zaměstnáni přípravami na 

přijímací zkoušky na střední školy, taktéž jsou již dostatečně zkušení, na škole jsou dostatečně 

dlouho a jejich věk (13 – 14 let) je pro výzkum také vhodný, „druhý stupeň základních škol se 

jeví, co se týče kyberšikany nefrekventovanější“ (Kowalská 2008: 80). Počet žáků 

v jednotlivých třídách se pohybuje mezi 20 – 30 žáky, na první zmiňované škole se vyučuje 

ve třech osmých třídách přibližně po dvaceti žácích (36 dívek a 28 chlapců), na druhé ve dvou 

přibližně po třiceti (24 dívek a 27 chlapců). Celkem tak vzorek čítá 64 respondentů ze ZŠ dr. 

Milady Horákové a 51 respondentů ze ZŠ Emila Zátopka, což dohromady činí 115 žáků osmé 

třídy. Tím, že se jedná o klasické státní základní školy, bylo dosaženo téměř vyrovnaného 

počtu respondentů podle pohlaví – 60 dívek a 55 chlapců.  

Žádný známy či medializovaný případ elektronické šikany v tomto městě nebyl řešen. 

Na otázku „vztahu výběr-populace a důležitou otázku, jak dobře výběr či vzorek reprezentují 

populaci, z které byly získány“ (Punch 2008: 52), lze tedy odpovědět, že výběr z populace 

žáků 8. tříd lze zobecnit na vybrané město, a to nejen proto, že výzkum postihne většinu 

populace (ostatní ZŠ vyučují celkem čtyři osmé třídy průměrně po dvaceti žácích), ale také 

proto, že rozdíly mezi základními školami v daném městě nejsou téměř žádné. Širší zobecnění 

v rámci republiky se nabízí u měst s podobnou populací, reprezentativita je však 

problematická a každopádně je omezena. Důvodem pro výzkum pouze v jednom městě 

s takovouto populací je technická a materiální náročnost provedení výzkumu. 

Výzkum nepokryje (kromě zbývajících dvou základních škol) veškerou populaci 

zkoumaného věku, uniknou mu děti studující v jiných městech, na osmiletých gymnáziích, 

zvláštních školách a jinde. Na výzkum by tento fakt však měl mít minimální důsledek, jelikož 

procento takovýchto dětí je malé. 

Spolupráce s danými základními školami byla domluvena předem po ústní konzultaci 

se zástupci ředitelů škol, ani na první ze základních škol, kterou jsem sám navštěvoval, ani na 

druhé se ve spolupráci nevyskytl žádný problém.    

Sběr dat byl proveden během jednoho týdne, jednalo se tedy o výzkum krátkodobý.  
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Výzkumná strategie 
 

Při rozhodování mezi dvěma kategoriemi strategií výzkumu ve společenských vědách, 

kvantitativním a kvalitativním, jsem se rozhodl použít strategii výzkumu kvantitativního. 

„Charakteristická je pro tento výzkum vysoká míra standardizace, to znamená, že průběh 

sběru dat probíhá u všech zkoumaných prvků vzorku shodně“ (Trampota 2010: 17).  

Užití kvantitativního dotazníkového šetření, jež se pro mou studii zdá být tím 

nejlepším, v sobě obsáhne odpovědi velkého počtu respondentů, žáků v relativně krátké době 

a dostane se mi odpovědí na předem promyšlené otázky. Vedle klasických otázek se 

v dotazníku vyskytnou také otázky projekční. Takovýto typ dotazníku je pro dítě atraktivnější, 

více se otevře, což souvisí s povahou takovéhoto tázání, které je označováno jako nepřímé. 
Ke zjištění hypotéz jsou tyto formy dotazování vhodné. 

Návrh výzkumu 
 

 Jak již bylo naznačeno, pro zjištění odpovědí na výzkumnou otázku je nejvhodnější 

užití dotazníkového šetření. V první části dotazníku děti odpovídaly na otázky projekční, 

v druhé části na otázky klasické týkající se typů kyberšikany zkoumaných v první části 

dotazníku, tímto měl být zjištěn výskyt daných druhů kyberšikany. Projekční otázky se neptají 

zkoumané osoby „na její vlastní názory, ale zdánlivě na postoje, mínění jiných osob, 

fiktivních postav, lidí obecně“ (Disman 2002: 153). Respondenti by tak měli do svých 

odpovědí promítnout své vlastní názory. Všechny otázky dotazníku jsou uzavřené.  

Budu zkoumat tři dle mého výběru nejrozšířenější projevy kyberšikany, tyto mnou 

vybrané projevy jsou výsledkem mé komparace výsledků několika studií kyberšikany 

uvedených v knize Robin Kowalské a kol. Cyberbullying in Digital Age, studií Hindujy a 

Patchina z února roku 201013 a z české studie z roku 2010 realizované v rámci projektu E-

BEZPEČÍ14. Jevy zkoumané v této studii jsem zredukoval ze šesti na tři (výzkumný vzorek 

viz. zpráva výzkumného šetření)15 s přihlédnutím hlavně ke studii Hindujy a Patchina z roku 

                                                
13 Hinduja, Patchin, Cyberbullying Victimization, 2010. On-line dostupné z: 
http://www.cyberbullying.us/2010_charts/cyberbullying_victim_2010.jpg (citováno dne: 18. 4. 2011) 
14 Krejčí, Kopecký, E-BEZPEČÍ – nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele. 
http://prvok.upol.cz/index.php/ke-staeni/doc_download/13-nebezpei-elektronicke-komunikace-2-centrum-prvok-
2011 (citováni dne: 8. 3. 2011) 
15 Krejčí, Kopecký, K., E-BEZPEČÍ – nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele. On-line dostupné z: 
http://prvok.upol.cz/index.php/ke-staeni/doc_download/13-nebezpei-elektronicke-komunikace-2-centrum-prvok-
2011 (citováno dne: 8. 3. 2011), s. 4 
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2010 (vzorek 10 – 18letých dětí, počet respondentů 4441). Jak česká, tak americká studie jsou 

z doby nedávné (2010), což také ovlivnilo mou volbu. 

 Každý projev elektronické šikany bude operacionalizován třemi projekčními příběhy.  

Po pečlivé úvaze tedy zkoumané projevy budou rozděleny do tří kategorií:  

 

1. Ponižování, urážení, zesměšňování nebo jiné verbální ztrapňování  

2. Publikování ponižujících záznamů (fotografií, videozáznamů) 

3. Vyhrožování a zastrašování 

 

Nepřímé, projekční, otázky budou vždy obsahovat fiktivní příběh s určitým konkrétním 

projevem elektronické šikany, dětí se budou ptát, zda v daném jednání spatřují prvky e-

šikany, odpovědi budou ano / spíše ano / spíše ne / ne. Pro každý z vybraných projevů 

elektronické šikany budou vymyšleny tři typické situace ve formě příběhu a jedna situace, jež 

kyberšikanou není, a to proto, aby děti o daných příbězích doopravdy přemýšlely, dostane-li 

se jim totiž příběhu, o němž si budou více méně jisti, že v sobě prvky šikany neobsahuje, 

budou nebo by alespoň měly další příběhy reflektovat o to víc. Jména z příběhů budou pro 

chlapce chlapecká, pro dívky dívčí, budou selektována jména nejčastější dle informací 

z Českého statistického úřadu16, a to proto, že „v procesu projekce vyžadujeme, aby se 

odpovídající ztotožnil s kterýmkoli z hrdinů, aby jediným rozhodujícím faktorem byl názor, 

hodnoty“ (Disman 2002: 154), u jmen tohoto lze dosáhnout selekcí těch nejčastějších. 

Důvodem diferenciace dívčích a chlapeckých jmen je věk respondentů, kteří procházejí právě 

obdobím puberty, a tak by jejich názor na opačné pohlaví mohl být zkreslen. Celkem bude v 

dotazníku dvanáct otázek, styl otázek vypadá následovně, př. Adéla byla vždycky nespokojená 

se svým akné, na internetu si denně psala se spolužačkou Karolínou, která se jí za její akné 

vysmívala a urážela ji.  

Přímé otázky se pak budou obecně tázat, zda dítě daný druh kyberšikany provedlo. Př. 

Psali ti někdy spolužák nebo spolužačka pravidelně na icq urážlivé zprávy? Odpovědi budou 

nikdy / jednou nebo dvakrát / vícekrát.  

Dotazníky budou anonymní, což by mělo vést k větší ochotě respondentů spolupracovat a 

poskytovat pravdivé údaje. Pohlaví respondenta bude zjišťováno zejména kvůli hypotézám, 

ale také kvůli zajištění co „nejčistší“ projektivity ze strany respondentů.  

                                                
16 On-line dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home (citováno dne: 19. 4. 2011) 
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Standardizovaný dotazník z knihy Hindujy a Patchina k mému výzkumu nebyl vhodný, 

jeho otázky jsou položeny příliš obecně, zaměřuje se na všechny druhy kyberšikany, já se 

však chci soustřeďovat pouze na tři popsané. 

Formulace otázek  
 

 Otázky jsem se snažil formulovat podle zásad, o nichž ve své knize o kvantitativním 

průzkumu, píše Chrástka (Chrástka 2007).  

 Zaprvé, aby položky v dotazníku byly jasné a srozumitelné. Snažil jsem se vyvarovat 

odborných termínů, cizích slov a anglikanismů, jež by pro žáka osmé třídy základní školy 

mohly být nesrozumitelné.  

 Zadruhé, otázky by měly být formulovány jednoznačně, neměly by připouštět více 

možností chápání. 

 Zatřetí, položky v dotazníku mají zjišťovat jen nezbytné údaje, které nelze získat 

jiným způsobem. Neptal jsem se tak na zbytečnosti typu, do jakého ročníku chodíš, jakou 

základní školu navštěvuješ nebo jestli máš ve škole přístup k počítači.  

 Začtvrté, dotazník by měl být postaven tak aby nebyl sugestivní, neměl by 

respondenta navádět k určitým odpovědím. 

Vytvoření dotazníku 
 

 Dotazník se skládá ze tří stran formátu A4, ještě než se žáci dostanou k hlavním 

částem dotazníku, projekčním otázkám a otázkám na klasickou šikanu, vyplní doplňkové 

otázky, které jsou pro výzkum také důležité, zejména pak otázka pohlaví, na konci dotazníku 

jsou pak dotázáni na pojem kyberšikana, zda se s ním setkali, kde a jestli mají představu o 

tom, co tento pojem znamená. Doplňkové otázky slouží k dotvoření obrazu o situaci na 

základních školách, plní také druhotnou funkci jako úvod a závěr k samotnému dotazování na 

kyberšikanu, které obsahuje tři baterie otázek, první s projekčními otázkami má respondenty 

donutit o kyberšikaně a chováním s ní spojené přemýšlet, reflektovat, druhá baterie pak 

zjišťuje, zda se stali oběťmi, aby se třetí baterie mohla ptát na přiznání na nejcitlivější téma 

útočnického chování samotného. 
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HYPOTÉZY 
 

Hypotéza první části dotazníku obsahujícího projekční nepřímé otázky je 

formulována: Prvky šikany budou u všech zkoumaných projevů kyberšikany spatřovány více 

chlapci než dívkami, tedy větší procento chlapců (počtem relativních procent) bude v daných 

příkladech prvky šikany spatřovat. Důvodem k tomuto předpokladu je fakt, že kyberšikany se 

obecně zúčastňují více dívky, než chlapci (Kowalská 2008: 77 – 79) a také fakt, že samotný 

šikanující si často neuvědomuje následky svého činění a ono jednání vůbec nepovažuje za 

škodlivé, není schopen reflexe. Předpokládám tedy, že dívky, které by obecně měly 

elektronicky obtěžovat ostatní ve větší míře než chlapci, chování definované jako kyberšikana 

v projekčních otázkách označí méně často než chlapci. 

Děti mají dostatečný cit a dokážou se vžit do situace z projekčního příběhu, a tak si 

myslím, že budou i dosti citlivé v hodnocení situací z projekčních otázek a příběhy, jež 

(e)šikanou nejsou, rozpoznají a jako šikanu neoznačí, takto je stanovena hypotéza číslo dvě. 

Má třetí hypotéza týkající se obětí kyberšikany zní: „Častěji budou oběťmi 

kyberšikany dívky nežli chlapci“. K tomuto předpokladu mě vede fakt, že dívky jsou 

častějšími původci kyberšikany, ve věku 13 – 14 let, dívky mají tendenci zakládat si na 

vztazích mezi sebou, velmi jim záleží na tom, co si o nich jejich kamarádky a spolužačky 

myslí, z čehož vyplývá fakt, že se budou častěji pomlouvat, útočit na sebe atp.  

Hypotéza čtvrtá, týkající části dotazníku ptající se na virtuální agresi, by měla 

verifikovat fakt, že to budou ve větší míře dívky, kdo bude elektronicky šikanovat. Důvodem 

k tomuto předpokladu jsou výsledky studií jak Hindujy a Patchina, tak R. Kowalské a mnoha 

dalších, které se zakládají na faktu, že dívky mají sklony participovat v méně přímých a 

nápadných formách šikany, tedy v obtěžování psychologickém a citovém (Hinduja, Patchin 

2008: 52, Kowalská et al. 2008: 58).   
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VÝSLEDKY PRŮZKUMU 
 

 Výsledky dotazníkového šetření byly pro další interpretaci zapsány a zpracovány 

v programu SPSS, též jsem použil programového vybavení kancelářské sady Office 2007 

společnosti Microsoft.  

 Jak již bylo řečeno, dotazník byl rozdělen na několik částí, první část se ptá na obecné 

otázky jako pohlaví, přístupu k internetu doma a ve škole, nejčastější internetové činnosti dětí, 

jak často na internetu jsou a zda vlastní mobilní telefon, druhá část obsahuje dvanáct 

projekčních otázek, z nichž devět představuje případy kyberšikany, tři případy, které 

kyberšikanou nejsou, třetí část obsahuje otázky tázající se na devět konkrétních projevů 

kyberšikany totožných s devíti případy kyberšikany z projekčních otázek, tyto otázky se ptají 

na zkušenost z hlediska obětního, čtvrtá, předposlední část zjišťuje opět devíti otázkami 

konkrétní případy elektronické šikany, nyní, zda děti samy virtuálně šikanují, poslední část 

pak obsahuje tři otázky týkající se pojmu kyberšikana, ptají se na zda se s ním setkali, kde se 

s ním setkali a jestli mají představu, co znamená. 

 Všechny otázky v dotazníku byly vyplněny, nebylo tedy potřeba se zabývat 

chybějícími odpověďmi a jejich interpretací. 

 Výsledky a souvislosti budu interpretovat v několika kapitolách, každá bude 

zastupovat jednu část dotazníku, poté se v diskuzi budu zabývat hypotézami a v závěru vše 

shrnu. Čísla v procentech ve většině případů zaokrouhluji na celá čísla. 
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První část dotazníku 
 

 První otázka se týkala pohlaví respondentů, výše už bylo řečeno, že z celkového počtu 

115 odpovídajících bylo 55 chlapců a 60 dívek (viz. graf 1). Rozložení na jednotlivých 

školách ukazuje tabulka 1.  

 

 

Graf 1, Pohlaví respondentů 

 

Rozdělení respondentů podle pohlaví na jednotlivých školách 
 

 Muž Žena 

ŽŠ dr. Milady Horákové 28 36 

ZŠ Emila Zátopka 27 24 

Celkem 55 60 

Tabulka 1, Rozložení respondentů podle pohlaví na jednotlivých školách 

Druhá a třetí otázka se dětí ptala na přístup k internetu doma a ve škole. Dalo se 

předpokládat, že drtivá většina dětí bude mít přístup jak doma, tak ve škole. Otázka na přístup 

k internetu ve škole se ukázala jako problematická, mezi většinou žáků, jež v otázce 

odpověděli „ano“ se totiž našlo několik s odpovědí negativní. Tento fakt na výzkum nemá 

žádný vliv, jen dle mého názoru odkazuje na názorovou subjektivitu žáku, co se týče názoru, 

jak „moc“ jim škola umožňuje si volně na internet zajít. Výsledky potvrdily všeobecně známý 

fakt, že přístup k internetu jak doma, tak ve škole dnes již mají téměř všechny děti (viz. 

48%52 %

Pohlaví

Chlapci (n=55)

Dívky (n=60)
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tabulka 2 a tabulka 3). V diplomové práci Marka Kujala z roku 2010 všichni respondenti 

(n=50) odpověděli, že doma mají přístup k internetu.  

 

Možnost přístupu na internet doma a ve škole 
 

 Internet doma ano/ne 

Internet ve škole 

ano/ne 

ŽŠ dr. Milady Horákové 62/2 63/1 

ZŠ Emila Zátopka 51/0 45/6 

Celkem 113/2 108/7 

Tabulka 2, Možnost přístupu na internet doma a ve škole 

Čtvrtá otázka se ptala na nejčastější aktivitu na internetu, měly na výběr z odpovědí 

„komunikuji s kamarády“, u níž se očekávalo, že bude nejfrekventovanější, dále „hraju hry“, 

„studuji“ a „jiné“. 67 % dětí jako nejčastější činnost na internetu označilo komunikaci 

s kamarády, tato odpověď jen podtrhává fakt, jak je pro děti důležitá socializace a interakce 

s kamarády ve virtuálním prostředí. V této virtuální interakci pak může vznikat půda pro 

interakci negativní, tedy obtěžování, pomlouvání a další formy kyberšikany. 85% z dívčích 

odpovědí na tuto otázku, tedy 51 dívek tuto činnost označilo jako nejčastější, což také odráží 

fakt zmiňovaný v teoretické části, tedy, že dívky mají větší potřebu verbální interakce než 

chlapci, u nichž tuto možnost označilo 47% z chlapeckých odpovědí (26 chlapců). Odpověď 

„hraju hry“ označovali podle očekávání především chlapci, z celkového počtu 22 odpovědí 

zaškrtlo tuto možnost 19 chlapců (86%) a 3 dívky (14%). Možnost „studuji“ označily pouze 2 

dívky. Možnost „jiné“ pak označilo 10 (71 %) chlapců a 4 dívky (29%), můžeme jen 

spekulovat, co chlapci na internetu „jiného“ dále dělají, dle mého názoru stahují data, sledují 

videonahrávky na serveru Youtube. Tyto výsledky shrnuje Graf 2. 

 V práci Marka Kujala, jež se dětí druhého stupně ptala na nejčastější využití internetu, 

děti (bez rozlišení pohlaví) vyplynulo, že „21 respondentů (42 %) využívá internet k zábavě, 

20 respondentů (40 %) odpovědělo, že nejčastěji využívá internet pro komunikaci a 9 

respondentů (18 %) uvedlo, že internet nejčastěji využívá jako zdroj, pro vyhledávání 

informací“ (Kujal 2010: 49). Tyto výsledky se zejména v otázce po komunikaci s mými příliš 

neshodují, dle mého názoru je to dáno tím, že v citované práci se žáci rozhodovali mezi 

otázkou po využití internetu k zábavě a otázkou po komunikaci.  
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Graf 2, Činnost na internetu podle pohlaví (pozn. Procenta jsou uváděná z celku 115 

respondentů) 
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Pátou otázkou jsem se snažil zjistit, jak často se děti na internetu vyskytují. Žáci na 

internetu, jak se dalo čekat, jsou velmi často. 68% respondentů (78 žáku – 38 chlapců a 40 

dívek) je na internetu každý den, 25% respondentů (29 žáku – 13 chlapců a 16 dívek) se na 

internet připojí více jak třikrát za týden a 7% z nich (8 žáků – 4 chlapci a 4 dívky) méně jak 

třikrát za týden. Podle pohlaví je četnost připojení žáků na internet téměř vyrovnaná, jak lze 

vidět z grafu 3.  

 

Na internetu jsem 

 

Graf 3, Jak často jsou respondenti na internetu 

 

Poslední, šestá otázka první části se jednoduše ptala na vlastnictví mobilního telefonu. 

Bylo by překvapením, kdyby byla zjištěna významná většina jedinců mobilní telefon v dnešní 

době virtuální komunikace nevlastnící. Z výzkumného vzorku čítajícího 115 jedinců, pouze tři 

odpověděli, že mobilní telefon nevlastní, všichni tři byli mužského pohlaví.  
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Druhá část výzkumu 
 

 Vzhledem k cílům výzkumu tato část dotazníku odráží hypotézu první a hypotézu 

druhou. 

 První projekční otázka „Michalovi nikdy moc nešla práce s počítačem, v hodinách, kdy 

třída byla v počítačové učebně, si spolu ostatní spolužáci psali, Michal si však nepsal s nikým, 

protože to neuměl“ představovala jednu ze tří otázek z druhé části, jež nepředstavovala 

elektronickou šikanu. Pouze 6 dětí (5 chlapců)v chování popsaném u této otázky spatřovalo 

prvky šikany, zbylých 109 (26 spíše ne a 83 ne) správně zaškrtlo, že se o (e)šikanu nejedná 

(viz Graf 4). Má hypotéza k projekčním otázkám (ve zkratce – více bude šikana spatřována 

v příbězích chlapci než dívkami) se na tuto otázku a otázky číslo šest a devět nevztahuje, 

jelikož nepředstavuje případ kyberšikany.  

 

Projekční otázka č. 1 

 

Graf 4, Projekční otázka č. 1 
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Druhá otázka „Adéla byla vždycky nespokojená se svým akné, na internetu si denně 

psala se spolužačkou Karolínou, která se jí za její akné vysmívala a urážela ji“ již představuje 

regulérní projev kyberšikany. Jak je vidno z Grafu 5, děti již v následujícím příběhu šikanu 

reflektují, častěji ji však označují méně jistou odpovědí „spíše ano“.  První hypotéza se u této 

otázky prakticky nepotvrzuje, poměr ano/spíše ano u mužů a žen vyjádřený v relativních 

procentech je 87% u chlapců a 85% u dívek, což je příliš malý rozdíl, aby bylo první hypotézu 

možné potvrdit  Respondenti u této otázky odpovídali častěji nejistou odpovědí „spíše ano“.  

 

Projekční otázka č. 2 

 

Graf 5, Projekční otázka č. 2 
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Otázka třetí „S Tomášem se nikdo ve třídě nikdy moc nebavil, na stránkách třídy 

(spoluzaci.cz, facebook.com nebo lide.cz) si o něm spolužáci začali psát, že neumí mluvit, že 

je postižený a další vymyšlené věci, dobře se nad tím bavili, Tomáš si přitom vše mohl 

přečíst“ je projevem virtuálního šikanování, spadá stejně jako otázka druhá i otázka čtvrtá do 

kategorie první, vytyčené v kapitole „Návrh výzkumu“, jež v sobě zahrnuje následující 

projevy kyberšikany: ponižování, urážení, zesměšňování nebo jiné verbální ztrapňování. Dle 

odpovědí u této otázky lze usoudit, že popsané chování v příběhu děti považují za jasný 

projev (e)šikany, jen celkově 3 dívky toto chování nepovažovaly za šikanu, a to ještě se 

zmírněnou odpovědí „spíše ne“, navíc většina odpovědí byla označena rozhodně jako „ano“. 

První hypotéza se s čísly 100% u chlapců a 95% u dívek potvrzuje.  

 

Projekční otázka č. 3 

 

Graf 6, Projekční otázka č. 3 
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U otázky číslo čtyři, „Tereza byla ve škole vždy slabší, učení jí nešlo, spolužáci se jí za 

to posmívali, posílali jí smsky, že je hloupá, že propadne atp.“, byla situace obdobná jako 

v předchozí otázce, téměř všichni respondenti popsané chování označili jako šikanu, hladiny 

odpovědí „ano“ a „spíše ano“ se u chlapců dosti lišily, 63% odpovědí chlapců bylo rozhodné 

„ano“ a 29% méně rozhodného „spíše ano“, u dívek se však sobě hladiny blížily více, ba byly 

téměř shodné, 52% dívčích odpovědí „ano“ a 47% odpovědí „spíše ano“. Relativně vyjádřená 

četnost v procentech první hypotézu nepotvrdila, 93% chlapců odpovědělo kladně oproti 98% 

kladným odpovědí dívek. 

 

Projekční otázka č. 4 

 

Graf 7, Projekční otázka č. 4 
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Pátá projekční otázka představovala příběh o elektronické šikaně z druhé kategorie: 

publikování ponižujících záznamů (fotografií, videozáznamů), její znění bylo: „Ondra, který 

umí dobře s počítači, na internetu vytvořil stránky, kde vyvěsil fotky tří spolužáků ze třídy, 

ostatním na tyto stránky rozeslal po icq odkaz. Stránky byly vytvořeny za účelem hlasování, 

kdo z daných tří spolužáků je nejošklivější“. Rozložení odpovědí již nebylo tak jednoznačné 

jako u přecházejících dvou otázek, dle mého názoru je to dáno tím, že příběhy této kategorie 

nečiní přímý útok na oběť, slovy z teoretické části, nejedná se o kyberšikanu přímou, ale 

zprostředkovanou, k e-šikaně jsou využívány, ať už vědomě nebo nevědomě, jiné osoby. 

První hypotéza se u této otázky znovu nepotvrzuje, relativní procenta činí 76% u chlapců a 

81% u dívek. 

 

Projekční otázka č. 5 

 

Graf 8, Projekční otázka č. 5 
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„Karolína se ráda bavila tím, že natáčela ostatní na svůj mobilní telefon, i když 

věděla, že jím je to nepříjemné, po čase se několik lidí ze třídy domluvilo a začalo natáčet na 

oplátku ji“ je otázka šestá. Je to druhá ze tří otázek nepředstavujících případ kyberšikany, 

jistota žáků, že se o kyberšikanu nejedná je, jak je vidět v grafu 9, relativně vysoká, ne však 

tak vysoká, jako tomu bylo u otázky první (měla nepřímý charakter ubližování). Důvodů, proč 

toto chování hodnotilo jako kyberšikanu více dětí než u předchozí otázky, jež kyberšikanou 

nebyla, mě napadá více, jedním z nich může být fakt, že několik předchozích příběhů bylo 

dosti jasnými případy kyberšikany, dalším důvodem, proč více dětí volilo „ano“ a „spíše ano“ 

je přímá povaha chování z příběhu (děti se „přímo“ domluvily a přímo ji natáčely).  

 

Projekční otázka č. 6 

 

Graf 9, Projekční otázka č. 6 
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Sedmá otázka „Michaela s Eliškou si rády dělaly legraci z ostatních ve třídě, při 

hodině tělesné výchovy natočili nemotornou Lucku s Kateřinou při cvičení z gymnastiky. 

Video potom nahráli na Facebook, Lucku i Kateřinu v něm označili a všichni se jim potom 

smáli a video komentovali“, stejně jako otázka osmá ještě spadají do výše zmiňované druhé 

kategorie. První hypotéza se zde lze říci výrazným rozdílem (oproti předchozím případům) 

potvrzuje, relativně vyjádřená četnost v procentech u chlapců, jež v tomto chování spatřují 

prvky (e)šikany je 86% a u dívek s tímtéž názorem 67%. Z grafu 10 je vidno, že u chlapců 

převládal jasný názor nad méně jistým „spíše ano“, u dívek takovýto rozdíl nebyl, poměr 

chlapeckých odpovědí „ano“ a „spíše ano“ byl 62% ku 24%, dívčích odpovědí 52% ku 32%.  

 

Projekční otázka č. 7 

 

Graf 10, Projekční otázka č. 7 
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U osmé otázky „Na Facebooku se objevila ve Photoshopu upravená fotka Pavla, která 

jej zobrazovala s dívčími vlasy a dívčím přirozením. Spolužáci se mu za to ve třídě smáli a 

nazývali jej dívčími jmény“ se první hypotéza nepotvrdila (89% chlapci x 90% dívky). Počet 

odpovědí „ano“ a „spíše ano“ je podobný, značí to nepochybný příklon k „jasnosti“ (e)šikany 

v daném příběhu, ne však úplně rozhodný, absolutní. 

Projekční otázka č. 8 

 

Graf 11, Projekční otázka č. 8 
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Otázka devátá, líčící příběh, jež elektronickou šikanou není, zní: „Honza v hodinách 

matematiky nerad před celou třídou počítal příklady u tabule, jeho spolužáci o tom věděli a 

schválně mu na internetu psali otázky typu, jestli je nervózní, že zítra bude určitě zase před 

celou třídou počítat“. Otázka reprezentuje ojedinělý případ, kdy byly odpovědi až na 

odpověď „ano“ téměř vyrovnané, respondenti, jak je vidno z grafu 12, dosti váhali. Může se 

sice zdát, že se jedná o přímé útoky na oběť, nicméně (e)šikana to není. Mezi dívkami a 

chlapci se objevil významný rozdíl v odpovědi „spíše ano“.  

 

Projekční otázka č. 9 

 

Graf 12, Projekční otázka č. 9 
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Otázka číslo deset je první ze tří spadajících do poslední kategorie Vyhrožování a 

zastrašování, líčila následující příběh: „Petře chodily pravidelně e-maily a smsky, v nichž 

stálo, že už nemá chodit do školy nebo toho bude litovat“. Jen jeden respondent dívčího 

pohlaví odpověděl rozhodným „Ne“. Jen 8% odpovědí bylo negativních, což naznačuje, že 

projevy kyberšikany z této kategorie jsou pro děti dosti čitelné a jasně v sobě obsahují šikanu, 

což je doloženo i výraznou převahou odpovědí „ano“ nad odpověďmi „spíše ano“. Hypotéza 

první se u této otázky potvrdila, 95% chlapců oproti 90% děvčat odpovědělo kladně.  

 

Projekční otázka č. 10 

 

Graf 13, Projekční otázka č. 10 
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Jedenáctá otázka, „Lukáš často dostával smsky z neznámého čísla, že na něho ve škole 

nikdo není zvědavý a že jestli přijde, odejde domů s monokly“ byla dětmi hodnocena taktéž 

drtivou většinou jako šikana, dokonce s ještě větší rozhodností než tomu bylo u předchozí, 

myslím, že to bylo dáno uvedením konkrétního fyzického následku a možná i anonymitou 

šikanujícího. Pouhé 3.5% odpovědí bylo negativních, „Ne“ odpověděl jeden chlapec. 

Hypotéza první u tohoto příběhu neplatí, 98% dívek příběh označilo jako (e)šikanu na rozdíl 

od 95% chlapců. Graf 14 zobrazuje převážnou většinu odpovědí situovanou napravo, děti 

měly u tohoto případu tedy ze všech projekčních příběhů nejvíce jasno.  

 

Projekční otázka č. 11 

 

Graf 14, Projekční otázka č. 11 
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Poslední dvanáctá otázka zněla: „Anetě nechávala Petra s Veronikou vzkazy na e-

mailu, icq atp., že se před zvoněním nemá ve třídě ukazovat nebo jí vyhodí tašku s věcmi 

z okna“. Podobně jako u předchozích dvou otázek, většina žáků v chování spatřovalo prvky 

(e)šikany, u této otázky se však úplná rozhodnost neprojevila jako u předchozích dvou, 

celkem totiž 35% odpovědí bylo „Spíše ano“, u předchozích dvou otázek toto procento činilo 

18% a 15%. První hypotéza se nepotvrdila, relativní procento chlapců, kteří odpověděli 

kladně, bylo 91%, dívek takto odpovídajících bylo97%.  

 

Projekční otázka č. 12 

 

Graf 15, Projekční otázka č. 12 

 

 

 Ze všech tří kategorií bylo nejvíce kladných odpovědí v kategorii třetí, a to 247 

rozhodných odpovědí ano a 78 méně rozhodných spíše ano. První kategorie čítala 182 

odpovědí „ano“ a 139 „spíše ano“, úplná jistota se tak ztrácela – počet nejistých odpovědí 

„spíše ano“ se zvětšoval. Druhá kategorie obsahovala nejmenší počet kladných odpovědí a to 

185 „ano“ a 133 „spíše ano“, opět mnohem větší výskyt odpovědí „spíše ano“ než v kategorii 

třetí. V druhé kategorii se zákonitě musel objevit i největší počet negativních odpovědí se 44 

odpověďmi „spíše ne“ a 10 odpověďmi „ne“. Nejvíce kladných odpovědí bylo tedy 

v kategorii Vyhrožování a zastrašováni s celkovým počtem 325 kladných odpovědí. Celkem 

321 kladných odpovědí bylo v kategorii první Ponižování, urážení, zesměšňování nebo jiné 

verbální ztrapňování. Nejméně kladných odpovědí celkově se vyskytlo v kategorii druhé, 
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Publikování ponižujících záznamů (fotografií, videozáznamů), a to celkem 318. Rozdíl mezi 

celkovým počtem kladných odpovědí mezi kategorií s největším počtem kladných odpovědí a 

kategorií s nejmenším je jen v 7odpovědích, liší se však, zejména pak u třetí kategorie, 

v distinkci mezi odpověďmi rozhodnými a méně rozhodnými – „ano“ a „spíše ano“. Poměr 

kladných odpovědí „ano“ a „spíše ano“ v jednotlivých kategoriích vyšel následovně, u první 

kategorie bylo 57% odpovědí „ano“ a 43% „spíše ano“, u druhé kategorie 54% odpovědí 

„ano“ a 46% odpovědí „spíše ano“ a u třetí kategorie drtivých 76% odpovědí „ano“ a 24% 

odpovědí „spíše ano“. Ve třetí kategorii byly prvky šikany spatřovány jakoby 

„nejrozhodněji“, resp. počet odpovědí „ano“ jasně převýšil počet méně jistých odpovědí 

„spíše ano“. V první kategorii byly prvky šikany spatřovány o něco více jistěji než v kategorii 

druhé.  

 U otázek, jež kyberšikanu nepředstavovaly, si byli respondenti nejjistější. U první 

otázky jich jen šest odpovědělo kladně, nejméně jistí si byli u otázky deváté, kdy kladně 

odpovědělo 45 ze 115 respondentů.  

Třetí část výzkumu 
 

 Vzhledem k cílům výzkumu tato část dotazníku odráží hypotézu třetí, formulovanou 

takto: „Častěji budou oběťmi kyberšikany dívky nežli chlapci“. Otázky z této části budu 

zpracovávat vždy po kategoriích, kterou zkoumaly. Poté výsledky všech kategorií shrnu. 

 

Kategorii první, Ponižování, urážení, zesměšňování nebo jiné verbální ztrapňování, 

odpovídaly první tři otázky této části dotazníku:  

1. Psali Ti někdy spolužák nebo spolužačka pravidelně na icq urážlivé zprávy?   

2. Pomlouvali Tě někdy veřejně spolužák či spolužačka na stránkách jako jsou  

 spoluzaci.cz, facebook.com nebo lide.cz? 

3. Posmívali se Ti někdy po smskách spolužák nebo spolužačka za něco, za cos nemohl? 

 

Nejčastějším případem této kategorie, kdy se žáci svěřili, že se stali obětí daného 

elektronického obtěžování, byla otázka číslo dvě. Necelých 35% žáků  (40 jedinců) se 

přiznalo, že takto bylo elektronicky šikanováno, přičemž jednou nebo dvakrát 26% žáků (30 

jedinců) a vícekrát 9% (10 jedinců). Signifikantním ukazatelem je, že 65% ze všech obětí 

byly dívky (21 z nich odpovědělo „Jednou nebo dvakrát“ a 5 „Vícekrát“). Relativní čestností 
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vyjádřeno 43% z dívek bylo obětí tohoto druhu e-šikany, chlapců relativní čestností vyjádřeno 

bylo obětí 26%. 

Druhým nejfrekventovanějším případem kategorie byla otázka první. 18% respondentů 

(21 jedinců) někdo jednou nebo dvakrát na icq urážel, 5% (6 jedinců) vícekrát, což 

dohromady činí téměř jednu čtvrtinu výzkumného vzorku, tedy 23%. Co se týče rozdělení 

podle pohlaví, 74% obětí bylo pohlaví ženského (15 dívek odpovědělo jednou nebo dvakrát“ 

a 5 „Vícekrát“). Relativní čestnosti činily 33% u dívek, 13% u chlapců. 

Otázka číslo tři přinesla následující údaje: 16% respondentů bylo obětí jednou nebo 

dvakrát, necelé 3% vícekrát (19+3) 17. U této otázky rozdělení podle pohlaví již tolik 

markantní nebylo, číselné vyjádření obětí u mužského pohlaví bylo (9+1) a (10+2) u dívek, 

tedy necelých 46% chlapců a 54% dívek. Relativní čestností vyjádřeno, 20% z celkového 

počtu 60 dívek bylo obětí daného virtuálního agresivního chování, u chlapců toto číslo bylo 

18%.  

Výsledky jsou pro větší přehlednost postupně zobrazeny i graficky skládanými 

sloupcovými grafy 

Otázka č. 1 třetí části dotazníku 

 

Graf 16, Otázka č. 1 třetí části dotazníku 

 
                                                
17 Pro krácení, lepší přehlednost a omezení neustálého se opakování stejných slov volím tuto formu zápisu 
výsledků. První číslice znamená vždy, kolik respondentů odpovědělo „Jednou nebo dvakrát“, druhé číslo, jež 
následuje za znaménkem + pak značí, kolik respondentů zaškrtlo odpověď „Vícekrát“.  
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Otázka č. 2 třetí části dotazníku 

 

Graf 17, Otázka č. 2 třetí části dotazníku 

 

Otázka č. 3 třetí části dotazníku 

 

Graf 18, Otázka č. 3 třetí části dotazníku 
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Kategorie druhá, Publikování ponižujících záznamů (fotografií, videozáznamů), byla 

zpracována otázkami čtyři až šest. 

4. Hlasovali nebo hodnotili spolužáci nebo spolužačky na internetu, jestli jsi ošklivý (á)?  

5. Natočili Tě někdy spolužák nebo spolužačka v trapné nebo zahanbující situaci na 

video, které bylo následně schválně vyvěšeno na internet?  

6. Upravil a vyvěsil na internet někdy spolužák nebo spolužačka tvou fotografii tak, abys 

vypadal (a) směšně?  

 

V této kategorii se nejvíce žáků setkalo z perspektivy oběti s chováním z otázky číslo 

šest, 19% dětí (19+3 jedinci, celkem tedy 22 ze 115) bylo obětí takovéhoto internetového 

ponížení. Stejně jako u předchozí kategorie byly oběťmi častěji dívky, 59% (11+2) a 41% 

chlapců (8+1). Relativní čestností vyjádřeno 22% respondentů ženského pohlaví a 16% 

respondentů pohlaví mužského.  

Na otázku číslo pět odpovědělo kladně 10% ze všech (12 jedinců). Dívky byly 

dvojnásobně častěji obětí než opačné pohlaví, 67% oproti 33% hochů (6+2) dívek oproti (4+0 

hochů). Relativní četnost pohlaví byla 13% u dívek a 7% u hochů.  

Otázka čtvrtá, obětí u této otázky bylo nejméně, a to nejen z této kategorie, ale zatím 

vůbec. 8%, tedy 9 respondentů odpovědělo, že se jim něco takového někdy stalo, z koho pak 

jen jedné dívce vícekrát. Stejně jako v otázce páté dívky byly dvakrát vícekrát obětí než kluci, 

číselně vyjádřeno 3 chlapci (33%) byli obětí jednou nebo dvakrát oproti (5+1 dívkám) 

vícekrát (celkem 67% z obětí). Relativní čestnosti: 10% dívky, 6% chlapci.  

Výsledky opět zpracovávám do grafů. 
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Otázka č. 4 třetí části dotazníku 

 

Graf 19, Otázka č. 4 třetí části dotazníku 

 

Otázka č. 5 třetí části dotazníku 

 

Graf 20, Otázka č. 5 třetí části dotazníku 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
115

Nikdy Jednou nebo dvakrát Vícekrát

po
če

t j
ei

dn
ců

Dívky

Chlapci

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110

Nikdy Jednou nebo dvakrát Vícekrát

Po
če

t j
ed

in
ců

Dívky

Chlapci



58 
 

Otázka č. 6 třetí části dotazníku 

 

Graf 21, Otázka č. 6 třetí části dotazníku 

 

Poslední, třetí kategorie, Vyhrožování a zastrašování skýtala tyto otázky.  

7. Vyhrožoval Ti někdy spolužák nebo spolužačka přes mobilní telefon či e-mail?  

8. Snažil se Tě někdy spolužák nebo spolužačka zastrašit, abys nechodil (a) do školy pod 

výhružkou fyzického napadnutí?  

9. Hrozil Ti někdy spolužák nebo spolužačka po internetu, že ti ve škole provedeš něco 

zlého?  

 

Frekvence kladných odpovědí na otázky této kategorie šla sestupně, nejčetnější byla 

tedy otázka sedmá. Viktimizace u této otázky vyšplhala k 11% respondentů (8+4 jedinců). 

Podle pohlaví bylo opětně vícero děvčat, konkrétně 75% z celkového počtu obětí (7+2 dívky), 

ze zbylých 25% (1+2 chlapci). Relativní procento obětí dívčích čítalo 15%, chlapců 5%.  

U otázky osmé se viktimizace pohybovala téměř na stejné úrovni jako u poslední, 

deváté otázky této kategorie. Necelých 8% respondentů bylo obětí tohoto projevu kyberšikany 

(9 jedinců). 78% z obětí byly dívky (5+2), 22% (2+0) chlapci. Relativně vyjádřená četnost se 

rovnala 12% u holek a 4% u kluků. 
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Otázka devátá odhalila, že 7% (8 respondentů) ze 115 žáků se stalo obětí tohoto 

případu elektronického vyhrožování. 63% obětí bylo dívčího pohlaví (3+2), 37% obětí bylo 

pohlaví chlapeckého (2+1). Relativní čestnosti činily 8% u holek, 6% u kluků.  

 

Otázka č. 7 třetí části dotazníku 

 

Graf 22, Otázka č. 7 třetí části dotazníku 
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Otázka č. 8 třetí části dotazníku 

 

Graf 23, Otázka č. 8 třetí části dotazníku 

 

Otázka č. 9 třetí části dotazníku 

 

Graf 24, Otázka č. 9 třetí části dotazníku 
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 Nejvíce kladných odpovědí bylo v první kategorii, něco málo přes jednu čtvrtinu 

odpovědí z celkových 345 (26% - 89 odpovědí, z toho 20% + 6% -70+19 odpovědí) děti 

označili kladně - že se žáci stali obětí tohoto druhu kyberšikany. Relativní četnost podle 

pohlaví byla 63 % u dívek (38 z 60 jich alespoň u jedné otázky odpověděla kladně) a 40% u 

chlapců (22 jich z 55 odpovědělo alespoň na jednu otázku kladně).  

 Ze 115 respondentů jich bylo v této kategorii 40 takových, jež označili jen jednu ze tří 

odpovědí kladně (39+1). Těch, kteří označili kladně dvě nebo tři odpovědi, bylo 20, 

konkrétně dvě odpovědi kladně označilo 13 a tři odpovědi kladně 7 lidí. Poměr „jedna kladně 

zodpovězená otázka“ a „více kladně zodpovězených otázek“ v kategorii byl takřka 2:1, 

celkem 60 jedinců odpovědělo kladně, že se stali obětí, což činí 52% ze vzorku (a rovná se 89 

odpovědím). Jedinců, kteří označili odpověď „vícekrát“ alespoň dvakrát bylo 6.  

Pro lepší přehlednost uvádím výsečový graf, jež zpracovává počty kladných odpovědí 

v rámci kategorie.  

 

 

Graf 25, Počty kladných odpovědí první kategorie třetí části dotazníku 

 

 Druhá kategorie měla o 46 kladných odpovědí (13%) méně, 13% odpovědí bylo 

kladných (43 odpovědí, 11% + 2% - 37+6 odpovědí). Z  37odpovědí („jednou nebo dvakrát) 

bylo 15 chlapeckých (40%) a 22 dívčích (60%), ze zbylých 6 odpovědí („vícekrát“) byla 

jedna chlapecká (17%) a pět dívčích (83%). Vyjádřeno relativní četností v procentech 33% 

dívek (20 kladně odpovídajících respondentek) a 24% chlapců (13 kladně odpovídajících 

respondentů) bylo obětí projevů kyberšikany druhé kategorie, což je oproti předchozí 

kategorii skoro o polovinu méně.   
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 Počty kladných odpovědí byly následující: 24 respondentů označilo kladně jen jednu 

odpověď ze tří dané kategorie (22+2). Respondentů, jež označili kladně dvě nebo tři otázky, 

bylo v této kategorii 9, z toho 8 jich označilo dvě a 1 člověk tři. Poměr „jedna kladně 

zodpovězená otázka“ a „více kladně zodpovězených otázek“ v kategorii byl 7:3, celkově 33 

žáků odpovědělo kladně, že se stali obětí, což činí 29% ze vzorku (a rovná se 43 odpovědím). 

V této kategorii nebyl nikdo, kdo by označil odpověď „vícekrát“ alespoň dvakrát. 

 

 

Graf 26, Počty kladných odpovědí druhé kategorie třetí části dotazníku 

 

 Co se týče třetí kategorie, jež zahrnuje zastrašování a výhružky, kladných odpovědí 

bylo 9% (6% + 3%, 20+9 odpovědí). 72% obětí odpovědí bylo dívčích (15+6 odpovědí), 25% 

chlapeckých (5+3 odpovědí). Relativní četnost u dívek byla 23% (14 dívek odpovědělo 

kladně), u chlapců 11% (6 chlapců odpovědělo kladně).  

 V této kategorii bylo 15 žáků, jež označili jen jednu ze tří odpovědí kladně (12+3). 

Těch, kteří označili kladně dvě nebo tři odpovědi, bylo 5, konkrétně dvě odpovědi kladně 

označil 1 člověk a tři odpovědi kladně 4 lidi. Poměr „jedna kladně zodpovězená otázka“ a 

„více kladně zodpovězených otázek“ v kategorii byl 3:1, celkově 20 žáků odpovědělo, že se 

stali obětí, což činí 17% ze vzorku (a rovná se 43 odpovědím). Jedinci, kteří označili odpověď 

„vícekrát“ alespoň dvakrát, byli 2. 
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Graf 27, Počty kladných odpovědí druhé kategorie třetí části dotazníku 

  

 Celkově se vyskytlo 61% obětí (70 jedinců označilo kladně alespoň jednu otázku 

z devíti), dle pohlaví byla relativní četnost obětí dívčího pohlaví 73% (44 dívek z 60) a 47% 

chlapeckého pohlaví (26 chlapců z 55). Z celkového vzorku bylo mužských obětí 23% a 

ženských 38%.  

 Ve výzkumu Marka Kujala „se nadpoloviční většina respondentů a to celkem 38 (76 

%) nikdy osobně s kyberšikanou nesetkala. (..).  Nejčastěji uváděným projevem kyberšikany, 

bylo u těchto 12 žáků zasílání vulgárních sms nebo e-mailů a urážky přes chat“.  (Kujal 2010: 

56) Tyto projevy odpovídají mé první kategorii a lze tak říci, že výsledky výzkumů se 

podobají – jak v tomto, tak v mém výzkumu byly jako nejčastější projevy kyberšikany 

zjištěny ty z první kategorie. 

 V diplomové práci Miroslava Hláska bylo zjištěno: „Nadpoloviční většina 

respondentů a to celkem 38 (76 %) se nikdy osobně s kyberšikanou nesetkala, 12 respondentů 

(24 %) uvedlo, že se již někdy s tímto typem obtěžování setkalo (Hlásek 2010: 64). Tyto 

výsledky jsou si blízké s mou první kategorií, kde bylo obětí přibližně 26% 

Čtvrtá část výzkumu 
 

 Tato část dotazníku vzhledem k cílům výzkumu odráží hypotézu čtvrtou, „budou to ve 

větší míře dívky, kdo bude elektronicky šikanovat“. Kategorie zůstaly stejné, nicméně v této 

části dotazníku je pozornost zaměřena na agresory, tedy na pohled z hlediska útočícího.  
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Kategorie první, Ponižování, urážení, zesměšňování nebo jiné verbální ztrapňování 

obsahovala následující otázky: 

1. Psal (a) jsi někdy někomu pravidelně na icq urážlivé zprávy?  

2. Pomlouval (a) jsi někdy veřejně spolužáka či spolužačku na stránkách jako jsou 

spoluzaci.cz nebo facebook.com?  

3. Posmíval (a) ses někdy po smskách spolužákovi nebo spolužačce, za něco, za co 

nemohl (a)?  

 

Nejčastější projevy agrese této kategorie se vyskytly u otázky druhé, tedy pomlouvání 

na veřejných internetových portálech. 22% respondentů (25 dětí) se takto někdy (všichni 

odpověděli „jednou nebo dvakrát“) na internetu chovalo. Poměr dívčích a chlapeckých 

agresorů byl 68% (17 dívek) ku 32% (8 chlapců). Hypotéza třetí se s relativní četností tohoto 

projevu kyberšikany podle pohlaví 15% u chlapců a 28% u dívek potvrzuje.  

Celkem 13% (15 jedinců) kladně odpovědělo na otázku první (12+3, 5+2 u chlapců a 

7+1 u dívek). Percentuálně vyjádřená četnost podle pohlaví odpovídá číslům 47% chlapci a 

53% dívky. Relativní četnost e-šikany podle pohlaví je u této otázky na stejné úrovni, a to 

13% z každého pohlaví.  

Třetí otázka, možná i kvůli její konkrétnosti, byla nejméně frekventovanou, co se týče 

kladných odpovědí. Pouhé 4% odpovědí (4+1, 2+0 u chlapců a 2+1 u dívek, percentuálně 

vyjádřeno dle pohlaví 40% chlapeckých agresorů a 60% dívčích) měly podobu přiznání 

k takovému chování, 96 % žáku odpovědělo, že se takto nikdy nezachovalo. Relativní četnosti 

dle pohlaví byly téměř vyrovnané, z chlapců šikanovala 4%, z dívek 5%, o první hypotéze 

nelze říci, že by se potvrdila, rozdíl je příliš malý.  

Následující grafy výsledky vyobrazují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Otázka č. 1 čtvrté části dotazníku 

 

Graf 28, Otázka č. 1 čtvrté části dotazníku 

 

Otázka č. 2 čtvrté části dotazníku 

 

Graf 29, Otázka č. 2 čtvrté části dotazníku 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105

Nikdy Jednou nebo dvakrát Vícekrát

Po
če

t j
ed

in
ců

Dívky

Chlapci

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

Nikdy Jednou nebo dvakrát Vícekrát

Po
če

t j
ed

in
ců

Dívky

Chlapci



66 
 

Otázka č. 3 čtvrté části dotazníku 

 

Graf 30, Otázka č. 3 čtvrté části dotazníku 

 

Kategorie druhá, Publikování ponižujících záznamů (fotografií, videozáznamů),  

byla pokryta otázkami čtyři až šest, jejichž znění bylo následující: 

4. Hlasoval (a) nebo hodnotil (a) si někdy na internetu, kdo z tvých spolužáků je 

nejošklivější?  

5. Natočil (a) jsi někdy posměšné video svého spolužáka nebo spolužáků, které si 

následně schválně vyvěsil (a) na internet?  

6. Upravil (a) si a vyvěsil (a) na internet někdy fotografii svého spolužáka nebo 

spolužačky tak, aby daný člověk vypadal směšně?  

 

Tato kategorie, možná i proto, že chování z projekčních příběhů této kategorie bylo 

v převážné většině hodnoceno jako rozhodně jako (e)šikana, bylo velmi málo frekventované 

z hlediska kladných odpovědí. V předchozí kategorii se u dvou otázek přiznalo více než 10% 

žáků, v jedné dokonce více než 20%, v této kategorii byl největší podíl agresorů 8% a to u 

otázky šesté. 

Šestá otázka, týkající se úpravy fotografií, byla kladně zaškrtnuta devíti lidmi (8%) a 

to odpovědí „jednou nebo dvakrát“. Drtivé procento (89%) z těchto odpovědí bylo zapsáno 
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rukou dívek, zbytek, 11%, odpovídá jednomu chlapci. Relativní četnost takřka bezvýhradně 

potvrzuje třetí hypotézu, necelá 2% chlapců oproti 13% dívek. 

Otázka čtvrtá potvrdila tento projev kyberšikany u osmi jedinců (7% z celkového 

vzorku). Poprvé nabylo rozdělení podle pohlaví jiné podoby, šest (75%) z těchto jedinců totiž 

bylo mužského pohlaví, dvě ženského (25%). Relativní četnost, jež třetí hypotézu nepotvrdila, 

byla vypočtena na 11% u kluků a 3% u dívek.  

Jediní dva respondenti, což dělá necelá 2% procenta ze 115 žáků osmých tříd, na 

otázku pátou odpověděli, že tak učinili jednou nebo dvakrát. Oba dva byli mužského pohlaví, 

ani jedna ze 60 dívek se dle odpovědí nikdy takto nechovala. Třetí hypotéza se již u druhé 

otázky nepotvrzuje, relativní procento pro chlapce je necelé 4%.  

 

Otázka č. 4 čtvrté části dotazníku 

 

Graf 31, Otázka č. 4 čtvrté části dotazníku 
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Otázka č. 5 čtvrté části dotazníku 

 

Graf 32, Otázka č. 5 čtvrté části dotazníku 

 

Otázka č. 6 čtvrté části dotazníku 

 

Graf 33, Otázka č. 6 čtvrté části dotazníku 
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Třetí kategorie, Vyhrožování a zastrašování: 

7. Vyhrožoval (a) jsi někdy svému spolužákovi nebo spolužačce přes mobilní telefon či 

e-mail?  

8. Snažil (a) ses někdy zastrašit svého spolužáka či spolužačku pod výhružkou fyzického 

napadnutí, aby nechodil (a) do školy?  

9. Hrozil (a) si někdy spolužákovi po internetu, že mu ve škole provedeš něco zlého?  

 

Ani v této kategorii se ani v jednom případě percentuálně vyjádřený počet přiznání 

k virtuální agresi nepřehoupl přes hranici 10%.  

Nejblíže se k této hranici přiblížil percentil otázky poslední, číslo devět. Kladně zde 

odpovědělo deset agresorů (9%), devět označilo „jednou nebo dvakrát“, jedna dívka pak 

odpověď „vícekrát“. Dle pohlaví bylo rozdělení stejné, tedy pět a pět agresorů každého 

pohlaví, relativní četnosti se však samozřejmě lišily, 9% byla relativní četnost u kluků a o 

něco menších 8% u dívek. 

Sedm agresorů (6%) se přiznalo k chování otázky sedmé, nikdo z nich tak však 

nečinil vícekrát než dvakrát. Tři chlapci (43%) a čtyři dívky (57%), takový byl mezi agresory 

poměr. Relativní četnost, stejně jako u předchozí otázky, byla skoro stejná, necelých 6% hoši, 

necelých 7% holky.  

Nejmenší počet „kladných“ respondentů, resp. největší počet „záporných“ se vyskytl 

u otázky osmé. Pouze jedna dívka potvrdila, že se takto agresivně chovala, a to vícekrát. 
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Otázka č. 7 čtvrté části dotazníku 

 

Graf 34, Otázka č. 7 čtvrté části dotazníku 

 

Otázka č. 8 čtvrté části dotazníku 

 

Graf 35, Otázka č. 8 čtvrté části dotazníku 
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Otázka č. 9 čtvrté části dotazníku 

 

Graf 36, Otázka č. 9 čtvrté části dotazníku 

 

 Stejně jako tomu bylo u otázek zohledňujících zkušenost z hlediska oběti, je tomu i u 

otázek zohledňujících zkušenost z hlediska agresora - první kategorie obsahuje projevy 

kyberšikany, jež jsou nejčastější. Jestliže však srovnáme počty kladných otázek z předchozí 

části dotazníku, jsou dosti rozdílné, vždy menší, u první kategorie je to 26% kladných 

odpovědí ze třetí části dotazníku ku 13% kladných odpovědí z této části dotazníku, u druhé 

kategorie 13% ku 6% a u třetí 9% kladných odpovědí třetí části dotazníku ku 6% kladných 

odpovědí této části dotazníku. Tento fakt může naznačovat, že velká část agresorů pochází 

odjinud, než z konkrétních tříd, kde bylo provedeno dotazníkové šetření, např. z jiných 

ročníků, z jiných oblastí sociálního života žáků atp., mohlo také dojít ke zmenšení upřímnosti 

žáků, kteří se k danému chování nebyli ochotni přiznat (o tomto jevu mluví Disman, strach ze 

sankce nebo může hrát svou roli také faktor pozitivní sankce, Disman 2002: 59-60).  

 První kategorie tedy obsáhla 13% kladných odpovědí (45 odpovědí, z toho 12% + 

1%, 41+4 odpovědi). Ze 45 odpovědí bylo 17 chlapeckých (38%, 15+2) a 28 dívčích (62%, 

26+2). Relativní četnosti této kategorie byly pro dívky 38% (23 z 60 dívek odpovědělo 

alespoň u jedné otázky z kategorie kladně) a pro chlapce 27% (15 z 55 chlapců odpovědělo 

alespoň u jedné otázky z kategorie kladně). 
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 Z celkového vzorku (n=115) se v této kategorii vyskytlo 31 těch, kteří označili jednu 

ze tří odpovědí této kategorie kladně (30+1). Těch, kteří označili kladně dvě odpovědi, bylo 7, 

tři kladné odpovědi ze tří v této kategorii neoznačil žádný žák. Poměr jedné kladně 

zodpovězené otázky a dvou kladně zodpovězených otázek byl 31:7 (téměř 4:1), celkem 38 

jedinců zvolilo kladnou odpověď a přiznalo se tak k virtuální agresi, procento agresorů v této 

kategorii je 33% (a rovná se 45 odpovědím). Jeden jedinec označil dvakrát odpověď 

„vícekrát“.  

 Pro přehlednost opět uvádím grafické znázornění, v němž jsou zpracovány počty 

kladných odpovědí této kategorie. 

 

 

Graf 37, Počty kladných odpovědí první kategorie čtvrté části dotazníku 

 

 Druhá kategorie obsáhla 6% (n= 19) kladných odpovědí přiznávajících kyber agresi, 

(47%, 9+0 chlapců a 53%, 10+0 dívek). Relativní četnost kladných odpovědí dle pohlaví byla 

u holek 13% (8 dívek) a u kluků 13% (7 chlapců).   

 12 žáků označilo jednu ze tří odpovědí této kategorie kladně (12+0). Dvě otázky 

kladně označili 2 jedinci, jeden žák pak kladně označil všechny tři otázky. Poměr jedné 

kladně zodpovězené otázky a dvou a více kladně zodpovězených otázek byl 4:1, celkem 15 

žáků zvolilo kladnou odpověď přiznávajíc se ke kyberšikaně, v této kategorii se vyskytlo 13% 

agresorů (což se rovná 19 odpovědím). Odpověď „vícekrát“ nebyla nikým v této kategorii 

označena. 
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Graf 38, Počet kladných odpovědí druhé kategorie čtvrté části dotazníku 

 

 Třetí kategorie obsáhla nejméně kladných odpovědí. Nabízí se zde souvislost 

s odpověďmi na třetí kategorii projekčních otázek, v nich totiž byly prvky (e)šikany 

spatřovány nejvíce, je tak možno říci, že povědomí žáků o tom, že dané chování je 

problematické a špatné, může způsobovat velmi malou frekvenci takového chování. Je zde 

ovšem též možnost, že se žáci k takovému chování méně často, byť byl dotazník anonymní, 

přiznali. V této kategorii bylo zaznamenáno 18 kladných odpovědí (necelých 6%, 16+2), dle 

pohlaví (44%, 8+0 chlapeckých a 56%, 8+2 dívčích). Procentuální relativní rozdělení četnosti 

činilo, shodně jako u předchozí kategorie, 13% u dívek i u chlapců (7chlapců z 55 a 8 dívek 

z 60).  

 Počty kladných odpovědí byly následující: 12 respondentů označilo kladně jen jednu 

odpověď ze tří dané kategorie (12+0). Respondenti, kteří označili kladně dvě otázky, byli 

v této kategorii 3. Poměr „jedna kladně zodpovězená otázka“ a „dvě kladně zodpovězené 

otázky“ v kategorii byl 4:1, celkově 15 žáků odpovědělo kladně, že se stali obětí, což činí 

13% ze vzorku (a rovná se 18 odpovědím). V této kategorii byl jeden člověk, jež označil 

odpověď „vícekrát“dvakrát 
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Graf 39, Počet kladných odpovědí třetí kategorie čtvrté části dotazníku 

Celkově se vyskytlo 44% agresorů (51 jedinců označilo kladně alespoň jednu otázku 

z devíti), dle pohlaví byla relativní četnost agresorů dívčího pohlaví 50% (30 dívek z 60) a 

38% chlapeckého pohlaví (21 chlapců z 55). Z celkového vzorku bylo mužských obětí 18% a 

ženských 23%. 

Pátá část dotazníku 
 

Tato poslední část dotazníku obsahovala následující tři otázky týkající se pojmu 

kyberšikana.  

 Setkal (a) ses někdy s pojmem kyberšikana? 

 Jestli ses s tímto pojmem někdy setkal (a), kde? 

 Máš představu o tom, co tento pojem znamená? 

 

Na první a poslední respondenti odpovídali ano/ne/nejsem si jistý (á), na druhou 

vybrali jednu z několika možností: ve škole, v médiích, odjinud, nejsem si jistý (á) anebo, že 

se s pojmem nesetkali. 

Z výsledků vyplynulo, že se pojmem se setkalo 84% respondentů (97 jedinců), 13% 

(15 jedinců) se s ním nesetkalo a 3% si nebyla jistá (3 jedinci). 

Nejvíce žáků, téměř tři čtvrtiny (71%, 82 jedinců), se s pojmem setkalo ve škole, kde 

jim byl také vysvětlen, zbylých 29% odpovědí bylo distribuováno v odpovědích „v médiích“ 

(19%, 22 jedinců), „odjinud“ (5%, 6 jedinců), „nejsem si jistý (1%, 1 člověk), 4 lidi (necelá 

4%) pak uvedlo, že pojem kyberšikana nezná.  
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O tom, co pojem znamená, má představu drtivá většina sta žáků (87%), naopak pět 

žáků (4%) představu nemá a deset (9%) si jich nebylo jisto. Na podobnou otázku se ptal ve 

své diplomové práci i Marek Kujal, 50% respondentů (25 jedinců) v jeho výzkumu uvedlo, že 

ví, co pojem znamená, 40% (20 jedinců), že si nejsou jistí a 5 respondentů (10%), že význam 

pojmu kyberšikana neví (Kujal 2010: 55).  

Z hlediska pohlaví k žádným výrazným rozdílům nedocházelo.  

 Pro přehlednost uvádím výsečové grafy s hodnotami.  

 

Graf 40, Zkušenost s pojmem kyberšikana 

 

 

 

Graf 41, Kde se s pojmem respondenti setkali 
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Graf 42, Obeznámenost s významem pojmu kyberšikana 
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DISKUZE 

 V této kapitole bych rád shrnul a rozebral poznatky z mého výzkumu vztahující se 

k mým předem vytvořeným hypotézám a také rozvedl některé další poznatky.  

Hypotéza první, jež se týkala druhé části dotazníku a která ve zkratce zní: Prvky 

šikany budou u všech zkoumaných projevů kyberšikany spatřovány více chlapci než dívkami 

se ukázala pro jasné zhodnocení dosti komplikovanou. A to kvůli velmi podobným hodnotám 

relativních procent chlapců a dívek, kteří v chování prvky spatřovali. Jen u třech otázek byl 

rozdíl v procentech větší než alespoň 5%, konkrétně u otázky třetí, sedmé a desáté, u otázky 

číslo dvě odpovědělo kladně o 2% více chlapců, naopak u otázek čtyři, pět, osm, jedenáct a 

dvanáct vyšel v průměru o 4% opačný výsledek (dívky v chování viděly šikanu častěji). Jak 

jsem již řekl, tvrdit něco na základě jen malého percentuálního rozdílu je problematické, 

jelikož rozdíl je jen v několika jedincích. Jediný případ, který hypotézu, dá se říci, 

jednoznačně potvrdil, nastal u otázky č. sedm, rozdíl mezi hochy a děvčaty činil 17%.  

O této hypotéze nelze říci, že by se potvrdila, případů hovořících proti bylo více než 

těch, jež ji podporovaly. 

 

Hypotéza druhá se též týkala druhé části dotazníku s projekčními otázkami, zněla: 

děti budou dosti citlivé v hodnocení situací z projekčních otázek a příběhy, jež (e)šikanou 

nejsou, rozpoznají a jako šikanu neoznačí, příběhy, jež kyberšikanu reprezentují, pak budou 

označeny. Dle interpretovaných výsledků druhé části dotazníku lze tvrdit, že se tato hypotéza 

potvrdila. Všechny příběhy představující kyberšikanu byly vždy kladně označeny, „že lidé 

z příběhu jsou šikanováni“, a to tak, že množství negativních odpovědí se nikdy kladným 

odpovědím nepřiblížilo ani zdaleka, řečí čísel, vždy bylo nejméně 65% odpovědí kladných 

(minimálně 75 jedinců vždy odpovědělo kladně).  

Ohledně otázek, které kyberšikanu neprezentovaly, ty byly také vždy rozpoznány, u 

první velmi značným rozdílem 6 kladných a 109 negativních odpovědí, u druhé (v dotazníku 

šesté) ještě stále výrazným rozdílem 25 kladných a 90 záporných a u třetí (v dotazníku deváté) 

již sice méně výrazným, ale přece jen ještě ucházejícím rozdílem 45 kladných a 70 záporných 

odpovědí. 

O hypotéze lze prohlásit, že byla verifikována.  

Hypotéza třetí, „Častěji budou oběťmi kyberšikany dívky než chlapci“ se nutně 

potvrzuje, zohledníme li počet jedinců, kteří alespoň u jedné z otázek třetí části dotazníku 

odpověděli kladně, 73% dívek (44 z 60 dívek) bylo obětí oproti 47% chlapců (26 z 55 
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chlapců). Z tohoto hlediska lze mluvit o definitivním potvrzení hypotézy (zohledňuje celkový 

počet děvčat x chlapců).  

Z hlediska relativních četností jednotlivých odpovědí části třetí, jež se tato hypotéza 

týkala, lze jasně vyčíst, že oběti kyberšikany ženského pohlaví jasně převažovaly nad oběťmi 

mužského pohlaví. Nejmenší rozdíl mezi oběťmi obou pohlaví byl ve prospěch dívek 2% 

relativní četnosti, největší rozdíl byl 20%, aritmetický průměr rozdílů mezi relativní četností 

obětí z hlediska pohlaví činil 8%, u většiny odpovědí se však pohyboval na úrovni nebo pod 

úrovní toho čísla.18  

Zohledníme-li jednotlivé kategorie z hlediska relativní četnosti podle počtu kladně 

odpovídajících jedinců, dostaneme čísla, která tuto hypotézu také potvrzují, u první kategorie 

byl rozdíl mezi dívkami a chlapci 23% (o 16 dívek více), u druhé 9% (o 7 dívek více) a u třetí 

12% (o 8 dívek více)19.  

 

Hypotéza čtvrtá, týkající se čtvrté části, zněla: „Budou to ve větší míře dívky, kdo 

bude elektronicky šikanovat“. Při zohlednění celkového počtu jedinců alespoň u jedné 

z otázek odpovídajících kladně, hypotéza se potvrzuje, celkově se nám dostává 50% dívek, 

jež alespoň jednou nebo dvakrát kybernetický útok provedlo (30 z 60 dívek) oproti 38% kluků 

(21 z 55 kluků). Z tohoto hlediska, které je, jak bylo řečeno výše nejdůležitější, se hypotéza 

potvrzuje. 

Z hlediska relativních četností jednotlivých odpovědí o této hypotéze nelze tvrdit, že 

byla potvrzena. Hlavním důvodem je vysoký počet otázek, kde se rozdíl v relativních 

četnostech mezi pohlavím respondentů, jež se ke kyberšikaně přiznali, pohyboval okolo 1% a 

nebyl tak dosti přesvědčivý, přesně těchto otázek bylo pět. Dvě otázky hypotézu jasně 

potvrzovaly a dvě, sice už ne tak jasně, ne. Nejvyšší rozdíl z hlediska pohlaví se rovnal 13%, 

nejmenší, jak již bylo řečeno, 1%.  

Při pohledu na jednotlivé kategorie kybernetické šikany z hlediska jedinců, kteří 

alespoň u jedné otázky volili kladnou odpověď, se nám dostává u první kategorie 38% pro 

dívky a 27% pro chlapce, rozdíl, který hypotézu u této kategorie potvrzuje, dělá 9%. Druhá a 

třetí kategorie čítají stejné sumy, 13% dívek i chlapců odpovědělo kladně, rozdíl zde tedy 

nebyl zjištěn žádný a hypotéza potvrzena nebyla (vzhledem k tomu, že u 2 ze tří se 

nepotvrdila).  

                                                
18 V pořadí od 1. do 9. otázky této kategorie byl rozdíl jednotlivých četností následující: 20%, 17%, 2%, 4%, 6%, 
6%, 9%, 8% a 2%. 
19 Poměry dívčích a chlapeckých obětí kyberšikany dle kategorií: 1. Kategorie – 63% ku 40%, 2. kategorie – 
33% ku 24% a 3. kategorie – 23% ku 11%. 
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Poměry četnosti kladně zodpovězených otázek jednotlivých kategorií (jedna ze tří ku 

dvěma či třemi ze tří kladně zodpovězených otázek) se u všech tří kategorií pohybovaly okolo 

4 ku 1.  

Srovnání výsledků s českými a zahraničními studiemi 
 

České studie 
 

Projekt E-Bezpečí, do něhož se zapojilo 12 533 respondentů ze základních a středních 

škol ČR, zjistil, že 59% respondentů se již někdy stalo obětí kyberšikany. Celkový počet obětí 

šikany v mé studii byl 61% 20, což se výsledkům projektu E-Bezpečí dosti podobá, podíváme-

li se na kategorii první: Ponižování, urážení, zesměšňování nebo jiné verbální ztrapňování, 

procento respondentů, jež se stalo obětí takovéhoto chování, je 52%, což má k výsledkům 

projektu E-Bezpečí také blízko, na druhou stranu, nejmenší procento obětí, které se vyskytlo u 

kategorie třetí: Vyhrožování a zastrašování a které bylo17% se výsledkům zmiňovaného 

projektu dosti vzdaluje. 

Srovnání s projektem Minimalizace šikany je méně shodné. V tomto projektu (počet 

respondentů=1004) bylo zjištěno, že v posledních šesti měsících se obětí kyberšikany stalo 

10% dětí, což má k 61%, jež byly zjištěny v mé studii, dosti daleko. 

Zahraniční studie 
 

 S výzkumem Hindujy a Patchina z roku 2008, který se zaměřil na vzorek 1400 

mladistvých a v němž bylo zjištěno, že více než 32 % chlapců a přes 36 % dívek bylo obětí 

kyberšikany a naopak 18 % chlapců a 16 % dívek se k virtuálnímu obtěžování přiznalo 

(Hinduja, Patchin 2008) můj průzkum podobné výsledky nesdílí, čísla vyplývající z mé práce 

jsou mnohem větší, 47% chlapců a 73% dívek bylo obětí kyberšikany a 38% chlapců a 50% 

dívek se k virtuální agresi přiznalo.  

  

 Průzkum Robin Kowalské a kol., 3767 dětí ve věku 10 – 14 let z šesti různých škol 

vedený v roce 2006, odhalil 18 % dětí v posledních dvou měsících sužovaných kyberšikanou 

a 11 % kyberneticky šikanujících ve stejném časovém období. Tato čísla jsou od mých 

                                                
20 Celkový počet obětí/útočníků=počet jedinců (percentuální vyjádření), kteří alespoň u jedné otázky z devíti 
odpověděli kladně 
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výsledků (61% obětí a 44% agresorů) ještě vzdálenější, než tomu bylo u předchozí americké 

studie. Rozdíl roků, kdy byly výzkumy provedeny, může hrát roli.  

 

 Ve zkoumání 770 mladých ve věku 11 až 19 let ve Velké Británii (2005) 

Celonárodního charitativního spolku dětských domovů (National Children´s Home charity) a 

Tesco mobile bylo zjištěno 20 % obětí kyberšikany (Shariffová 2008:65), což je taktéž o dost 

méně, než v mém výzkumu. Tento anglický průzkum je staršího data, což může být příčinou 

rozdílu. 

Z hlediska pohlaví 

Porovnáme-li výzkumné šetření Kowalské, jež zkoumalo téměř čtyři tisíce žáků a 

žákyň z šestých, sedmých a osmých tříd základních škol v USA, s mými výsledky, obětí 

virtuálního obtěžování se v tomto výzkumu stalo 25% dívek oproti 11% chlapců (Kowalská et 

al. 2008), rozdíl tedy činil 14%, v mém výzkumu byl rozdíl mezi dívčím a chlapeckým 

pohlavím 26% (z hlediska kladných odpovědí respondentů). O výsledcích rozdílů nelze tvrdit, 

že si jsou blízké. Zjištění Kowalské, že původci kyberšikany byly častěji dívky (13 % proti 

8,6 %, rozdíl se tedy rovná cca 5%) se s mým zjištěním, relativní četnost u dívek činila 50% 

(30 dívek z 60 odpovědělo alespoň u jedné otázky čtvrté části dotazníku kladně) a u chlapců 

38% (21 chlapců z 55 odpovědělo alespoň u jedné otázky čtvrté části dotazníku kladně) – 

rozdíl mezi pohlavím se zde tedy také prokázal, nicméně byl větší (12% oproti 5%). V první 

kategorii byl zjištěn rozdíl 9 %, u zbývajících dvou žádný.  

Ve výzkumu  Hindujy a Patchina 3141 dívek z celého světa, jež se do průzkumu samy 

zapsaly a jejichž průměrný věk byl 14 a půl let, více jak jedna třetina na tvrzení: „Byla jsem 

virtuálně šikanovaná“, odpověděla pozitivně (Burgess – Proctor et al., v tisku 2008 citováno 

podle Hinduja a Patchin 2008: 52). V mém výzkumu jsem došel ještě k mnohem většímu 

číslu (73% - 44 respondentů dívčího pohlaví z 60 alespoň u jedné z devíti otázek ptajících se 

na jednotlivé projevy kyberšikany z hlediska obětního odpovědělo kladně).  

Výzkumné šetření z roku 2006 provedené Smithem a a kol. rovněž naznačilo, že dívky 

byly virtuálně šikanovány mnohem častěji než chlapci (Smith 2006 citováno podle Kowalská 

et al. 2008: 79), což s mou studií souhlasí (relativní četnost virtuálních agresorů u dívek čítala 

50%, u chlapců 38%)  
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Závěr 
  

 Tato bakalářská práce se zabývala výskytem kyberšikany na druhém stupni základních 

škol a názory žáků na její konkrétní projevy. Teoretická část se v prvním úseku zabývá 

klasickou šikanou, ostatní části jsou pak již věnované kyberšikaně, jejím druhům, výzkumu a 

rozboru problematiky kyberšikany a pohlaví obětí a agresorů. V praktické části jsem se 

zaměřil na výzkum na dvou základních školách, které jsem si pro můj výzkum vybral. 

Z výsledků vyplynulo, že děti jsou prvky šikany v konkrétních příbězích reprezentujících 

projevy kyberšikany schopny fakticky spatřovat, z čehož usuzuji, že jsou schopny si 

uvědomit, kdy je jejich virtuální jednání v mezích a kdy je již přesahuje. Dále vyšlo najevo, že 

obětí kyberšikany se mezi dětmi vyskytuje nadpoloviční množství 61%, a že oběťmi jsou 

mnohem častěji dívky než chlapci (73% ku 47% - poměr téměř 3:2 – o polovinu více). Bylo 

též zjištěno, že 44% dětí z výzkumného vzorku někoho někdy elektronicky šikanovalo, častěji 

z celku šikanovaly dívky (50% ku 38% - poměr 25:17). Velké procento obětí i útočníků může 

být ovlivněno faktem, že někteří respondenti odpověděli kladně třeba jen u jedné otázky 

z devíti. Z odpovědí vyplynulo, že jak oběťmi, tak útočícími se děti stávaly hlavně „jednou 

nebo dvakrát“, méně často „vícekrát“.  

 Výsledky mého výzkumu se s výsledky jiných studií příliš neshodovaly, můj výzkum 

naznačil mnohem větší procento obětí i útočníků. Má studie se v hodnotách shodovala jen 

s jednou studií, a to téměř totožně (studie zkoumala kyberšikanu z hlediska obětního), byla to 

studie česká (studie projektu E-Bezpečí), velice rozsáhlá a ze všech nejaktuálnější (u nás 

největší dosud – n= 12533, z období 2010 - 2011), tato česká studie došla k procentuálnímu 

vyjádření obětí ze vzorku 59%, má studie 61%. S druhou českou studií (projektu 

Minimalizace šikany) se má studie neshodovala. Co se týče cizích studií, zjištěná čísla mé 

studie byla vždy větší, což mohlo být způsobeno datem těchto studií (většina byla o 5 let 

starší).  

Elektronické šikanování, ač si to velká část veřejnosti neuvědomuje nebo nepřipouští, 

je fenoménem velmi rozšířeným a pro společnost, zejména pro děti, kterých se týká a které 

sužuje, nebezpečným. 

 Děti pojem kyberšikana znají a mají představu, co znamená, byl jim ve většině případů 

vysvětlen ve škole, dále jej pak znají hlavně z médií. Informovanost je tak dosti vysoká, 

k čemuž přispívají medializované případy elektronické šikany a také množící se projekty, jež 

si za úkol vytyčily proti tomuto fenoménu bojovat. 
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 Jak se dalo očekávat prakticky všechny děti vlastní mobilní telefon, dostat se na 

internet pro ně není žádným problémem, jsou-li on-line, nejčastěji komunikují s kamarády, 

dále pak hrají hry, to zejména chlapci.  

 Zákeřnost kyberšikany vyvstává hlavně z jednoduchosti jejího provedení, děti 

v anonymním prostředí ztrácí zábrany, odhodlají se k činům, jež by v off-line realitě 

neučinily, snadno se, často i nevědomky, k šikaně ve virtuálním světě přidají a znásobí tak 

bolest šikanovaného. Elektronicky je schopen ublížit každý, kdo alespoň trochu technologii 

ovládá, ať je hluchý, fyzicky omezený či jinak limitovaný. 

 Šikana a kyberšikana mají mnoho podobných znaků, ať záměrnost chování, záměr 

ublížit či bolest, jež způsobuje obětem. Existuje však i mnoho rysů, v nichž se tato agresivní 

chování rozchází, ať je to již zmiňovaná anonymita, ztráta zábran s ní spojená, relativní 

jednoduchost někoho kyberšikanovat nebo možnost někoho tyranizovat 24 hodin denně.  

 Anglické přísloví „Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt 

me“, je při pohledu na to, co kyberšikana může způsobit a způsobila prázdnou frází, nejen, že 

kyberšikana může vést k vážným psychickým poruchám, ale může taky vést k fyzickým 

útokům, neb šikana i kyberšikana se mohou vzájemně propojovat a doplňovat. Vzhledem 

k rozšířenosti tohoto jevu, jež vyplynul z mého výzkumného šetření, ale i z šetření jiných, je 

potřeba proti tomuto jevu účelně bojovat a předcházet mu. 
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Příloha č. 1 Dotazník 
 

Dotazník pro žáky osmých tříd týkající se chování na internetu 

Odpovědi na následující otázky prosím zakroužkujte nebo podtrhněte, vždy 

zakroužkujte jen jednu odpověď 

1. Pohlaví: dívka   x   chlapec 

 

2. Máš doma přístup k internetu: ano   x   ne 

 

3. Máš přístup k internetu ve škole: ano   x   ne 

 

4. Na internetu nejčastěji: komunikuji s kamarády   x   hraju hry   x   studuji   x   

jiné 

 

5. Na internetu jsem: každý den   x   více jak třikrát za týden   x   méně jak třikrát 

za týden 

 

6. Vlastníš mobilní telefon: ano   x   ne 

 

Otázky týkající se chování na internetu, opět zakroužkujte vždy jen jednu odpověď 

 

Myslíš si, že lidé z následujících příběhů jsou šikanováni? 

1.  Michalovi nikdy moc nešla práce s počítačem, v hodinách, kdy třída byla v počítačové 

učebně, si spolu ostatní spolužáci psali, Michal si však nepsal s nikým, protože to 

neuměl.  

 

a) Ano  b) Spíše ano  c) Spíše Ne  d) ne 

 

2. Adéla byla vždycky nespokojená se svým akné, na internetu si denně psala se 

spolužačkou Karolínou, která se jí za její akné vysmívala a urážela ji. 

 

a) Ano  b) Spíše ano  c) Spíše Ne  d) ne 
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3. S Tomášem se nikdo ve třídě nikdy moc nebavil, na stránkách třídy (spoluzaci.cz, 

facebook.com nebo lide.cz) si o něm spolužáci začali psát, že neumí mluvit, že je 

postižený a další vymyšlené věci, dobře se nad tím bavili, Tomáš si přitom vše mohl 

přečíst.  

 

a) Ano  b) Spíše ano  c) Spíše Ne  d) ne 

 

4. Tereza byla ve škole vždy slabší, učení jí nešlo, spolužáci se jí za to posmívali, posílali 

jí smsky, že je hloupá, že propadne atp.  

 

a) Ano  b) Spíše ano  c) Spíše Ne  d) ne 

 

5. Ondra, který umí dobře s počítači, na internetu vytvořil stránky, kde vyvěsil fotky tří 

spolužáků ze třídy, ostatním na tyto stránky rozeslal po icq odkaz. Stránky byly 

vytvořeny za účelem hlasování, kdo z daných tří spolužáků je nejošklivější. 

a) Ano  b) Spíše ano  c) Spíše Ne  d) ne 

 

6. Karolína se ráda bavila tím, že natáčela ostatní na svůj mobilní telefon, i když věděla, 

že jím je to nepříjemné, po čase se několik lidí ze třídy domluvilo a začalo natáčet na 

oplátku ji. 

a) Ano  b) Spíše ano  c) Spíše Ne  d) ne 

 

7. Michaela s Eliškou si rády dělaly legraci z ostatních ve třídě, při hodině tělesné 

výchovy natočili nemotornou Lucku s Kateřinou při cvičení z gymnastiky. Video potom 

nahráli na Facebook, Lucku i Kateřinu v něm označili a všichni se jim potom smáli a 

video komentovali. 

a) Ano  b) Spíše ano  c) Spíše Ne  d) ne 

 

8. Na Facebooku se objevila ve Photoshopu upravená fotka Pavla, která jej zobrazovala 

s dívčími vlasy a dívčím přirozením. Spolužáci se mu za to ve třídě smáli a nazývali jej 

dívčími jmény.  

a) Ano  b) Spíše ano  c) Spíše Ne  d) ne 
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9. Honza v hodinách matematiky nerad před celou třídou počítal příklady u tabule, jeho 

spolužáci o tom věděli a schválně mu na internetu psali otázky typu, jestli je nervózní, 

že zítra bude určitě zase před celou třídou počítat. 

 

a) Ano  b) Spíše ano  c) Spíše Ne  d) ne 

 

10. Petře chodily pravidelně e-maily a smsky, v nichž stálo, že už nemá chodit do školy 

nebo toho bude litovat. 

 

a) Ano  b) Spíše ano  c) Spíše Ne  d) ne 

 

11. Lukáš často dostával smsky z neznámého čísla, že na něho ve škole nikdo není zvědavý 

a že jestli přijde, odejde domů s monokly. 

 

a) Ano  b) Spíše ano  c) Spíše Ne  d) ne 

 

12. Anetě nechávala Petra s Veronikou vzkazy na e-mailu, icq atp., že se před zvoněním 

nemá ve třídě ukazovat nebo jí vyhodí tašku s věcmi z okna. 

 

a) Ano  b) Spíše ano  c) Spíše Ne  d) ne 

 

 

1. Psali Ti někdy spolužák nebo spolužačka pravidelně na icq urážlivé zprávy?   

a) Nikdy b) Jednou nebo dvakrát  c) Vícekrát 

2. Pomlouvali Tě někdy veřejně spolužák či spolužačka na stránkách jako jsou  

 spoluzaci.cz, facebook.com nebo lide.cz? 

a) Nikdy b) Jednou nebo dvakrát  c) Vícekrát  

3. Posmívali se Ti někdy po smskách spolužák nebo spolužačka za něco, za cos nemohl 

(a)?  

a) Nikdy b) Jednou nebo dvakrát  c) Vícekrát 

4. Hlasovali nebo hodnotili spolužáci nebo spolužačky na internetu, jestli jsi ošklivý (á)?  

a) Nikdy b) Jednou nebo dvakrát  c) Vícekrát 
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5. Natočili Tě někdy spolužák nebo spolužačka v trapné nebo zahanbující situaci na 

video, které bylo následně schválně vyvěšeno na internet?  

a) Nikdy b) Jednou nebo dvakrát  c) Vícekrát 

6. Upravil a vyvěsil na internet někdy spolužák nebo spolužačka tvou fotografii tak, aby 

jsi vypadal (a) směšně?  

a) Nikdy b) Jednou nebo dvakrát  c) Vícekrát 

 

7. Vyhrožoval Ti někdy spolužák nebo spolužačka přes mobilní telefon či e-mail?  

a) Nikdy b) Jednou nebo dvakrát  c) Vícekrát 

8. Snažil se Tě někdy spolužák nebo spolužačka zastrašit, abys nechodil (a) do školy pod 

výhružkou fyzického napadnutí?  

a) Nikdy b) Jednou nebo dvakrát  c) Vícekrát 

9. Hrozil Ti někdy spolužák nebo spolužačka po internetu, že ti ve škole provedeš něco 

zlého?  

a) Nikdy b) Jednou nebo dvakrát  c) Vícekrát 

10. Psal (a) jsi někdy někomu pravidelně na icq urážlivé zprávy?  

a) Nikdy b) Jednou nebo dvakrát  c) Vícekrát 

11. Pomlouval (a) jsi někdy veřejně spolužáka či spolužačku na stránkách jako jsou 

spoluzaci.cz nebo facebook.com?  

a) Nikdy b) Jednou nebo dvakrát  c) Vícekrát 

12. Posmíval (a) ses někdy po smskách spolužákovi nebo spolužačce, za něco, za co 

nemohl (a)?  

a) Nikdy b) Jednou nebo dvakrát  c) Vícekrát 

13. Hlasoval (a) nebo hodnotil (a) si někdy na internetu, kdo z tvých spolužáků je 

nejošklivější?  

a) Nikdy b) Jednou nebo dvakrát  c) Vícekrát 

14. Natočil (a) jsi někdy posměšné video svého spolužáka nebo spolužáků, které si 

následně schválně vyvěsil (a) na internet?  

a) Nikdy b) Jednou nebo dvakrát  c) Vícekrát 

15. Upravil (a) si a vyvěsil (a) na internet někdy fotografii svého spolužáka nebo 

spolužačky tak, aby daný člověk vypadal směšně?  

a) Nikdy b) Jednou nebo dvakrát  c) Vícekrát 
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16. Vyhrožoval (a) jsi někdy svému spolužákovi nebo spolužačce přes mobilní telefon či 

e-mail?  

a) Nikdy b) Jednou nebo dvakrát  c) Vícekrát 

17. Snažil (a) ses někdy zastrašit svého spolužáka či spolužačku pod výhružkou fyzického 

napadnutí, aby nechodil (a) do školy?  

a) Nikdy b) Jednou nebo dvakrát  c) Vícekrát 

18. Hrozil (a) si někdy spolužákovi po internetu, že mu ve škole provedeš něco zlého?  

a) Nikdy b) Jednou nebo dvakrát  c) Vícekrát 

 

Setkal(a) ses někdy s pojmem kyberšikana? 

a) Ano  b) Ne    c) Nejsem si jistý(á) 

Jestli ses s tímto pojmem někdy setkal (a), kde? 

a) Vysvětlili ti jej ve škole b) V médiích (televize, noviny, časopisy,internet) c) 

Odjinud 

d) Nejsem si jistý (á)  e) Nesetkal 

Máš představu o tom, co tento pojem znamená? 

a) Ano  b) Ne    c) Nejsem si jistý(á) 

 

Děkuji moc za vyplnění !!!  

 


