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Abstrakt 
 

 Bakalářská práce „Podoby a projevy disinhibice“ se zaměřuje na internetovou 

komunikaci. V dnešní době internetu, mobilních telefonů a jiných komunikačních zařízení 

můžeme pomocí internetu nebo svého mobilního telefonu komunikovat celé hodiny. Začátek 

práce se věnuje úvodu do historie internetu a kyberprostorem jako prostředím, do něhož 

prostředí internetu patří. Poté se věnuje základním psychologickým aspektům komunikace v 

kyberprostoru. Představuje typickou skupinu obětí a různé metody útoků. Poukazuje na 

výhody a nevýhody internetu a sociálních sítí a jejich nebezpečí, ale i na kladné stránky 

internetu a sociálních sítí pro mladistvé. 

 Bakalářská práce může sloužit jako zdroj informací všem, kteří se o komunikaci na 

internetu zajímají. A dále i jako inspirace těm, kteří tuto oblast komunikace zkoumají. 

 

 

Abstract 
 

 The bachelor thesis „Disinhibition forms and manifestation“ focuses on the internet 

communication. Nowadays, mobile phones, Internet and other communication devices can 

use the Internet or your mobile phone to communicate for hours. Start of thesis deals with an 

introduction to the history of the Internet and cyberspace as an environment in which the 

Internet is. Then he deals with basic psychological aspects of communication in cyberspace. It 

represents a typical group of victims, and various methods of attack. It points out the 

advantages and disadvantages of Internet and social networks and their dangers, but also on 

the positive aspects of social networks and the Internet for young people. 

 The bachelor thesis can be used as a source of information to all who are interested in 

communicating on the Internet. And as a further inspiration to those who explore this area of 

communication. 
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Předmluva 

 Internet, sociální sítě, mobilní komunikace, virtuální sféra atd. jsou bezesporu 

fenoménem dnešní doby. Nástup a mohutný rozvoj těchto technologií je typický pro 

uplynulých pár desítek let. Mám ještě v živé paměti, kdy jsem jako zaměstnanec společnosti 

Motorola s.r.o. využívala výhody vlastnictví jednoho z prvních „kapesních“ mobilních 

telefonů. Bez nadsázky prohlašuji, že v nouzi by se dal použít jako obranný prostředek při 

napadení. 

 K tomuto rozvoji technologií rozhodně přispěly i politické změny, které se u nás udály 

koncem minulého století. Otevřel se trh a výpočetní technika, mobilní telefony a další nové 

komunikační technologie se postupně staly nedílnou součástí našich domácností a 

každodenního pracovního a soukromého života. Rozvoj sebou přinesl nebývalé možnosti a 

nový způsob vlastní prezentace a realizace. Několika stisknutím kláves můžeme získat téměř 

okamžitě nejnovější zprávy o dění nejen u nás, ale i ve světě. Vzdálenosti se zkrátily. 

 Mobilní telefon dnes vlastní téměř každé dítě školou povinné. Pro internet je také 

typické rychlá a snadná možnost komunikace. Spojením obou technologií, které dnešní mladí 

lidé tak mistrně ovládají, se mezilidské vztahy a komunikace čím dál tím více přesouvají 

z reálného světa do virtuálního. Jsme snadno dostupní v jakémkoli čase a místě pro kohokoli. 

Ovšem tak jako má jing své jang, tak i tento prudký rozmach především internetové 

komunikace má své světlé a stinné stránky a přináší sebou určitá rizika. 

 Kromě nesporných výhod je komunikace prostřednictvím internetu často zneužívána. 

Ve velké míře se objevují nové metody a sofistikovanější útoky pomocí tohoto nástroje. 

Dostupnost a anonymita se staly živnou půdou pro útočníky rizikových jevů, kteří se dokážou 

rychle přizpůsobovat novým technologickým možnostem a díky neznalosti internetového 

prostředí a působení na psychiku uživatele jsou v řadě případů ve svých útocích úspěšní. 

 Ve své práci se v první kapitole zabývám otázkou vývoje lidské komunikace, kterážto 

bude spojovacím článkem celé práce. Cílem práce je seznámit potenciální čtenáře 

s nejrozšířenějšími formami útoků a psychologickými aspekty, které jsou podmiňujícími 

faktory pro zneužití informačních a komunikačních technologií. 
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1 Vývoj lidské komunikace 

 

Pojem komunikace patří v dnešní době k velmi frekventovaným pojmům. Díky 

komunikaci a schopnosti předávat si informace se vyvíjí lidské poznání. Má zastoupení 

v různých oblastech našeho života a proto má řadu rozdílných významů. 

 

1.1 Vymezení pojmu komunikace 

 

V českém jazyce má termín komunikace několik významů: 

 Pozemní komunikace - čili silnice, dálnice, chodníky, cyklostezky apod. 

 Obecné označení dopravní cesty - např. železnice, vodní cesty, letecké cesty 

 Dorozumívání se - výměna informací mezi lidmi, proces v oblasti informatiky 

 S přihlédnutím k zaměření mé práce se budu nadále věnovat komunikaci ve smyslu 

výměny informací. 

 Termín komunikace má kořeny v latinském „communicatio“, tedy „vespolné 

účastnění“ a „communicare“, jehož významem je „společně něco sdílet, činit něco 

společným“ 
1
. Sám pak definuje komunikaci jako „předávání informací“ nebo „vzájemný 

kontakt“.  

 Téma mezilidské komunikace zasahuje do širokého okruhu různých vědních disciplín 

(psychologie, filozofie, pedagogika, sociologie, logika, lingvistika, antropologie aj.) a každá 

z těchto disciplín má své vlastní přístupy a metody a je tedy přirozené, že lze dohledat mnoho 

definic tohoto pojmu. 

„Komunikace je sdělováním významů v sociálním chování a v sociálních vztazích 

lidí.“ 
2
 

„Komunikace je jednáním, jehož cílem z hlediska komunikátora je přenos sdělení 

jedné či více osobám prostřednictvím symbolů. Vzájemné působení mezi komunikujícími 

                                                 
1
 VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 263 s. ISBN 80-7178-291-2. 

 
2
 JANOUŠEK, Jaromír. Sociální komunikace. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1968. 172, [3] s. Sociologická knižnice. 
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partnery se nazývá komunikační proces.“
3
  

„Komunikace je sdělování určitých významů v procesu přímého nebo nepřímého 

sociálního kontaktu.“
4
  

„Smyslem každé komunikace je dorozumět se a případně pozměnit svůj „vnitřní 

kontext“ v mysli, ve vědomí i nevědomí. Obohatit ho o pocit sounáležitosti, vnést do něj novou 

informaci. Informace, které přijímáme, informují nejen nás, ale doslova v nás. In-formují - to 

jest, tvarují, přetvářejí, mnohdy rozšiřují či zcela přeformátovávají naše poznatky, postoje a 

emoce.“
5
  

„Komunikace významně ovlivňuje rozvoj osobnosti, je důležitá v mezilidských vztazích, 

je prostředkem vzájemných vztahů. V nejširším slova smyslu lze komunikaci chápat jako 

symbolický výraz interakce, tj. vzájemné a oboustranné ovlivňování mezi dvěma nebo více 

systémy. Znamená současně i přenos informací, které jsou prostředkem ovlivňování subjektů 

na komunikaci se podílejících.“
6
 

Definicí by bylo možno uvádět ještě celou řadu. Některé zdůrazňují více aspekty 

formální, jiné obsahové, některé upřednostňují prožitkovou stránku, jiné logickou. 

Z uvedeného je tedy zřejmé, že nelze vyslovit úplnou a vyčerpávající definici komunikace, jež 

by zahrnula poznatky ze všech vědních oborů, jež se jí zabývají.  

 

1.2 Etapy vývoje  

 

Stejně tak jako nelze stanovit jednotnou definici komunikace, tak i náhled na vývoj je 

jednotlivými autory vysvětlován dle jejich postojů a názorů. Společně však uznávají, že 

v průběhu historie prošla lidská komunikace několika různými vývojovými etapami, kdy 

každá z nich znamenala zásadní změny nejen pro jedince samotného, ale zároveň pro celou 

společnost. Přechody mezi jednotlivými epochami neprobíhaly v jeden okamžik, ale 

v pozvolných procesech. 

                                                 
3
 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1995. 307 s. ISBN 80-7184-134-

X. 
4
 NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 287 s. ISBN 80-200-0690-7. 

5
 VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 263 s. ISBN 80-7178-291-2. 

 
6
 KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie: narušení komunikační schopnosti, logopedická prevence, logopedická 

intervence v ČR, příklady z praxe. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 224 s. Pedagogika. ISBN 80-247-1110-9. 
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Obrázek 1 - Historické fáze vývoje komunikačních médií
7
 

 

 

Rozlišení na pět základních epoch, které vycházejí z klasické evoluční teorie, nastiňují 

DeFleur a Ball-Rokeachová: 
8
 

1) Epocha znamení a signálů - na počátku existence lidstva komunikoval člověk 

pouze pomocí primitivních signálů, znamení a omezených zvuků. Dle této teorie 

slova ještě neexistovala. Přenášela se jen velmi krátká a jednoduchá sdělení. 

Komunikace měla minimální vliv na myšlenkové procesy a společenský život. 

2) Epocha mluvení a jazyka 
9
 - používáni jazyka je u člověka běžné asi 35 tisíc let. 

Tak jak byl člověk nucen vyrovnávat se s novými situacemi a nacházet nová řešení 

problémů, tak docházelo zároveň i vývoji jeho jazykových schopností. 

                                                 
7
 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 327 s. ISBN 80-7178-926-7. 

 
8
 DEFLEUR, Melvin L. a BALL-ROKEACH, Sandra J. Teorie masové komunikace. 1. čes. vyd. Praha: 

Karolinum, 1996. 363 s. ISBN 80-7184-420-9. 

 
9
 Jedná se o období 90-40 tisíc let př.n.l. 
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Pochopením symbolů dostali lidé nástroj k vysvětlování, abstrahování, zvažování a 

analýze. Tím dochází k rozvíjení myšlení a komunikace se odehrává pomocí slov, 

tedy pomocí artikulované řeči.  

3) Epocha psaní
10

 - vývoj písma je úzce spjat s přechodem od obrazových soustav 

k používání jednoduchých písmenných soustav, které byly spojené s představou 

zvuku. Předchůdcem dnešního písma byly piktogramy
11

, kdy jednotlivé znaky 

znamenaly společně sdílené pojmy, např. hieroglyfy a čínské znaky. Nejvyšší 

stupeň představoval vynález fonetického neboli hláskového písma
12

. Jednotlivé 

znaky se přestaly spojovat s celými pojmy a nadále označovaly menší jednotky, 

nejprve slabiky, následovaly jednotlivé hlásky. Jednalo se o tedy jednotky zvukové, 

bez významu.  Mezistupněm bylo klínové písmo používané Sumery.  

Epocha psaní umožnila nahradit akustické vnímání vnímáním vizuálním. Písmo se 

stalo prostředkem k přenosu a archivaci informací, díky čemuž už nebyla 

společnost odkázána jen na nepřesné ústní předávání a na spolehlivost lidské 

paměti, která začala pomalu slábnout. 

Nastupující generace mohla díky písemným záznamům navazovat a rozvíjet, popř. 

upřesňovat to, co již bylo vymyšleno. Možnost psaní a uchovávání záznamů 

způsobila převratné změny v politických i náboženských uspořádání jednotlivých 

organizací. Všechny nově vznikající záznamy bylo možné uchovávat na 

vyhrazených místech, která stála na počátku dnešních knihoven. Rukopisná kultura 

vládla až do 16. století. 

4) Epocha tisku - vedle rukopisů se tisk stal jedním z největších vymožeností lidské 

společnosti. Až do 15. století byly kopie knih přepisovány ručně. Problémem však 

zůstával omezený počet jednotlivých exemplářů, neboť proces výroby jedné kopie 

trval velmi dlouho. Tisk proto představoval převratnou změnu. 

Epocha tisku je neodmyslitelně spojena s vynálezem knihtisku
13

, který je 

připisován zlatníku z Mohuče Johannu Guttenbergovi.  Ten vynalezl přístroj, 

pomocí něhož bylo možné s použitím jedné předlohy vytvořit větší množství 

v podstatě stejných kopií. Vynález znamenal výrazné usnadnění komunikace mezi 

                                                 
10

 Období cca 5.000 let př. n. l. 
11

 Poprvé v Mezopotámii a Egyptě, cca 4.000 let př. n. l. 
12

 Sumerové cca 1.700 let př. n. l. 
13

 Nejčastěji uváděný je rok 1455 
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lidmi na dálku a na druhé straně vedl k všeobecnému nárůstu a rozvoji gramotnosti 

i i aktivní účasti na myšlenkovém a duchovním dění. Samotné knihy ještě 

nepředstavovaly masové médium v dnešním slova smyslu, tím se stalo až rozšíření 

masového tisku, především novin, v pol. 19. století. 

5) Epocha masové komunikace - je poslední historickou fází vývoje komunikačních 

médií. Počátek této epochy bývá spojován s objevem elektřiny, následně objevem 

telegrafu a telefonu. Se vznikem telegrafu pak mluvíme také o prvním 

elektronickém médiu. Během velmi krátké doby, ve 20. století se přidávají a 

rozšiřují nové komunikační prostředky, jako jsou rozhlas, film a televize. 

Propojení telefonního připojení a počítačové techniky dalo vznik dnešnímu 

novému médiu - internetu. 

 

1.2.1   Internet 

 

Internet bezesporu patří k nejvyspělejším technologickým jevům konce 20. století. 

Během jednoho desetiletí se, od poloviny 80. let do poloviny 90. let, počet uživatelů internetu 

každý rok zdvojnásoboval.  

Internet vznikl na základě sítě ARPAnet
14

. V roce 1969, kdy začala její fyzická 

výstavba, se skládala ze 4 počítačů a její základní aplikací bylo vzdálené připojení k počítači, 

využití jeho vzdálené výpočetní kapacity. Komunikace tedy byla omezena na předávání 

vzkazů v textových souborech. Až za nějaký čas lidé pochopili, že internet mohou používat 

k předávání zpráv, že tato necentralizovaná síť je dobrým komunikačním médiem. V roce 

1973 došlo k připojení dvou významných neamerických institucí, University College of 

London a Royal Radar Establishment.  

Současně s růstem počtu připojovaných počítačů bylo nutno řešit problém efektivního 

přidělování jmen. V roce 1984 byl zaveden doménový systém DNS
15

 - dodnes platný. Dalším 

krokem bylo vytvoření páteřní sítě NSFNET
16

, která propojovala pět nejdůležitějších 

amerických superpočítačových center. 

                                                 
14

 http://webopedia.com/TERMA/A/ARPANET.html 
15

 Domain Name Services 
16

 National Science Foundation Network 
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Elektronická pošta, FTP a telnet se staly standardními službami. Prvním pokusem o 

vyhledávací služby byla v roce 1989 ARCHIE pro vyhledávání souborů v rámci FTP serverů. 

Myšlenka služby www se poprvé objevila v roce 1989, jeho první prototyp byl předveden 

roku 1990 a o tři roky později začal prudký nárůst obliby této služby. 

Až do roku 1993 zůstával internet doménou vědeckých a akademických pracovišť. 

Poté se ale začínaly ve velkém objevovat komerční firmy. Internet se v mnoha zemích stává 

běžnou součástí každodenního života. Lze zde nalézt informace všeho druhu. Uživatel má 

možnost sledovat denní tisk, provozovat nákupy, mít dohled nad svými bankovními účty a 

dokonce i pracovat na dálku z domova.  

Obsah internetu lze rozřadit do několika funkcí.  

1) Informační funkce zahrnuje obsahy klasických známých médií, jelikož 

velká většina periodik existuje již také v rámci internetu. Neméně důležité 

jsou specializované stránky úřadů, ústavů a institucí a to státních i těch 

v neveřejném sektoru. Novým informačním typem jsou osobní stránky.  

2) Komerční funkce zahrnují především reklamu a internetové nákupy. 

3) K dálkově provozovaným službám, které jsou převážně komunikační, 

patří SMS zprávy prostřednictvím stránek operátorů a k nejdůležitějším se 

řadí elektronická pošta - email. 

4) Zábavné funkce v sobě zahrnují počítačové hry hrané offline i online, 

poslech hudby, výtvarná a filmová tvorba a v neposlední řadě masová 

obliba internetových diskuzí a sociálních sítí, kde se komunikace blíží 

takřka normálnímu lidskému hovoru. 

 



17 
 

2 Specifika internetové komunikace 

 

Internetová komunikace, ať již synchronní či asynchronní, je velmi specifická. Probíhá 

ve virtuálním prostředí, ve kterém nelze realizovat komunikaci se zachováním všech 

potřebných verbálních i neverbálních komunikačních složek. Komunikace v internetovém 

prostředí podléhá celé řadě vlivů a procesů. Psychologická specifika online komunikace ve 

spojení s moderními technologiemi vytváří novou oblast interaktivní a multimediální 

komunikace.  

Tak jako jiná média přinesl i internet ve svém konečném důsledku pozitivní i negativní 

dopady na společnost. Stal se volným prostorem pro nejrůznější zájmy a činnosti, které 

uživatelé využívají a užívají více či méně ve svém každodenním životě. Zároveň ovšem na 

druhou stranu bývají takto zveřejněné informace často zneužívány. Dle Prokeše
17

 představuje 

internet díky široké dostupnosti veřejnosti a bohaté škále otevřenosti různých služeb snadno 

zneužitelnou technologii, např. ke zneužívání osobních údajů, pozměňování informací, 

vydírání, manipulacím, podvodům atd. 

Důležitým procesem, který provází online komunikaci je tzv. disinhibiční efekt. 

 

2.1 Vymezení pojmu disinhibice 

 

Termín disinhibice v komunikaci popisuje Vybíral
18

 jako odložení zábran a skrupulí, 

ztrátu nebo překonání nesmělosti, plachosti a ostychu, v krajních podobách může jít o 

obcházení tabu a zákazů, tedy o jistou odvázanost či nevázanost na normy, která může být až 

anomální. Disinhibici můžeme demonstrovat prakticky na všech uživatelích světové sítě. 

Disinhibice ovšem není něčím zcela novým. Již před téměř padesáti lety bylo posáno 

chování, které slouží ke shazování a zesměšňování druhých (těch, co zrovna nejsou 

v místnosti a neposlouchají). Vedlo k jakémusi spojenectví, uzavírání „tajných dohod“. 

K situacím z běžného života u dětí patří např. posmívání se za zády kamarádovi, učitelkám 
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 PROKEŠ, Josef. Člověk a počítač, aneb Svítání digitální kultury. 1.vyd. Praha : Sursum, 2000. 86 s. 

ISBN 80-85799-82-0. s. 15. 
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atd. Mezi dospělými jde o probírání vztahů mezi zaměstnanci o sobě samých, o klientech, 

případně o jejich nadřízených. Disinhibice slouží k vytvoření jakéhosi tajného svazku, jde o 

znamení, že člověk někam náleží. 

„V prostředí internetové komunikace se disinhibice projevuje trochu jinak. Jakmile se 

nerozhodneme vydávat se za někoho jiného, máme tendenci prezentovat se dosti 

disinhibovaně - řekneme o sobě mnohem více, než bychom byli schopni při normální 

konverzaci tváří v tvář. Místo běžné masky určené neznámým lidem tak směřujeme více sami 

k sobě a ke svým pravým názorům.“
19

 

Následkem toho se stává, že někteří lidé v kybernetickém prostoru uvolňují hranice 

svých emocí více než v komunikaci v reálném světě a sdělují velmi soukromé až intimní 

informace o své osobě či blízkých. To může mít jak pozitivní vliv na samotnou komunikaci, 

kdy se k sobě lidé chovají slušně, vlídně, v rámci běžných mezilidských vztahů, tak i 

negativní, kdy naopak dochází k projevům hrubosti a vulgárnosti. 

Disinhibiční efekt, který sledujeme při internetové komunikaci jak v e-mailech, tak 

zejména na chatech a sociálních sítích, je v posledních letech pravidelně uváděn jako jeden 

z nejzjevnějších a nejspecifičtějších znaků elektronické komunikace. Podle Sulera
20

 pramení 

disinhibice ze šesti hlavních zdrojů: z anonymity, neviditelnosti, asynchronicity, solipsistické 

introjekce, asociativní představivosti a minimalizace autorit. Podrobněji v následujících 

kapitolách. 

 

2.1.1 Anonymita 

 

Anonymita (You Don´t Know Me - Neznáš mě) - jde o typický znak internetové 

komunikace. V kyberprostoru není vidět naše reálná vizáž (pokud nepočítáme videochat, 

skype atd.). Anonymita sebou přináší rovnost ve vztazích. Nedochází k diskriminaci 

z pohledu ekonomického, sociálního, z pohledu rasy, věku, pohlaví, národnosti, náboženského 

vyznání a dalších aspektů. Anonymita může napomoci uživateli k posílení sebevědomí 
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 PÍRKO, Martin. Proč je komunikace na internetu jiná? Lupa [online]. [cit. 2012-05-22]. Dostupný z: 

http://www.lupa.cz/clanky/psychologicke-aspekty-internetove-komunikace. ISSN 1213-0702. 
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 SULER, John. The Online Disinhibition Effect [online]. [cit. 2012-05-22]. Dostupný z: 
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v sociálních kontaktech, protože často bývá odstraněna bariéra plachosti, nejistoty, 

úzkostných stavů a trapných momentů, které jsou jinak součástí tradiční komunikace. Ti, kteří 

skrývají svou identitu pod nicky
21

, mohou bez omezení projevovat své názory, postoje a 

myšlenky, ovlivňovat tím své partnery v komunikaci a to vše bez jakýchkoliv následků a 

dalších postihů. Zároveň tím ovšem dochází ke zmenšení ostražitosti a obezřetnosti. 

Podle Šmahela
22

 dělíme anonymitu na objektivní a subjektivní. Objektivní 

anonymita nastiňuje „…jaká je opravdu reálná možnost identifikace identity uživatelů 

internetu, jaká je šance, že pokud bude někdo pátrat po jejich skutečném jméně, adrese a 

identitě, bude úspěšný. Počítačový odborník, ale často i vzdělaný laik je schopen zjistit 

přinejmenším to, odkud se k internetu připojujete a tím se dostat k vaší reálné identitě. O tom, 

jak zůstat anonymní na internetu existuje mnoho literatury a je tomu podobně jako u zlodějů 

v realitě - čím šikovnější zloděj tím hůře se dá chytit.“ 

Subjektivní anonymita nastiňuje: „To, co si my sami myslíme o anonymitě na internetu, 

jaký je náš subjektivní názor na míru utajení. Lidé se často domnívají, že když něco udělají 

nebo podniknou na internetu, tak je již nikdo nenajde, neodhalí a nepostihne.“  

V praxi to znamená, že člověk v okamžiku, kdy odchází od počítače, hází vše za hlavu 

s pocitem, že vše, co se odehrálo na internetu, je jen hra a vlastně se to vůbec nestalo. 

 

2.1.2 Neviditelnost 

 

Neviditelnost (You Can´t See Me - Nevidíš mě) - pokud ponecháme stranou 

videochaty a obrazové přenosy online, pak se jednotliví uživatelé navzájem nemohou vidět. 

Při prohlížení webových stránek, návštěvách chatových diskuzí, ostatní uživatelé vůbec 

nemusí tušit, že tam jste. To mohou zjistit pouze administrátoři a osoby mající na starosti 

provoz daných stránek a za použití specifických softwarových nástrojů. Neviditelnost pro 

uživatele znamená možnost svobodně navštěvovat místa, kam by se jinak neodvážil a psát a 

dělat věci, které by v běžném životě nedělal. 

                                                 
21

 Nick = přezdívka 
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Neviditelnost se do jisté míry překrývá s anonymitou, ale je mezi nimi jeden podstatný 

rozdíl. Ač jsme pro ostatní neviditelní (není nás vidět fyzicky), můžeme svou identitu 

popisovat dle skutečnosti a v tu chvíli přestáváme být pro ostatní anonymní. Stejně tak nejsme 

anonymní při komunikaci se svými přáteli, kteří nás dobře znají, jen pro ten daný moment 

neviditelní a neslyšitelní. Anonymita skrývá pravou identitu uživatele, kdežto neviditelnost 

znamená to, že komunikující navzájem nevidí jak se druhý tváří, jakou má mimiku ve tváři 

nebo jak vypadá ve chvíli, kdy právě něco sdělují. Nemusí se starat o to, jak vypadají zrovna 

dnes, že mají na sobě kupříkladu župan, nastydnutím nakřáplý hlas a pusu plnou oparů. A 

přesně tato neviditelnost disinhibiční efekt zesiluje.  

Všechny nonverbální projevy, které jsou běžné při normální komunikaci jako mimika 

obličeje, postoje těla, gestikulace, barva a intonace hlasu a další prvky, jsou v internetové 

komunikaci nepodstatné. Pro uživatele jednodušší, když nemusejí být konfrontováni 

s partnerem komunikaci tváří v tvář. 

 

2.1.3 Asynchronicita 

 

Asynchronicita (See You Later - Tak příště) - při běžné komunikaci tváří v tvář 

odpovídáme takřka okamžitě. Při komunikaci v internetovém prostředí však nutnost okamžité 

odpovědi zaniká. Při zasílání zpráv prostřednictví emailu, reakcích na fórech či přidávání 

odkazů na „stěny“ je komunikace asynchronní. Nejde o reálný čas. Vzniká časový prostor pro 

odpověď, který se může někdy natáhnout na minuty, hodiny, týdny nebo i měsíce. Tento 

časový prostor nám dává možnost rozmyslet si vlastní odpověď, ve které chceme vyjádřit 

svoje emoce a názory a upřesnit je. Má to však i svou druhou, negativní stránku. Po 

zveřejnění nepříjemného nebo nepřátelského vzkazu máme možnost utéct - „hit and run“
23

 - 

z nebezpečného prostředí a vrátit se ve chvíli, kdy je pro nás snazší najít zformulovat 

odpověď na předcházející příspěvek. To, že nemusíme reagovat okamžitě a tím čelit 

důsledkům našich reakcí je ukázka disinhibovaného projevu. 

 

                                                 
23

 ŠMAHEL, David. Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi. SlideShare [online]. [cit. 2012-05-
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2.1.4 Solipsistická introjekce 

 

Solipsistická introjekce (It´s All In My Head - Vše je v mé hlavě) - „Solipsismus je 

termín vyhrazený ve filozofii pro přesvědčení člověka o tom, že vnější svět existuje jenom 

v jeho hlavě.“
24

 

Vzhledem k tomu, že při internetové komunikaci nejednáme se svým partnerem tváří 

v tvář, neslyšíme jeho hlas a v podstatě ani nejsme schopni tyto jeho vlastnosti z textového 

obsahu zpráv poznat, dochází k tomu, že ať vědomě či nevědomě mu přiřazujeme nějaký hlas. 

To samé činíme s vzhledem, očekávaným obrazem dané osoby a tím i předurčujeme to, jakým 

způsobem se bude daná osoba chovat a projevovat. Tím se náš komunikační partner stává 

osobou charakterizovanou z části naším vnitřním psychickým světem, tak, jak si ho 

představujeme, co od něho očekáváme a z části tím, co o sobě prozradí v obsahu textové 

komunikace. Tato introjekce s postupem času bývá čím dál tím více propracovanější a člověk 

začíná mít pocit, že textová komunikace se odehrává v jeho hlavě jako fiktivní dialog dvou 

osob. Stává se, že s tímto předobrazem člověk vede komunikaci i mimo online prostředí. Ve 

skutečnosti pak komunikuje z části sám se sebou, realita se stává fantazií. Dominance našich 

vlastních představ při utváření představy o světě či člověku neboli solipsismus je v našich 

vztazích odjakživa a přirozeně. Z toho vyplývá, že přenesením vlastních představ na osobu z 

„druhé strany“ se projeví v důvěře, kterou projevíme v komunikaci člověku, kterého jsme 

nikdy neviděli a neslyšeli.  

 

2.1.5 Disociativní představivost 

 

Disociativní představivost (It´s Just a Game - Je to jen hra) - Pokud zkombinujeme 

solipsistickou introjekci s možností úniku a manévrování v kyberprostoru, dostaneme další 

rozměr disinhibičního efektu - mnohem větší ztrátu zábran. Lidé si představují, že 

vizualizované představy a postavy, které vytvořili, existují v jiném čase a místě, jiném 

prostoru, který je oddělen od reálného světa. Uživatelé oddělují, jinak řečeno 

„disociují“ online fikci od offline reality. Někteří lidé shledávají svůj online život jako hru se 

svými vlastními pravidly a normami, které se ale nevztahují ke každodennímu životu. Ve 
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chvíli, kdy opouští online svět a vypnou počítač, vrací se zpět do běžné reality a věří, že 

zanechali své hráčské já v onom imaginárním světě. Činí tak bez pocitu zodpovědnosti, za 

události, které se v kyberprostoru odehrály a které nemají s realitou nic společného.
25

 

I když anonymita zesiluje disociativní představivost, tyto dva faktory, které umocňují 

disinhibiční efekt se liší. V případě disociativní anonymity je zřejmý pokus o ukrytí své 

identity. Při disociativní představivosti je vlastní „já“ vyjádřeno, není skryto, ale je z něj 

oddělena jen ta část, které se projevuje v kyberprostoru. 

 

2.1.6 Minimalizace autorit 

 

Minimalizace autorit (We´re Equals - Jsme si rovni) - Na internetu se smazávají 

naše reálné role, je nepodstatné jaké kdo má postavení či sociální status, všichni začínají ze 

stejné startovní pozice. V internetové komunikaci není známé naše postavení, to znamená, že 

náš sociální status nemá dopad na ostatní uživatele. Vzhledem k tomu, že ostatní uživatelé 

nemají možnost vidět danou osobu a její okolí, nemají příležitost zjistit, zda jste vysoko 

postaveným manažerem společnosti, či zda sedí u domácího počítače. Každý má teda 

možnost vyjádřit svoje názory a postoje rovnocenným způsobem. V podstatě jediné 

z reálného světa, co má vliv na online komunikaci, jsou technické a komunikační dovednosti, 

schopnost relevantní argumentace a specifické osobnostní know-how. 

Disinhibiční efekt se zde projevuje tak, že v reálném světě mají lidé zpravidla obavy 

ze svobodného vyjádření se před autoritami. Obávají se nepochopení, projevů nesouhlasu, 

odmítnutí či dokonce zesměšnění. Více teda vystupuje do popředí formalismus. V internetové 

komunikaci však jsou autority minimalizovány a komunikující se chovají více otevřeně a 

naopak méně formálním způsobem.  

 Dalším specifickým rysem komunikace na internetu je mutiplicita
26

, neboli vícečetná 

synchronní komunikace, která se uplatňuje ve většině internetových komunikačních 

prostředích a samozřejmě i pro chat na Facebooku, Twitteru a dalších sociálních sítích. 
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V praxi jde o to, že komunikujeme s více uživateli současně v reálném čase. Podle výzkumu, 

který provedli Vybíral a Šmahel
27

 je tato výhoda v internetové komunikaci u dospívajících 

velmi oblíbená.  

 

2.2 Negativní disinhibice 

 

Pozitivní stránku disinhibice doprovází v nemalé míře i stránka negativní. Suler
28

 ji 

označuje jako „toxickou“. Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, lidé říkají a dělají 

v kyberprostoru věci, které by v reálném světě nerealizovali. Ovšem v tomto případě dochází 

k uvolňování psychologických bariér vnitřních potřeb a pocitů. Uživatelé se tak stávají 

bezprostředními ve vyjadřování, dochází k impulzivnímu jednání bez sebereflexe. Někdy se 

jedná o prosté sdělení přání a potřeb uživatele nepřiměřenou formou, která ovšem postrádá 

jakýkoliv osobnostní růst onoho jedince. Podobné vyjadřování může být ve svém důsledku 

hrubé až vulgární, plné negativních emocí, nepřiměřené kritiky, výbuchům zlosti a nenávisti. 

Některé z takovýchto projevů mohou vést až k silné formě agrese. 

 

2.2.1 Flaming 

 

Flaming
29

 je termín, který je označován jako napadnutí. Jedná se o nepřátelskou a 

urážlivou interakci mezi internetovými uživateli, kterou obvykle doprovází urážky, nadávky 

vyhrožování atp. Flaming se obvykle vyskytuje v sociálním kontextu internetového fóra a 

IRC
30

, emailu, herních serverech a na jiných sdílených stránkách. 

Flaming se projevuje tak, že flamer (útočník) opakovaně vkládá urážlivé příspěvky - 

flaimbait - a vzkazy do diskusních fór a následně stupňuje své útoky a bije se za svoje názory. 

Zaměří se na uživatele, s jehož názory nesouhlasí a útočí. Nepoužívá však při tom normální 
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argumentaci, ale jednoduchou formu urážek, nadávek a výhrůžek. Častým tématem 

podobných diskusí bývají aktuální témata jako jsou politika, náboženství, rasismus atd. Na 

rozdíl od reálného světa, ve kterém by flameng velmi rychle dospěl k vyřešení za pomoci 

fyzického násilí (tím by byl rychle ukončen), v anonymním světě kyberprostoru je velmi 

snadné urážky stupňovat do neuvěřitelných rozměrů a vyvolat plamennou diskusi, tzv. flame-

wars (také svaté války). 

Flame-war vzniká, když se více uživatelů zapojí do původní diskuse s provokativním 

námětem. Má tendenci narůstat do rozměrů, kdy už nejde ani tak o původní téma diskuze, ale 

jasným záměrem se stává snaha očernit protivníka, zdiskreditovat jeho osobu a ne jeho názor. 

Za použití vulgarismů se snaží vyvolat protireakci v podobném stylu a následné vystupňování 

celé diskuze.  

Řešení flame-war může být velmi obtížné, jelikož je často nemožné určit, kdo je 

skutečně zodpovědný za původní flamebait a degradaci původně rozumné diskuze. 

 Přístupem k řešení flame-war a reakcí na flaimbait je otevřená komunikace 

s pochybnými uživateli. Jde o uznání chyb a nastolení možností, které nabízejí pomoc vyřešit 

daný spor. Strategií v tomto případě jsou jasné a odůvodněné argumenty, které všichni znají a 

mají šanci ukončit takový spor. Druhou možností, kterou navrhují jiní, je důsledná ignorace 

flaimbaitu a na mnoha příkladech ukazují, že pokud není danému útoku věnována pozornost, 

bývá rychle zapomenut a diskuze pokračuje v nezměněné podobě.
31

 Bohužel tento přístup 

často motivuje flamery k prohloubení jejich činnosti, útoků a vyšší agresivitě. 

 

2.2.2 Agrese  

 

Agrese je každému člověku vrozená a je nutné se s ní určitým způsobem smířit a 

vyrovnat. Je složkou genetického fondu a součástí sociálního jednání každého jedince.  

„Agresí rozumíme destruktivní chování, směřující k fyzickému (brachiálnímu), 

slovnímu (urážka, pomluva) nebo symbolickému (pomocí gest) útoku vůči jinému jedinci 
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(předmětu).“
32

 

„Agrese pak může být chápána jako násilné narušení práv jiného člověka,  

jako ofenzivní jednání nebo procedura, ale také jako asertivní jednání. Někdy je agrese 

vysvětlována pomocí agresivního pudu odpovědného za široké spektrum chování,  

které nemusí být ve své podstatě nutně agresivní.“
33

 

Psychologické teorie se shodují, že některé vlivy mohou tendenci k agresivitě 

zvyšovat. Nejčastějším spouštěčem bývají „určité vnější okolnosti a podněty, ovlivňují ji 

biologické, osobní a sociální faktory.“
34

 Agrese bývá reakcí na vyprovokované chování, 

projev úmyslného ubližování, na naše aktuální psychické rozpoložení a v neposlední řadě 

reakcí následkem frustrace naší osobnosti.  

Reakce na vnější frustraci je nejznámějším chápáním agrese jako chování. Člověku je 

bráněno v jeho naplnění potřeb (frustrační teorie J. Dollarda).
35

 Tato teorie vychází ze dvou 

hledisek. Za prvé, každá frustrace vede k nějakému projevu agresivního chování, a za druhé, 

že každý projev agresivity je zapříčiněn nějakou frustrující situací. Jsme-li frustrováni, máme 

tendenci jednat agresivně. A právě to je pro některé autory klíčem pro vysvětlení zvýšené 

agresivity na internetu. 

Virtuální agresi řadíme k negativním projevům vystupování na internetu. Díky novým 

technologiím, službám a nástrojům nabírá nových rozměrů. Dle Šmahela
36

 ji můžeme 

charakterizovat jako další, vyšší stupeň flamingu, o kterém byla řeč v předchozí kapitole a 

v prostředí internetu je čtyřikrát častější než v prostředí reálného světa. Agrese na internetu je 

do určité míry způsobena samotnou technologií, především rychlostí, resp. pomalostí odezvy.  

„Jestliže je rychlost odezvy 2 nebo 3 sekundy, je rychlost komunikace rozumná, zvýší-li 

se však zpoždění na 8,9 sekund a déle, úroveň frustrace se zvyšuje.“
37

 

Jinou příčinou, která může zvyšovat frustraci a tím i agresi, je tzv. „padání linky“, i 
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nechtěné odpojení z příslušného serveru. Všechny tyto podněty řadíme do kategorie 

technických problému způsobených tímto typem komunikace.  

Anonymita nebo přinejmenším iluze takové anonymity je dalším z vlivů, které 

v kyberprostoru vedou ke zvýšené agresivitě. Lidé věří, že nemohou být osobně kontaktováni, 

tudíž mají tendenci být méně svázáni sociálními konvencemi a normami. Agresor své jednání 

jako agresivní často nevnímá a svého komunikačního partnera, který se většinou skrývá pod 

internetovou přezdívkou, neztotožňuje s fyzickou osobou. Psychické dopady internetové 

agrese mohou dosahovat horších následků než v případě útoků v reálném světě.  

Šmahel
38

 ve finále uvádí zajímavou myšlenku. Flaming, ale i výraznější virtuální 

agresi přirovnává k možnosti ulevení si ve virtuálním světě od problémů a potíží, které se 

nastřádaly v reálném světě a vztazích. 

 

2.3 Vztahy na internetu 

 

Stejně tak jako došlo v průběhu času a prostředí k proměně komunikace, došlo i 

k novému formování mezilidských vztahů. Kyberprostor umožňuje uživateli nekonečný 

prostor k rozšíření jeho sociálních kontaktů a navazování bližších vztahů.  

 Autoři se nedokážou shodnout, zda internet lidi sbližuje, nebo naopak oddaluje. Jedni 

zastávají názor, že pocit, že ve virtuálním prostoru mají větší možnosti navazování nových 

kontaktů a celkově zlepšování osobního života je pouze pro extroverty. Introvertní jedinci se 

při každodenním používání internetu cítí ještě osamělejší a méně zapojeni do dění, než ti, 

kteří jej používají sporadicky.
39

 Druzí argumentují tím, že sociálně frustrovaní a osamělí lidé 

nacházejí v prostředí internetu pro ně příjemnější a osobnější lidské vztahy,  než mají 

v reálném světě a někdy se jim daří tyto vztahy úspěšně do něj převádět.
40

 

 Každopádně navazování virtuálních vztahů se pro mnohé jeví jako daleko snadnější 

způsob seznámení se s novými lidmi, než jak je tomu v reálném světě. Člověk je ve svém 

jednání na internetu svobodnější, s lehčím přístupem ke kontaktování ostatních. Navazování 
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nových vztahů označuje Suler
41

 jako sociální násobnost. Uživatel má přístup k nekonečnému 

počtu vztahů, které však není v jeho silách rozvíjet, proto dochází k procesu filtrování, který 

s použitím vědomých i nevědomých motivací úží.
42

 Výběr probíhá primárně na základě 

informací, které daný člověk o sobě na internetu zveřejní. Ty ovšem mohou, ale nemusí být 

pravdivé. 

 „Uživatel si s největší pravděpodobností vybere takovou množinu komunikantů, kteří 

jsou stejní navzájem a také stejných i s hledajícím. Vytváří se tedy společenství s nikdy 

předtím a nijak jinak dosažitelnou homogenitou, které ničím neobohacuje.“
43

 

 Šmahel popisuje jakým způsobem se v prostředí internetu virtuální vztahy navazují, a 

odkazuje přitom na pozorování Patricie Wallace. Předkládá následující kritéria pro 

navazování vztahů v internetovém prostředí. Prvním z nich je  - blízkost. Uživatelé mají pocit, 

že někam patří. Druhým kritériem je míra sdílení společných názorů a postojů. Je to stejné 

jako v reálné světě, kde se také snažíme vyhledávat osoby nám názorově blízké. Třetím 

kritériem je komplementarita vztahů a ta vyjadřuje skutečnost, že cestu k sobě snadněji 

nacházejí uživatelé s komplementárním vztahem, tedy např. někdo, kdo rád povídá, bude 

v bližším vztahu s někým, kdo raději poslouchá. K dalším kritériím patří např. princip spirály 

nebo míra sebeodhalení a míra intimity, ke které má blízko kritérium virtuální vášně. 

K nejsilnějším zbraním při navazování internetových vztahů patří jednoznačně humor.
44

 

 Snadné navazování vztahů je vítáno zejména v komunitě mladých uživatelů, kteří si 

teprve utvářejí svou vlastní identitu a osobnost. Spojují je společné zájmy, podobné názory, 

vzájemné sympatie atd. Stejně tak jim internetová komunikace umožňuje snazší přístup 

k prvním sexuálním zkušenostem, ačkoliv jsou zprostředkovány pouze pomocí textových 

sdělení. Nejvíce takových uživatelů spadá do věkových kategorií 12-15 let a 16-20 let. 

Podobné vztahy se se obvykle snaží vyhledávat děti a mladiství, kteří trpí pocitem 

nepochopení ve svém okolí, trpí osamělostí nebo špatným rodinným zázemím. Pro řešení 
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svých problémů využívají právě takto navázané virtuální vztahy a právě tyto aspekty bývají 

velmi často zneužity případnými agresory, pro které je snadné napodobit chování, jenž bude 

uživateli blízké. 
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3 Rizika internetové komunikace 

 

V posledních pár letech dochází k neustálému mohutnému rozvoji informačních a 

komunikačních technologií. Jsou fenoménem a fascinujícími nástroji virtuální komunikace, 

které umožňují navazovat virtuální vztahy, vytvářet virtuální skupiny s lidmi, které by jinak 

v reálném světě nejspíše nevznikly. Je to spojeno s mnoha riziky, neboť ne každý uživatel 

internetu je důvěryhodný a díky anonymitě komunikujících na internetu, je velmi obtížné 

odhadnout, s kým komunikujeme. 

Moderní komunikační technologie, především pak mobilní telefony a internet, je u 

dnešních mladých uživatelů velmi populární. Běžnou denní náplní dětí a mladých uživatelů je 

komunikace prostřednictvím sociálních sítí, na kterých tráví většinu svého volného času se 

svými virtuálními kamarády a přáteli. 

 S možnostmi, jaké přináší internet a nová komunikační média, jsou neodmyslitelně 

spjata i nová rizika. Rizika internetové komunikace se neustále a velkou rychlostí vyvíjí. 

Důsledkem převedení komunikace do virtuálního prostředí je nám již známý disinhibiční 

efekt. Těmi, kdo jsou nejvíce ohroženi, jsou právě skupiny mladých uživatelů. Dochází u nich 

totiž k bleskovému ovládnutí nových technologií, ale ještě si nestačili osvojit potřebnou 

opatrnost ve vztazích. 

Je zjevné, že disinhibiční efekt je průvodním znakem celé řady jevů spadajících do 

oblasti rizikového chování na internetu, doprovází kyberšikanu, kyberstalking, sexting, happy 

slaping, kybergrooming, dětskou prostituci a další související fenomény.  

 

3.1 Happy slapping 

 

Happy slapping
45

, znamená v překladu něco jako“spokojené fackování“. Na rozdíl od 

případů, kdy jsou děti obtěžovány prostřednictvím internetu, někdo se jim snaží ukrást 

jejich osobní a jiné údaje, infikovat jejich počítače viry, případně je obtěžovat 

nevyžádanými emaily, happy slapping má podobu fyzické agrese. 

Jedná se o nový druh šikany, který se poprvé objevil před třemi lety ve vestibulech 

metra v jižním Londýně, v Anglii. Skupina mladých lidí (obvykle teenagerů) nečekaně 
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napadnu buď mladistvého, nebo dospělého a uštědří mu pohlavek. Jeden člen skupiny vždy 

celý akt nahrává na mobilní telefon nebo kameru. Nahrané video je potom umístěno na 

internet, např. na Youtube.
46

 Natočená videa jsou primárně určena k tomu, aby pobavila. 

Obětí se může stát prakticky kdokoliv. Někdo, kdo spěchá do práce, běhá v parku, jezdí v 

parku na kolečkových bruslích nebo se jen tak prochází. Po prvních relativně 

„nevinných“ akcích se ale přišly první velké problémy, kdy tři mladíci v Londýně ubili 

k smrti bezdomovce a filmovali si jeho tělo. Zdokumentovaných případů násilí zachyceného 

mobilním telefonem nebo na kameru pro účely zveřejnění na internetu je mnoho. Během 

necelých dvou let se tato brutální forma zábavy rozšířila po celém světě. Podle některých 

zpráv se mohou natočené nahrávky i prodávat, jak se tomu děje např. v Rusku.
47

  

 Dva dospívající mladíci napadli 17 letou studentku Kerry Sevillovou. Jeden z nich ji 

střelil do nohy vzduchovkou, zatímco druhý celý čin nahrával na svůj mobil. Video 

bylo následně umístěno na internet. 

 Anthony Anderson, 27 let, močil na umírající ženu, zatímco jeho kamarád vše natáčel 

na mobilní telefon. Celou dobu přitom řval: „Toto je materiál pro YouTube!“ 

 Dospívající dívka skočila ze svého podkrovního okna, zatímco se snažila utéct před 

dívčím gangem, který na ni chtěl použít happy slapping. 

Některé státy proto začaly pracovat na legislativních i exekutivních opatřeních. Ve 

Francii byl v roce 2007 podán návrh, aby byl happy slapping kvalifikován jako trestný čin. 

Návrh byl přijat a zakotven v článku 44, který se zabývá také zákonem o přepadení. Závěrem 

tohoto odstavce je to, že happy slapping je kriminální zločin, za který hrozí až 5 let odnětí 

svobody. 

 Ve Velké Británii byl první zločin tohoto druhu potrestán až v roce 2008, kdy byla do 

vězení na dva roky poslána dívka, která na svůj mobilní telefon natočila muže, jehož ubili 

k smrti její společníci. Ti byli odsouzeni k 7, respektive 6 letům vězení.  

 Násilná videa nejsou problémem jen ve světě, ale poslední dobou i v České republice. 

Na veřejnost se provalila hromadná rvačka žáků dvou základních škol v Ústí nad Labem poté, 

co někdo umístil nahrávku, která byla pořízena mobilním telefonem na internet. V jiné škole 

parta osmáků natočila útok, při němž byl 14letý žák zraněn kopnutím do zad v oblasti ledvin. 
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Je zřejmé, že případů je více, ale školy v obavách z poškození dobrého jména podobné útoky 

nezveřejňují. V České republice zatím naštěstí nedošlo k případu s tragickým koncem, ale 

rozhodně by se podobné případy neměly podceňovat. 

 

3.2 Kyberšikana 

 

 Kyberšikana
48

 je druhem šikany, kterou definujeme jako zneužití informačních a 

komunikačních technologií, zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým 

činnostem, které mají někoho záměrně vyvést z rovnováhy, ublížit nebo poškodit oběť. Řada 

jejích projevů může spadat do oblasti kriminálních činů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 2 - Dělení šikany 

 

Tradiční šikana a kyberšikana jsou společné v tom ohledu, že jejich cílem je někomu 

ublížit nebo dlouhodobě ubližovat, a to fyzicky nebo psychicky. V mnoha případech začíná 

kyberšikana jako běžná, tradiční šikana. Někdy se jejich rysy stírají. Jako příklad může být 

nahrávání fyzického ataku na spolužáka či jinou oběť.  

Moderní technologie (internet, mobilní telefon, instant messaging) nám umožňují a 
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usnadňují pohyb ve virtuálním prostředí, který se od toho reálného liší.  Stejně tak jako se tato 

dvě prostředí liší, tak se ve finále liší i kyberšikana od šikany. Zatímco u tradiční šikany lze 

předpokládat, kdy a kde k útoku s největší pravděpodobností dojde (např. ve škole, na hřišti), 

s kyberšikanou se můžeme setkat kdykoliv a kdekoli. Obětí útoku se můžeme stát pokaždé, 

když budeme online na internetu nebo dostupní v mobilní síti GSM.
49

 V takovém případě se 

není před kybernapadením kde schovat. Agresor si nás může najít v kteroukoliv denní dobu 

v bezpečí našeho domova. 

„Na rozdíl od klasické šikany face to face nabízí kyberšikana útočníkům nejen jiné 

nástroje ubližování, ale specifika virtuální reality obměňují charakter celého procesu 

šikanování, včetně role útočníka a oběti.“
50

 

Mezi specifické projevy kyberšikany náleží: 

 Publikování ponižujících záznamů nebo fotografií (např. v rámci web stránek, 

sociálních sítí, MMS zpráv atd.). 

 Ponižování a pomlouvání opět v rámci webových stránek a sociálních sítí. 

 Ztrapňování pomocí falešných profilů. 

 Zveřejňování cizích tajemství s cílem poškodit oběť. 

 Obtěžování (např. opakovaným prozváněním, voláním nebo psaním zpráv). 

 Zneužití cizí identity ke kyberšikaně. 

 Vyloučení z virtuální komunity (např. ze skupiny přátel v rámci sociálních sítí.) 

 

Zásadním rozdílem je anonymnost útočníků. Anonymita virtuálního světa maže rozdíly 

mezi lidmi. Ať už jde o věk, pohlaví, fyzické dispozice, sociální status, početní převahu nebo 

odvahu zaútočit. Internetové prostředí umožňuje provést útok i těm osobám, které těmito 

možnostmi nedisponují v dostatečné míře.  

Ve virtuálním prostředí útočníci zpravidla vystupují pod přezdívkou, používají 

emailovou adresu (i jednorázovou) nebo telefonní číslo, které není oběti známé. Navíc nebývá 

problém vytvářet ve velmi krátkých časových úsecích nové a nové identity. Agresoři atakují 
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s pocitem, že vůbec mohou zaútočit, počítají s nemožnosti odhalení, jejich metody jsou 

odvážnější a v průběhu mohou svůj útok vystupňovat do velmi drastických rozměrů. Oběť má 

tak jen malou šanci zjistit si, kdo na něj zaútočil. Jsou však známé případy, kdy se oběť a 

agresor znají z reálného světa.  

Anonymita však může být často jen zdánlivá, protože totožnost agresorů lze v některých 

případech s využitím vhodných prostředků odhalit. Přesto je obecně velmi obtížné agresora 

vystopovat a vzhledem k tomu, že např. český právní systém mnohé projevy kyberšikany 

nijak neřeší, nemůže se oběť spoléhat na pomoc výkonných orgánů, např. policie. 

Původcem kyberšikany se může stát prakticky kdokoli, kdo má potřebné znalosti pro 

používání informačních a komunikačních technologií, tedy i fyzicky slabý jedinec. Výzkumy 

ukazují, že útočníci tráví více času na internetu a to bez dohledu rodičů, kteří se obvykle o 

aktivity svých dětí na internetu nezajímají. Útočníky bývají častěji chlapci než dívky 

s dobrým sociálním postavením. Je zajímavé, že kyberútočníci bývají často sami oběťmi 

kyberšikany, či šikany v reálném světě a chtějí se tímto způsobem ostatním pomstít. Dalšími 

motivy bývá pouhá nuda, snaha se pobavit a nadbytek času. 

Při šíření kyberšikany napomáhá také publikum. Prostředky kyberšikany (pořízené 

záznamy, zprávy) jsou snadnou cestou rozšiřovány dál. Ve svém výsledku tedy může mít 

kyberšikana početné publikum. V tomto případě útočník nemusí na oběť útočit opakovaně, 

stačí, když degradující zprávy a nahrávky vyvěsí na internetu, kde jsou snadno dostupné a 

jejich šíření pak nechají na ostatních. Tyto násobky lidí podílejících se na šíření zvyšují 

intenzitu útoku a mají za následek mnohem silnější následky pro oběť. 

 

„Student střední školy Ghyslain Raza natočil sám sebe při předvádění bojové scény 

z Hvězdných válek. Spolužáci mu nahrávku ukradli a pro pobavení ostatních ji zveřejnili na 

internetu. Během několika týdnů nahrávka obletěla celý svět, byla mnohokrát upravována, 

vzniklo množství webů a blogů, na kterých byl chlapec zesměšňován. Ghyslainovi fanoušci 

napsali petici tvůrcům Hvězdných válek, aby byl obsazen do některé z epizo. Byl parodován 

dokonce v seriálech.
51

 Důsledek - Ghyslain se psychicky zhroutil a musel se dlouhodobě léčit. 

 

Ryan Patrick Halligan byl obětí fyzické šikany. Aby se mohl bránit, začal se učit kickbox. 
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Útočníkům se postavil, ale prohrál. Za jeho „drzost“ se mu chtěli pomstít. Využili k tomu 

spolužačku, která pak na internetu předstírala, že má o Ryana zájem. Jejím úkolem bylo získat 

o Ryanovi co nejvíce osobních informací. Ty poté zveřejnila na školním webu a označila 

Ryana za gaye. Na chatu si z něj dělali legraci i další spolužáci.“
52

 Důsledek - Ryan se oběsil. 

 

Pět spolužáků podrobilo Annu Halman před celou třídou sexuální šikaně. Strhali z ní 

šaty a předstírali, že ji znásilňují. Celou scénu nahráli na mobil a vyhrožovali dívce, že 

nahrávku zveřejní na internetu. To také později udělali, video umístili na stránku YouTube. 

Pro Annu to měla být pomsta za to, že s jedním z chlapců nechtěla chodit.“
53

 Důsledky - Anna 

spáchala sebevraždu. 

V tomto případě se jednalo o jeden z prvních a nejtragičtějších případů kyberšikany 

v Evropě, konkrétně v Polsku. 

Úspěšnost internetových útočníků je velkou měrou ovlivněna především nízkou 

informovaností mladých uživatelů o možných rizicích virtuální komunikace. Častým 

problémem je, že většina mladých uživatelů neumí rozpoznat projevy kyberšikany, neboť 

nejsou tak zjevné jako například modřiny, které tak často doprovází fyzickou šikanu. Oběti se 

proto zpravidla nesvěřují nikomu ani svým rodičů. Na řešení problémů tak zůstávájí často 

sami, což může vést k tomu, že situaci nezvládnou. Na druhou stranu řada rodičů nepokládá 

kyberšikanu za rizikový jev. Podle celoevropského průzkumu
54

 pouze necelých 30 % českých 

rodičů je znepokojeno tím, že by se jejich děti mohly stát obětí kyberšikany. 

Jelikož šikana v sobě spojuje různé aspekty, jako je vydírání, urážení, zastrašování, 

týrání, ponižování a ž ztrapňování, je v současné době celosvětově nejrozšířenějším 

rizikovým komunikačním jevem na internetu.  

 

3.3 Kybergrooming 
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 Termín kybergrooming
55

 označuje chování uživatelů internetu, bývají označováni jako 

predátoři či kybergroomerové, které má v oběti vyvolat falešnou důvěru a přimět ji k osobní 

schůzce. Kybergrooming je často vázán na synchronní i asynchronní komunikaci. Nejčastěji 

se uplatňuje veřejný chat, internetové seznamky, ICQ
56

, Skype a v posledních letech také 

sociální sítě (Facebook, Twitter, My Space, Bebo a další). Predátoři také využívají také 

inzertní portály, kde nabízí dětem možnosti různých výher či výdělku. 

 Kybergrooming je druhem psychické manipulace s obětí realizované prostřednictvím 

internetu, mobilních telefonů a dalších s tím souvisejících technologií. Nejvíce zneužívané 

jsou stránky a portály zaměřené primárně na nezletilé uživatele (herní portály, stránky 

s tematikou volného trávení času atd.) 

 Oběťmi kybergroomingu jsou zpravidla děti nejčastěji ve věku 11-17 let
57

. Častějšími 

oběťmi jsou dívky než chlapci. Jde především o děti s nízkou sebeúctou nebo nedostatkem 

sebedůvěry, které lze snadněji citově či fyzicky izolovat. Děti, které hledají náhradu za své 

rodiče a trpí emocionální nedostatečností. Dále děti naivní až přehnaně důvěřivé, které 

snadněji predátor zatáhne do online komunikace a konečně teenageři, které zajímá intimita a 

sexualita a jsou ochotni o ní komunikovat. 

 Lze předpokládat, že tyto oběti tvoří zejména ti uživatelé virtuálního světa, kteří 

velkou většinu svého volného času tráví v online sféře a navazují virtuální vztahy, ať už 

přátelské nebo životní. K velkému nárůstu počtu případů kybergroomingu přispěla 

v posledních letech zvyšující se obliba sociálních sítí, které díky velké propracovanosti vztahů 

a vazeb poskytují ideální základnu pro realizaci Kybergroomingu. 

 Psychická manipulace v rámci kybergroomingu probíhá obvykle v delším časovém 

horizontu, v rámci měsíců až po dobu několika let. Proces prochází několika základními 

etapami:
58

 

1) Vzbuzení důvěry a snaha izolovat oběť - Útočník se snaží vzbudit důvěru ve svou 

osobu, staví se do pozice osoby, která oběti rozumí, chápe její problémy, prostě získat 

status dobrého kamaráda. V této etapě útočník často získává kontakt na oběť (email, 
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číslo mobilního telefonu nebo adresu). 

2) Podplácení oběti - Získaný vztah je posilován koupí různých dárků, někdy i vysoké 

finanční hodnoty, jakou jsou mobilní telefony, oblečení a jiné drahé hračky.  

3) Vyvolání emoční závislosti - V této fázi predátor navazuje úzký vztah s obětí a 

pomocí velmi osobních prvků v komunikaci vyláká z většinou netušící oběti i ta 

nejintimnější tajemství. Děti pak velmi často lžou svým rodičům o tom, s kým a jak 

tráví svůj volný čas, to vše sdělují pouze predátorovi.  

4) Přímá manipulace - osobní setkání - Zde už útočník ve svých požadavcích přitvrzuje. 

Pokud do této doby nedošlo k osobnímu kontaktu, pak v této fázi je obvykle 

realizován např. návštěvou kina, diskotéky, projížďky na bruslích atd. popřípadě 

návštěvou bytu kybergroomera. 

5) Sexuální obtěžování - zneužití - Fyzický či sexuální útok má pro oběť nedozírné 

následky, jak v oblasti fyzické, tak hlavně po psychické stránce. Pokud je útočník 

zároveň nadaný manipulátor, dokáže oběť přinutit k opakovaným setkáním, kde útoky 

pokračují. 

 Případy sexuálního obtěžováni či zneužití jsou u kybergroomingu stále nejčastějším 

jevem, ale ne jediným. Kromě tohoto jednání může kybergroomer nutit své oběti např. 

k prostituci, distribuci drog, krádežím atd. 

 

3.4 Kyberstalking 

 

 Anglický výraz stalking původně znamenal stopovat zvíře nebo lov. V současné 

terminologii, tak jak je termín používán, označuje cílené, opakované, systematické, 

dlouhodobé a stupňované obtěžování, které může mít řadu různých forem a dosahovat různé 

intenzity. Stalker svou oběť dlouhodobě sleduje, vystavuje ji nátlaku ze své strany pomocí 

např. nekonečných SMS
59

 zpráv, emailů, telefonátů či nevyžádanou pozorností. Podobné 

chování je často doprovázeno silným agresivním laděním. Stalking je brán jako forma 
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násilného chování, které zasahuje do privátní zóny oběti. Tůmová
60

 vysvětluje stalking jako 

zločin, který využívá moci a záměrně vzbuzuje strach z touhy po kontrole nad obětí, a který 

se ve své podstatě velmi podobá znásilnění. 

 Ve spojení s využitím informačních a komunikačních technologií u útočníka mluvíme 

o termínu kyberstalking. Vyznačuje se obtěžováním a nadměrnou nevyžádanou pozorností, 

kdy jsou oběti zasílány různé zprávy na chat, pomocí IM
61

, Skype, VoIP technologií a 

sociálních sítí. Zprávy mohou být psané v přátelském duchu, na druhou stranu mohou být i 

urážející. 

 Výzkum Sheridanové a Granta
62

 používá dva důležité termíny, které jsou podstatné při 

vymezení kyberstalkingu. Jedná se o označení online a offline prostředí. Vzhledem 

k rozmachu informačních a komunikačních technologií v posledních letech, došlo i k posunu 

ve vnímání termínu online prostředí. Obecně se termín online používal pro aktivity, které byly 

spojovány s používáním internetu a  offline termín pro aktivity „mimo rámec internetu“. 

Ovšem především rozvoj nové technologie nazývané jako Web 2.0
63

 umožnil vznik nové 

formy mezilidské komunikace umožňující vytváření nových zcela specifických virtuálních 

vztahů. To v konečném důsledku znamená, že to, co uživatel umístí na některou za sociálních 

sítí, mění svou podstatu a informační hodnotu pokud je určeno pro přátele nebo je zneužito 

agresory. Jak shrnuje Sheridanová, prozatím převažuje zneužívání ICT technologie jen jako 

nástroj k provádění útoků, kdy samotná hrozba je ukryta v samotném obsahu zprávy. Posílání 

velkého počtu anonymních emailů a SMS zpráv s výhružným obsahem, zisk informací o 

uživateli za účelem vydírání nebo zneužití, spamování či instalace virů, krádež identity 

uživatele pro svůj osobní prospěch či nabádání ostatních k útokům na vytipovanou oběť. 

  

 Kyberstalking lze definovat jako jednotlivce nebo skupinu jednotlivců zneužívající 

osobních údajů, internetu a moderních technologií k upírání osobních lidských práv, svobody 

a bezpečí, obvykle skrytými nebo utajovanými způsoby a sledováním a pozorováním oběti, 
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vyvolávající tímto způsobem paranoiu a strach u uvedené oběti.“
64

 

 

 Profil útočníků je v různých případech zcela rozdílný. Mohou se lišit povahou a 

formou útoků, záměrem, frekvencí atd. Jeden z prvních způsobů rozdělení útočníků 

vypracoval v roce 1993 Michael Zona a kol.
65

, který je rozdělil na erotomany, posedlé láskou 

a posedlé. Tato typologie se však jeví jako nedostatečná, protože vymezuje útočníky pouze na 

základě motivu, a to motivu touhy. Pozdější výzkumy se soustředily na komplexnější pohled. 

 Budeme vycházet z klasifikace Paula Mullena
66

, jenž dělí útočníky na základě tří 

hledisek. První zahrnuje vztah mezi pachatelem a obětí. V druhém hledisku uvádí dělení mezi 

psychotické a nepsychotické pachatele. Třetí hledisko odráží motivaci pachatelů. Na základě 

této typologie bylo vytvořeno pět kategorií útočníků: 

1) Odmítnutý útočník (rejected stalker) - Většinou se jedná o člověka, který není 

ochotný se smířit s ukončením vztahu s jinou osobou. Nemusí se jednat jen o 

partnerský vztah, může jít i o vztah pracovní či obchodní. Obtěžování je následkem 

jeho touhy vztah obnovit, nebo se pomstít, v kombinaci s frustrací, hněvem, žárlivostí, 

beznadějí či smutkem. Často se cítí odmítnutím ponížený z důvodů narcisistních 

představ o své osobě. Svými útoky se snaží oběti především ublížit, zastrašit ji či 

ponížit. Stalking ze strany bývalých partnerů zahrnuje až 50% všech případů 

pronásledování.
67

 

2) Uctívač (intimacy seeking) - Tento typ pronásledovatele touží po vztahu s osobou, 

která jej zaujala. Svůj cíl si idealizuje a vytváří z něj postavu dokonalého partnera. 

Objektem se pro něj stává buď osoba blízká (kamarád, kolega) nebo úplně vzdálená 

(známá celebrita). Předpokládá, že jeho vyhlédnutý objekt bude jeho city opětovat. 

Nejde primárně o sexuální vztah, hlavní motivací je spíše touha být svým cílem 

akceptován. Silnou roli v jeho chování hraje fantazie. Jakákoliv reakce oběti proto 

útočníka povzbuzuje k další činnosti, jako je posílání dárků, květin, další telefonáty. 

Odmítnutí je pak zlehčováno nebo vykládáno jinak. Nebezpečnou se stává situace ve 
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chvíli, kdy útočníkovi dojde skutečný stav věci. Nejprve nastoupí lítost nad sebou 

samým, kterou vystřídají projevy agrese, kdy začne oběti vyhrožovat, snaží se ji 

poškodit a může dojít i k projevům fyzického násilí. 

„Sadistický stalker Petr Hanuš více než dva roky (2005-2007) pronásledoval svou 

kolegyni Michaelu Maličkou. Psal jí výhrůžné emaily, SMS, špehoval ji, fyzicky ji 

napadal, zničil jí automobil. Maličká jeho jednání nahlásila policii. Protože v té době 

neexistoval trestný čin nebezpečné pronásledování (stalking), byl Hanuš odsouzen za 

trestný čin násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci ke 250 hodinám veřejně 

prospěšných prací. Pro jejich neplnění mu byl trest změněn na 125 dnů vězení. Nástup 

trestu si ale Hanuš odložil kvůli špatnému psychickému stavu. Maličká na agresora 

opakovaně upozorňovala policii, příběh zveřejnila, přespávala u kamarádek, nechala 

si odposlouchávat telefony, ale marně. Hanuš si na ni počkal v noci z 16. na 17. 

Července 2007 před jejím domem a ubil ji čtyřkilovou větví.
68

 Důsledky - za vraždu 

byl odsouzen na 15 let vězení. 

Kroměřížský podnikatel Štefan Zámec obtěžoval od listopadu 2007 do května 2008 o 

dvacet let mladší ženu, která pracovala v jeho oblíbené pizzerii. Vulgárně ji urážel, 

špehoval a naháněl autem, bombardoval ji SMS zprávami, nechtěnými pozornostmi, 

nakonec i výhrůžkami zabitím. Ženu za sedm měsíců pronásledování telefonicky 

kontaktoval nejméně ve 498 zjištěných případech. Zámec se ve svém jednání dostal tak 

daleko, že se vydával za soukromého detektiva, aby mohl zjišťovat na barmanku a její 

blízké různé informace. Potvrdil to například jednatel bezpečnostní agentury Jaroslav 

Doležal, v jehož agentuře si Zámec nechával zjišťovat majitele vozu podle státní 

poznávací značky. Vše vyvrcholilo tím, že se ženu pokusil vytlačit ve voze ze silnice.“
69

 

Důsledky - Protože v té době neexistoval trestný čin nebezpečné pronásledování 

(stalking), byl Zámec odsouzen za vydírání a násilí proti skupině obyvatel a proti 

jednotlivci ke 2 letům odnětí svobody do věznice s dozorem. 

3) Neobratný nápadník (incompetent suitor) - Označení této skupiny pachatelů 

v porovnání s předchozí může směřovat k tomu, že se jedná o velmi podobný typ 

pronásledování. Rozdíl je v tom, že tito pachatelé ve skutečnosti nejsou do své oběti 

zamilovaní, ale touží po získání moci na vyhlédnutou obětí. Spadají sem útočníci 
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sociálně neobratní s malou schopností se seznámit. Ačkoliv touží po romantických 

nebo intimních vztazích, nedokáží je díky svým slabým sociálním a komunikativním 

dovednostem navázat. Neobratní nápadníci se pokoušejí o fyzický kontakt, zpravidla 

se však neuchylují k fyzickému násilí či hrozbám. Na rozdíl od „uctívačů“ jsou totiž 

tito pachatelé při neúspěchu schopni se bez větších problémů přeorientovat se stejně 

zvýšeným zájmem na někoho jiného. Není tak vytrvalý. Pokud oběť využije pomoc 

policie, většinou pronásledování zanechá. 

„ Chris byl zaměstnanec větší firmy. Na schůzkách se ženami si stěžoval na svoji osa-

mělost, kterou zdůvodňoval tím, že stále ještě nepotkal tu pravou. Seznamoval se s dív-

kami na inzerát a většinu schůzek ukončil proto, že dívky neodpovídaly jeho představě 

o ideálu ženy. Ten našel až ve svojí spolupracovnici Janet (22 let). Jako nově příchozí 

využila Chrisovu nabídku pozvání do kina. Vypověděla, že během schůzky se jí přes je-

jí odpor opakovaně pokoušel políbit nebo obejmout. Vysvětlila mu, že nemá zájem a 

nechala se odvést domů. Další den se místo očekávané omluvy dočkala Janet toho, že 

Chris začal rozšiřovat mezi zaměstnanci informaci o tom, že spolu mají intimní poměr. 

Znovu se s ním sešla, aby uvedla věci na pravou míru a z lítosti přijala jeho další po-

zvání na večeři. Myslela si, že došlo k omylu a že tím dá věci do pořádku, aby v práci 

panovala dobrá 

atmosféra. Během večeře jí ale došlo, že Chris pravděpodobně svůj postoj vůbec ne-

změnil. Naopak. Vedl monolog na téma jejich společného života a toho, jak je šťastný, 

že potkal takovou výjimečnou dívku. Další den ji znovu pozval na schůzku, ale tento-

krát striktně odmítla. Když jí začaly přicházet milostné dopisy, kytice růží a další velké 

množství milostných vzkazů, raději dala výpověď. Později zjistila, že Chris se stejně 

choval i k její nástupkyni. Chris se jí ale už později neozval a pronásledování skonči-

lo.“
70

 

4) Ublížený pronásledovatel (resentful stalker) - Oproti ostatním vymezujeme tento typ 

jako člověka s paranoidní osobností, trpící deziluzí a paranoidní schizofrenií. Jeho 

zájem se netýká tolik samotného objektu. Ten se stává pouhým prostředkem 

k naplnění touhy po pomstě. Ublížený pronásledovatel stíhá svou oběť kvůli 

skutečnému nebo domnělému ublížení, kterou mu někdo přivodil. Vybírá si svou oběť 

na základě podobnosti s někým, kdo útočníkovi v minulosti ubližoval nebo ho 

obtěžoval. Většinou se omezuje na slovní útoky, pravděpodobnost, že použije fyzické 
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násilí je u tohoto typu minimální. Vnitřně ho motivuje možnost vyvolat strach a napětí 

v oběti. Vyhrožuje, zastrašuje, podává na ni žaloby, vloupává se do bytu či domu oběti, 

což mu přináší pocit uspokojení z vlastní nadřazenosti a kontroly nad obětí. Ublížený 

pronásledovatel bývá velmi vytrvalý. 

5) Sexuální útočník (predatory stalker) - Ačkoli se pronásledování sexuálně 

motivovaným pachatelem objevuje ve společnosti ve srovnání s jinými typy velmi 

výjimečně, následky pro oběť bývají zpravidla horší, protože často končí vážným 

ublížením a dokonce i smrtí. Pro tento typ stalkera je charakteristické útočně až 

sexuálně agresivní chování, usiluje o fyzický nebo sexuálně motivovaný útok na oběť. 

Jejich sledování bývá tajné, trvá zpravidla kratší dobu a snaží se svou identitu skrývat. 

Prostředí internetu se pro ně stává ideální místem k naplňování jejich pohnutek a 

fantazií. Využívají totiž anonymity ve virtuálním prostředí. Tito stalkeři jsou často 

sexuálními devianty s podprůměrnou inteligencí a slabými sociálními schopnostmi. 

K jejich chování se tak často připojuje voyeurství, sadismus, exhibicionismus, 

obscénní telefonní hovory atd. 

 

 Role oběti Chování 

Bývalý partner Nenahraditelná bytost. 

 

Udržení kontaktu za kaž-

dou cenu, návrat, střídání 

pocitů lásky a nenávisti 

vůči oběti. 

Nadřízená i podřízená 

role. 

 

Uctívač 

 

Obdivovaná osobnost, 

touha po naplnění 

vlastních hodnot a cílů 

skrz zidealizovaného 

druhého. 

 

Střídání pocitů lásky a 

nenávisti vůči vlastnímu 

já. 

Podřízená role. 

Neobratný nápadník 

 

Objekt. Nenese jedinečné 

vlastnosti. Slouží k 

upevnění pocitu ideálu 

vlastního já. 

 

Arogance, bez empatie. 

Majetnické právo na dru-

hé. Nadřízená role. 

Mstivý (ublížený) 

stalker 

 

"Obětní beránek", 

zástupný symbol zla. 

Promyšlenost, lstivost, 

zákeřnost. 
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Sexuální stalker Sexuální objekt 

 

Agresivita, útočnost, 

sexuální zneužití. 

 
Obrázek 3 - Shrnutí typologie stalkerů 

 

 

3.5 Sexting 

 

 Sexting
71

 je novým fenoménem, který je spojen s využíváním informačních a 

komunikačních technologií mladistvými a dětmi. Český ekvivalent zní „textování“ a je 

složeninou slov sex a textování. Jedná se o elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií 

či videa se sexuální tématikou a obsahem. 

 Tyto materiály nejčastěji vzniknou v rámci partnerských vztahů mezi mladistvými, 

kdy dochází ke vzájemné výměně podobně laděných zpráv. 

 Problém nastává v okamžiku, kdy dojde k ukončení vztahu. Tyto materiály pak totiž 

bývají často zveřejněny na internetu či dále rozšiřovány pomocí mobilních telefonů jako 

pomsta za rozpadlý vztah. Dle českého serveru sexting.cz, který se zabývá výhradně 

problematikou sextingu, skýtá tento nový fenomén několik druhů rizikového chování:
72

 

1) Potenciálním útočníkům dáváme k dispozici citlivý materiál, který mohou zneužít 

proti nám. 

2) Tento materiál může na internetu kolovat několik let nebo může být použit za několik 

let od svého vzniku. 

3) Oběť sextingu může být vystavena tzv. harašení či sexuálním útoků. 

4) Šiřitelé sextingu se mohou stát pachateli přestupku či trestného činu (šíření dětské 

pornografie, ohrožování mravní výchovy mládeže apod.). 

 Sexting podporuje šíření pornografie mladistvých a dětí, které je celosvětově zakázáno. 
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V České republice již byla zaznamenána řada případů sextingu, řadu z nich lze posuzovat 

právě jako šíření dětské pornografie. 

 „Šestnáctiletá studentka Mladoboleslavského gymnázia se nechala vyhecovat od 

kamarádů a svlékla se při přestávce mezi vyučováním. Spolužáci ji přesvědčili, aby se svlékla 

a nechala se natočit na mobil, jak masturbuje. Kauza došla tak daleko, že případ vyšetřuje 

Policie ČR.“
73

 

 V českých podmínkách se každý případ sextingu řeší individuálně, některé případy 

jsou vyhodnoceny jako přestupek, jiné jako trestný čin (záleží na druhu fotografií a způsobu 

jejich pořízení), u mladistvých osob může být sexting považován za trestný čin ohrožování 

mravní výchovy mládeže. Některé případy sextingu lze také řešit občansko-právní cestou. 

 Kromě technických možností je stejně jako v případě všech předchozích rizikových 

jevů nejúčinnější obranou prevence, které spočívá zejména v dobré informovanosti 

zainteresovaných. 
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4 Bezpečnost informací na internetu 

 

 Moderní informační a komunikační technologie jsou součástí našeho běžného 

každodenního života. Přestože je jejich historie zatím poměrně krátká, jejich rozvoj je velmi 

intenzivní. Otevírají nám obrovské možnosti, před několika desítkami let nepředstavitelné. 

Možnosti rychlé komunikace, vlastní prezentace, získávání informací a poznatků z celého 

světa atd. 

 Tento rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií sebou však nese rizika, 

která nám jsou dopředu většinou neznámá a jejichž následky můžeme nepříjemně pocítit třeba 

až za několik měsíců, či dokonce let. 

 Existuje několik základních pravidel, kterými by se měl řídit každý uživatel internetu. 

Nelze bezstarostně veřejně sdílet kompletní informace o své osobě a soukromí. Stejně tak, 

jako komunikujeme v reálném světě, tak i ve virtuálním prostředí jsme zároveň mluvčími a 

posluchači. Informace sdělujeme a přijímáme a ty přijaté dále interpretujeme. Jako uživatelé 

jsme ohrožováni rizikovými jevy, ale velice snadno se můžeme stát i útočníky. 

 S připojením svého počítače k internetové síti je třeba počítat i s tím, že se zároveň 

připojuje k neuvěřitelně velké globální počítačové síti, která nepatří k těm nejbezpečnějším a 

přestože se málokterý uživatel detailněji zabývá tím, jak internet funguje, je mu jistě známo, 

že se při jeho používání nevyhne alespoň částečnému odkrytí svých osobních údajů. Každý by 

si měl uvědomit, jak snadno se dají zveřejněné informace zneužít. 

 

4.1 Ochrana osobních údajů 

 

 Páteř pro ochranu osobních údajů tvoří zákony České republiky. Vytváří záruky 

jednotlivcům, že právě s jejich citlivými údaji nebude nevhodným způsobem nakládáno. 

Určená legislativa nezakazuje veškeré zacházení s osobními údaji, má však za cíl, aby údaje 

byly zpřístupňovány pouze k určeným legálním účelům a pokud možno se zabránilo ve 

zneužívání osobních údajů vůbec.  

 Ochrana osobních údajů je v České republice regulována zákonem č. 101/2001 Sb., o 
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ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími právními předpisy. Zákon se 

zabývá ochranou osobních údajů při jakémkoli použití, sběru a nakládání, a to buď 

s manuálními, nebo automatizovanými prostředky. 

 Osobní údaj je v zákoně definován jako „jakákoliv informace týkající se určeného 

nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže 

lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho 

či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, 

kulturní nebo sociální identitu.“
74

 Z tohoto znění lze vyvodit, že se jedná o každý údaj, který 

se vztahuje ke kterékoli fyzické osobě a zároveň platí, že pokud může být ona osoba 

z nashromážděných údajů přímo nebo nepřímo identifikována, pak se jedná o osobní údaj. 

 Mezi osobní údaje, které vedou k přímé a jasné identifikaci uživatele na síti patří např. 

jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, rodné číslo, číslo OP, adresa (i 

elektronická adresa), telefonní číslo, nebo biometrické údaje.  

 Na druhé straně stojí neosobní identifikační údaje, které brány samostatně nedávají 

jasný význam, ale pokud lze spojit více těchto údajů a dle nich určit konkrétní subjekt, pak lze 

také hovořit o jasné identifikaci.
75

 

 I přes podporu legislativy je nezbytné, aby si každý uživatel uvědomil, že lze ve 

většině případů zneužití předejít. Osobní údaje a soukromí uživatele internetu mohou být 

v současné době díky velkému počtu potenciálních hrozeb v nebezpečí. Protože ke zneužívání 

osobních údajů na internetu dochází, existuje několik základních pravidel. Zabezpečit počítač, 

zametat digitální stopy a chovat se bezpečně z uživatelského pohledu. 

 Zabezpečení počítače lze dosáhnout pravidelnou údržbou a aktualizací operačního 

systému a programů. Nezbytné je softwarové zabezpečení za pomoci dostupného softwaru, 

např. antivirové programy, firewall nebo antispyware.  

 Co se týče našich digitálních stop a jejich omezení na přijatelné minimum, existuje 

několik způsobů. Z pohledu technického jsou to tzv. anonymizéry, které mají za úkol skrýt 
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skutečnou IP adresu používaného počítače. K nejznámějším patří TOR (The Onion Router)
76

. 

Dalším způsobem zabezpečení je Proxy Server, který do značné míry zamezuje pokročilému 

sledování pomocí log souborů, atp. Může být hardwarový, ale i softwarový, např. pro Firefox 

je volně a zdarma dostupný doplněk ProxyFoxy. K účinné ochraně údajů je možné použít také 

různé programy pro šifrování emailové korespondence, dokumentace i např. přenos dat, 

ochrana proti odposlechu nebo krádeži. Příkladem šifrování je kupříkladu také elektronický 

podpis. 

 Použití jednoduchých zásad bezpečnosti na straně uživatele, by mělo být prvotním 

krokem: 

 Ochrana osobních údajů - při zveřejňování skutečného jména a příjmení, adresy a 

dalších kontaktních údajů být velmi obezřetní. 

 Použití více přihlašovacích jmen a nicků a nespojovat je s něčím, co dokáže uživatele 

jasně identifikovat. 

 Použít jednorázové, anonymní emailové adresy pro webové stránky za účelem 

registrace. 

 Užívat více emailových adres. V případě, že nejde o pracovní záležitosti, nepoužívat 

pracovní email. 

 Nedoporučuje se funkce pro zapamatování hesel, pokud tak uživatel učiní na veřejném 

počítači, hned po skončení relace by měl smazat cookies. 

 Používat šifrování. 

 Dbát zvýšené opatrnosti při používání webkamery. 

 Taktéž při použití veřejných počítačů a přístupech na nezabezpečenou hifi. 

 Publikovat jen takové obrazové a digitální materiály, která nekompromitují uživatele 

ani nikoho jiného. 

 Hlavní zásadou je používání více různých (silných) hesel a samozřejmostí je nikomu 

je nesdělovat. 
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 V neposlední řadě je důležité řídit se pravidlem, že jakákoliv informace je zneužitelná. 

Uživatel si musí uvědomit, že nelze bez rozmyslu šířit po síti informace týkající se jeho 

vlastní osoby. Naše soukromí bude v budoucnosti velmi ceněnou devizou. Je proto velmi 

důležité, aby se lidé zajímali o problematiku bezpečnosti dat a informací na internetu a aby 

vzdělávali jak sebe, tak své děti. 
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5 Závěr 

 

 Když jsem začala psát tuto práci a shromažďovat pro ni podklady, měla jsem 

teoretickou představu o hrozbách a nebezpečí, která číhají na uživatele internetu a 

komunikačních technologií. Facebook byl pro mě do té doby jen neškodnou webovou 

stránkou, která mi sloužila jako prostředek pro výměnu informací se svými spolužáky, ale 

hlavně jako prostředek pro komunikaci se svými přáteli. Věděla jsem, že je třeba být opatrný 

při zveřejňování osobních informací, ale ani zdaleka jsem neměla představu o tom, jak 

obsáhlé a veskrze zajímavé toto téma bude. 

 Při psaní jsem nacházela stále nové informace a vynořovaly se nečekané souvislosti 

s touto problematikou, která se bez přehánění může dotýkat každého z nás. Nejvíce ohroženou 

entitou uživatelů jsou děti a mladiství, kteří jsou ve virtuálním prostředí jako doma a málokdy 

si uvědomí rozsah a dopady svého jednání v prostředí internetu. 

 Nepřestávají mě udivovat stále nové metody útoků a jejich sofistikovanost. Rychlost 

s jakou se objevují stále novější a modernější technologie, které umožňují agresorům být vždy 

o krok napřed. Je vcelku nasnadě, že bez moderních komunikačních a informačních 

technologií nelze v současném světě téměř existovat, neboť zasahují do širokého spektra 

celospolečenského dění, ale zároveň je nutné si uvědomit, jak důležitá je prevence a 

zvyšování informovanosti o možných rizicích a rizikových jevech. 

 Mým záměrem bylo podat co možná nejsrozumitelnější formou různé možnosti, které 

mohou ohrožovat soukromí každého z nás. Poukázat na závažnost zneužívání informací ve 

virtuálním prostředí, aniž bych ho snad podceňovala nebo naopak přeceňovala. Cílem mé 

práce bylo souhrnné a popisné zpracování, ve kterém pro větší názornost uvádím i konkrétní 

příklady zneužití informací v prostředí internetu a v poslední kapitole i stručný přehled 

bezpečnostních zásad, které by měl znát každý uživatel před vstupem do virtuálního prostředí. 
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