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Anotace
Rigorózní práce je zaměřena na internetovou kriminalitu, jejíž oběťmi jsou děti.
V teoretické části této práce jsou popsány jednotlivé nejznámější druhy internetové
kriminality se speciálním zaměřením na internetovou kriminalitu páchanou na dětech. Dále
jsou zde shrnuty základní poznatky o agresorech a pachatelích této činnosti, prevalence
výskytu této kriminality, a v neposlední řadě jsou uvedeny také informace o jejich obětech.
Empirická část je pak věnována kvantitativní studii kasuistik případů internetové
kriminality páchané na dětech a kvantitativní studii orientované na zjištění zkušeností
dnešních dětí s internetem.
Klíčová slova: internet, internetová kriminalita, děti jako oběti, pachatelé, agresoři

Abstract
This thesis focuses on internet crime where children are the victims.
In the theoretical part of this work, different types of internet crime are described, with
a special focus on internet crimes committed on children. Furthermore, it summarizes the
basic knowledge of the aggressors and perpetrators of this activity, the prevalence of this
crime, and last but not least it gives information about their victims.
The empirical part of this work is devoted to the qualitative study of the list of cases
targeting internet crime committed on children and to the quantitative study which identifies
the experiences of children with the Internet today.
Key words: Internet, internet crime, children as victims, offenders, aggressors
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I. TEORETICKÁ ČÁST
1. Úvod
Po padesáti letech výzkumů a sporů o vlivu televize na děti a jejich vývoj je na světě
nové médium nemyslitelných možností, vlivů a dopadů. Internetová generace je tady! Přístup
dětí k digitálním technologiím se rychle mění. S počítači a přístupem na internet se setkávají
téměř všude. Počítače a internet mají doma, ve škole, v knihovně, v mobilu a jinde. Digitální
média se pro dnešní děti stávají branou pro prožívání a poznávání reálného světa.
Poprvé v historii nastává situace, kdy jsou děti daleko lépe
než jejich rodiče informovány o nových technologiích,
které mění celou společnost. V mnohých případech děti ve
svých znalostech a dovednostech v oblastech nových
technologií předčí nejen své rodiče, ale i učitelé. Pro
každého z nás je jistě těžké držet krok s novými
technologiemi, je však alarmující, že dospělí ve velké
většině nemají ani nejmenší ponětí o tom, co přesně děti na
počítači a na internetu dělají a kolik hodin denně na něm
stráví.
Děti používají počítač a internet k aktivitám, které
na první pohled k dětství patří. Používají je k učení, hrám,
komunikaci, vytváření vztahů apod. Na druhé
straně digitální technologie mění tyto běžné
dětské aktivity dramatickým způsobem, který
může ovlivnit dosavadní vývoj dítěte. Mnohé děti
si dnes např. více cení virtuálního přátelství než
přátelství reálného. Na internetu mohou mít přátel
kolik jen chtějí a mohou je kdykoli a jakkoli
měnit. Anonymita, kterou svět internetu nabízí, je
pro ně nesmírně lákavá. Mohou mluvit daleko
otevřeněji než v reálném světě. Internet jim
umožňuje mluvit o tématech, která jsou v jejich
reálném světě tabuizovaná a nebojí se přitom
odhalení, posměchu či zavrhnutí.
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Stává se také, že dříve než má dítě vůbec poprvé v ruce tužku a zkouší s ní něco
načmárat, má už za sebou zkušenost s počítačovou myší a ťukáním do klávesnice. Tato
zkušenost je pro něj daleko více atraktivnější. K malování, vybarvování, vystřihování či
lepení a podobným tradičním dětským činnostem se uchyluje čím dál tím méně.
Běžný vývoj dítěte zahrnuje rozvoj motorických, jazykových a sociálních dovedností,
vývoj kognice, inteligence, logického myšlení a osobnosti. Dětství můžeme chápat jako
proces učení, který má dítě připravit na jeho roli dospělého člověka. Proto máme plné právo
se obávat, že pokud bude vývoj dítěte probíhat výhradně skrze digitální média, může být
ohrožen.
Dítě se liší od dospělých nejen po fyzické stránce, je nutné si uvědomit, že dítě nemá
náhled dospělého člověka, je zranitelnější, a nedokáže se rychle přenést přes některé
problémy, které dospělí řeší na denním pořádku. Internet je pro něj úžasný svět neomezených
možností, a to v dobrém, ale i špatném slova smyslu. Na internetu se může hodně naučit, ale
může také hodně ztratit. Zranitelnost a důvěřivost dětí to jsou vlastnosti, kterých dokážou
skvěle využít např. on-line agresoři.
Již několik let pracuji jako konzultant dětské telefonické krizové linky. Během své
praxe jsem se setkala s mnohými případy internetové kriminality zaměřené proti dětem a
mladistvým. Začala jsem se o tuto problematiku více zajímat a posléze jsem se rozhodla na
toto téma napsat i diplomovou práci, ze které vycházím u této rigorózní práce.
V rigorózní práci se zabývám, stejně jako v diplomové práci internetem a internetovou
kriminalitou páchanou na dětech jako novým fenoménem dnešní doby. V teoretické části této
práce popisuji jednotlivé druhy internetové kriminality, zajímám se o agresory a pachatele
této činnosti a v neposlední řadě se věnuji jejím obětem. Empirická část je pak věnována
kvantitativní studii kasuistik případů internetové kriminality zaměřené proti dětem a
kvantitativní studii orientované na zjištění zkušeností dnešních dětí s internetem.

2. Vymezení cíle teoretické části
Cílem této práce je představení a popsání nejznámějších druhů internetové kriminality
a nových poznatků, které nebyly uvedeny v mé diplomové práci, se zvláštním zaměřením na
internetovou kriminalitu páchanou na dětech. Dalším cílem je zabývat se agresory a pachateli
této trestné činnosti, jejich motivy a profily, snažit se vystihnout důležité znaky v profilech
pachatelů tak aby bylo možno podle popsaných charakteristik případného on-line pachatele
predikovat. Dále se věnovat obětem internetové kriminality, rozpoznat jejich pocity a prožitky
při viktimizaci, které by mohly být vodítkem pro adekvátní pomoc ze strany odborníků.
2

2.1. Vymezení pojmu
Dítě
Pro tuto práci je důležité vymezit si pojem „dítě“. V mezinárodním právu existuje
Mezinárodní úmluva o právech dítěte, která říká: „že pro potřeby této Úmluvy je dítětem
každý lidský jedinec mladší osmnácti let,“ (Kukuškina in Weiss, 2005, s.150). Protože
internetová kriminalita páchaná na dětech má hodně co dočinění s dětskými právy, které je
možno si prohlédnou v příloze č 5., rozhodla jsem se i v této práci používat označení „dítě“
pro všechny lidské jedince mladší osmnácti let. Jsem si vědoma všech různorodostí a
odlišností typických pro vývoj jedince v určitých obdobích jeho života, nicméně vzhledem k
rozsahu této práce jsem se rozhodla o obětech internetové kriminality, která je páchána na
dětech, hovořit z obecného hlediska. Což znamená, že všechny informace v této práci by měly
být brány obecně a při aplikaci v praxi by měl být brán zřetel na aktuální věk dítěte.

3. Internet
Vypadá to, jako by byl internet součástí našeho života odjakživa. Pro mnohé z nás je
jen velmi obtížné si představit, že bychom se opět ocitli ve světě, kde by nebylo možné
kontaktovat osoby pomocí e-mailů, vyhledávat informace týkající se různých oblastí pouze
pomocí klíčového slova zadaného do internetového vyhledávače, nakupovat po celém světě
prostřednictvím internetových obchodů, psát si, volat a vidět se s člověkem třeba na druhém
konci světa a provozovat mnoho dalších aktivit, které nám internet nabízí a umožňuje.
Vznik Internetu by se dal přirovnat k vynálezu automobilu, telefonu či letadla. Internet
usnadňuje komunikaci a pomáhá nám zkracovat vzdálenosti mezi světadíly, státy, lidmi.
Internet se však stal daleko vlivnějším faktorem v našem životě než právě výše zmíněné
vynálezy. Užívání internetu vedlo, vede a jistě i nadále bude vést k velkým změnám. Internet
mění styl práce, mění místa provádění práce, mění styl zábavy, komunikace, chování, mění
naše životy.
Přestože je těžké představit si svět bez internetu, takovýto svět existoval. Dříve než se
dostaneme k hlavnímu tématu této práce, považuji za nutné věnovat se alespoň stručně tomu,
jak a proč byl Internet vytvořen a jaké jsou jeho psychologické aspekty a vlivy.
Jak jste si již mohli povšimnout, používám ve své práci slovo internet s malým i
velkým „i“. Je to z toho důvodu, že pokud o internetu hovořím jako o médiu, jako je např.
televize či rozhlas, používám malé i, a pokud píši o Internetu jako o označení celé sítě
v historickém kontextu, užívám velké I.
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3.1. Stručná historie vzniku Internetu
Historii vzniku Internetu můžeme vystopovat už na počátku tzv. Studené války.
V tomto období intenzivní politické a vojenské rivality mezi Spojenými státy a Sovětským
svazem, která se objevila po druhé světové válce, věnovaly Spojené státy zvýšené úsilí
národní obraně. Toto úsilí se týkalo hlavně podpory rozvoje vzniku nových zbraní a
technologií v naději, že získají vojenskou převahu nad svým komunistickým rivalem
(Hilstrom, 2005).
V roce 1969 vznikl experimentální program, který se nazýval Advanced Research
Project Agency (ARPA), také označovaný jako ARPANET. Cílem tohoto programu bylo
propojení armády, národní obrany a univerzitních laboratoří, které se zabývaly armádním
výzkumem tak, aby byl zaručen rychlý přenos informací bez potřeby kontroly lidským
faktorem. Časem byly do programu zahrnuty různé obchodní společnosti a také jednotlivci.
V té době se program nazýval DARPA Internet, později se začalo používat pouze označení
Internet (Schroeder, 1998).
Slovo internet pochází z mezinárodní (původně latinské) předpony inter (česky mezi)
a anglického slova net (network, česky síť). Původně tedy šlo o označení jedné ze sítí
připojených k Internetu, následně došlo k zobecnění pojmu, který dnes označuje celou síť
(Wikipedie, 2009a).
Z původně malé experimentální počítačové sítě, která spojovala jen asi deset
vojenských stanovišť ve Spojených státech, se na počátku devadesátých let stalo globální
interaktivní médium. Rychlost, s jakou se Internet začal šířil do celého světa, byla a stále je
obrovská. Již čtyři roky po jeho otevření široké veřejnosti získal 50 miliónů uživatelů. Jen pro
srovnání, rádio získalo stejný počet uživatelů za 30 let a televize za 13 let. V roce 2005 měl
Internet 950 miliónů uživatelů a na konci roku 2008 to bylo již 1,58 miliard uživatelů, což je
23,6 % celkové světové populace (Amichai-Hamburger, 2005; Wikipedia, 2009a). Počet
uživatelů Internetu rozdělených podle světových geografických regionů je možné si
prohlédnout na následujícím obrázku č.3 a č.3a.
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Převzato a upraveno z: Miniwatts Marketing Group, 2009.

Obr.č.3 Počet uživatelů Internetu v miliónech k 27.3.2009

Převzato a upraveno z: Miniwatts Marketing Group, 2011.

Obr.č.3a Počet uživatelů Internetu v miliónech k 31.3.2011

Jak je možné na obrázcích vidět, obrovský nárůst uživatelů byl za poslední dva roky
v Africe, počet uživatelů tam vzrostl o více než 100 %. I v ostatních částech světa počet
uživatelů internetu stále roste. K 31.3.2011 užívalo internet 2 095 006 005 lidí z celkové
populace, což je 30,2 %. Od roku 2000 do roku 2011 došlo k celkovému světovému nárůstu
uživatelů o 480,4 %.
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3.2. Historie Internetu v České republice
Historie českého Internetu se začíná psát počátkem roku 1990. V té době ještě
v bývalém Československu neexistovaly žádné linky mimo telefonních, a tak se první pokusy
o vytvoření počítačové sítě prováděly pomocí linek veřejné telefonní sítě. První pokusy o
připojení k Internetu proběhly v listopadu roku 1991. Linka vedla z Prahy (ČVUT) do
internetového uzlu v Linci. Toto datum by se dalo považovat za první neoficiální připojení
Československa k Internetu. Slavnostní, již oficiální připojení naší republiky proběhlo až
13.2.1992, které se opět odehrálo na pražském ČVUT (Chlad, 2000).
Před rokem 1995 měl v naších zeměpisných šířkách ponětí o existenci Internetu jenom
málokdo. Důvodem byla především absence komerční sféry na tomto poli. To se však začíná
měnit na přelomu let 1995 a 1996, kdy na trh vstupuje celá řada komerčních poskytovatelů
připojení k Internetu. Do této doby bránil rozvoji komerčních poskytovatelů monopol firmy
Eurotel (Český Telecom), který se vztahoval mimo jiné i na veřejné služby přenosu dat.
Pádem tohoto monopolu se na sklonku roku 1995 otevírá široké pole pro komerční využití
Internetu a s tím i spojený rozmach. Pro ilustraci je zajímavé uvést meziroční procentuální
nárůst počtu uzlů připojených k Internetu u nás, ten v roce 1995 činil 104 % a v následujícím
roce dosáhl téměř 105 %. (Chlad, 2000).

3.3. Statistika připojení českých domácností a jednotlivců k internetu za
rok 2008 a statistická srovnání s rokem 2010
Průzkumy Českého statistického úřadu (ČSÚ) potvrzují, že stále více domácností i
jednotlivců v České republice má aktivní připojení k internetu. V roce 2008 byly k internetu
aktivně připojeny více jak 4 z 10 domácností (42 %), v roce 2010 to bylo již 56 %. Meziročně
se podíl domácností s internetem zvýšil o třetinu. Celkem tak bylo na konci roku 2008
připojeno k internetu 1,8 miliónů domácností v ČR. V roce 2008 mělo připojení k internetu
67 % domácností s dětmi (do 26 let), ale pouze necelá třetina (27 %) domácností bez dětí.
V roce 2010 bylo k internetu připojeno již 79,8 % domácností s dětmi (do 26 let) a 47,2 %
domácností bez dětí. Za rok 2010 byly osobním počítačem a připojením k internetu vybaveny
nejvíce domácnosti v Praze (více než 60 %). V roce 2008 byl také větší počet připojení k
internetu v domácnostech ve velkých městech (48 %) než ve venkovských oblastech (37 %)
(Český statistický úřad, 2009; CzechTrade, 2008; Český statistický úřad, 2011).
V roce 2008 poprvé více jak polovina (54 %) dospělé populace používala internet,
87 % z nich jej pak používala pravidelně. Nejčastěji uváděným místem používání internetu je
„doma“, tento údaj uvedlo 45 % jednotlivců (83 % uživatelů internetu) v roce 2010 to bylo již
6

92 %. Internet tak v roce 2008 používalo 4,8 miliónů jednotlivců ve věku 16 let a starších. Od
roku 2003 vzrostl počet uživatelů internetu téměř dvojnásobně. K nárůstu počtu uživatelů
internetu došlo u všech sociodemografických skupin. Nejvýraznější, od roku 2003
několikanásobný, byl tento nárůst zaznamenán u starší generace (především žen) a u osob s
nižším vzděláním. Přesto stále existují v míře rozšíření používání internetu výrazné rozdíly
podle pohlaví, věku a vzdělání sledované dospělé populace jednotlivců v České republice
(Český statistický úřad, 2009; CzechTrade, 2008; Český statistický úřad, 2011).
Typický uživatel internetu je mladý muž s vysokoškolským vzděláním. V roce 2008
bylo v mužské populaci 58 % (v roce 2010 to bylo již 65,8 %) uživatelů internetu a v populaci
žen jich bylo 50 % (v roce 2010 to bylo již 58,1 %). Zatímco u nejmladší sledované věkové
skupiny 16 až 24 je podíl mužů a žen používajících internet téměř vyrovnaný, pohyboval se
kolem 90 %, s rostoucím věkem se jednak snižoval podíl uživatelů internetu a zároveň se
prohlubovaly rozdíly mezi pohlavími. Ve věkové skupině 55–64 let používalo v roce 2008
internet 36 % mužů a 29 % žen a u osob starších 65 let to bylo 10 % mužů a 4 % žen.
Nejvyšší dosažené vzdělání představuje významný faktor pro rozšíření používání internetu.
85 % (v roce 2010 to bylo 87,9 %) jednotlivců s vysokoškolským vzděláním používá internet,
ale jen 10,5 % se základním (v roce 2010 to bylo 15,3 %). Vůbec nejvyšší podíl uživatelů
internetu je v populaci studentů (16 let a starších), kdy jej v roce 2008 používal již téměř
každý (98 %) (Český statistický úřad, 2009; CzechTrade, 2008).

3.4. Internet a jeho vliv na naši společnost
Jsme svědky něčeho historického, něčeho, co světem zahoupá jako seismická činnost.
Používání internetu světem hýbe tak, jako s ním dříve hýbalo objevení vědeckých metod,
vynález tisku a doba průmyslové revoluce (Gates in Hilstrom, 2005).
Z téměř naprostého neznáma se nám internet vrhl do našich životů. Toto tajemné
médium, které bylo nejprve používáno jen pro akademické a výzkumné účely, zastává
důležitou roli v jakékoli lidské aktivitě, kterou si jen dokážeme představit, od nakupování po
sex, od výzkumů k rebeliím. Používáme ho k tomu, abychom zůstali v kontaktu s přáteli,
spolupracovníky, vyhledáváme slevy a výhodné nákupy, provádíme on-line výzkumy,
vyměňujeme si informace, setkáváme se s novými lidmi a dokonce mluvíme se zvířaty.
Koko je horská gorila, která umí americkou znakovou řeč, která se účastní živých online chatů. Kdokoli na světě se může přihlásit do chatovací místnosti a promluvit si s ní např.
o mateřství, domácích mazlíčcích, přátelství, lásce nebo budoucnosti (Wallace, 1995).
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Internet do našich životů vstoupil tak rychle, že jsme neměli šanci ani čas trochu od
tohoto nového média poodstoupit a podívat se na něj více strukturovaně, jako na prostředek,
který může mít vliv na lidské chování. Internet je místo, kde se mnoho lidí chová zcela jinak
než ve skutečných životech, což může mít jak pozitivní tak i negativní důsledky.
Dostupnost internetu zapříčinila velké změny v sociálních a personálních oblastech.
Mnohé lidské aktivity se dramaticky rychle přesunuly z fyzického kontaktu tváří v tvář na online komunikaci, což vedlo a jistě i nadále povede k měnícím se kulturám, zvykům, prioritám
a regulacím. Obrovský rozmach počítačových sítí a informačních technologii také vedl a jistě
povede k obrovským změnám v oblasti vzdělávání, obchodu, politiky, zábavy, komunikace
apod.
Internet a revoluce ve světě práce a obchodování
Užívání Internetu zásadně ovlivnilo svět obchodu. Internet vedl k rozsáhlým změnám
ve vztazích mezi společnostmi a jejich zákazníky, dodavateli a v neposlední řadě
zaměstnanci. Tyto změny měly za důsledek rozvoj zákaznického servisu, redukci inventářů
a zvýšení produktivity. Jedním z hlavních signifikantních vlivů Internetu na obchod je
usnadněná komunikace mezi obchodníky a zákazníky. Společnostem je umožněno
prostřednictvím webových stránek udržovat stálý kontakt se zákazníky, shromažďovat
informace o užívání jejich produktů, reagovat na zákazníkovu zpětnou vazbu a měnit své
produkty dle aktuální zákazníkovy potřeby, a to daleko efektivněji a vhodněji než kdy předtím
(Hilstrom, 2005).
Také vztah mezi zaměstnanci a zaměstnavateli byl změněn. Tato nová technologie
pomohla vytvořit jakousi „virtuální kancelář“, která zaměstnancům umožňuje pracovat
pohromadě jako tým, nehledě na skutečný fyzický výskyt zaměstnance. Internet umožňuje
zaměstnancům pracovat prakticky kdekoliv, proto jich také velký počet, v důsledku této nové
reality, pracuje doma nebo na jiných místech, které nejsou územně svázány s jejich fyzickou
kanceláří.
Internet dal také možnost vzniku novým typům obchodů, jako jsou např. on-line
cestovní agentury, on-line aukce a bazary, on-line video půjčovny, on-line seznamky a mnoho
dalších.
Internet a vzdělání
Internet a jeho užívání se dá různými způsoby aplikovat na vzdělání. Studenti mohou
komunikovat se svými učiteli a spolužáky prostřednictvím e-mailů nebo mohou pro
komunikaci používat tzv. instant messaging (IM) - okamžité zprávy jako je ICQ, chat apod.
Studenti se také mohou účastnit různých on-line výukových kurzů a programů. On-line výuka
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prostřednictvím webové kamery může být velkou výhodou pro tělesně postižené studenty,
kdy je jim umožněna účast na vyučovací hodině bez nutnosti jejich fyzické přítomnosti.
Jednou z největších výhod internetu při vzdělávání je jeho využitelnost při
zpracovávání domácích úkolů, seminárních a dalších prací. On-line knihovny a vědecké
databáze velmi usnadňují jakoukoli výzkumnou činnost. Internet šetří čas i práci nejen
studentům, ale i všem ostatním, kteří se chtějí dovědět jakékoli informace.
Internet a zábava
Využívání internetu za účelem zábavy je také jedním z fenoménů dnešní doby.
Odhaduje se, že současná generace mladých lidí využívá internet pro svou zábavu daleko
častěji než např. televizi. A není divu, televize je jen pasivní formou zábavy a vzdělání, a
pokud člověk nevlastní satelitní či kabelovou televizi, jsou jeho možnosti volby programu
velmi omezeny. Na druhé straně stojí internet se svými interaktivními možnostmi zábavy,
vzdělání a komunikace. Kvalita a kvantita internetové zábavy vzrůstá každým dnem a získává
si tak stále více příznivců.
Výzkum společnosti IBM, který byl prováděn v roce 2007, do nějž bylo zahrnuto
2 400 domácností ve Spojených státech, Velké Británii, Německu, Japonsku a Austrálii,
zjistil, že televize a internet jsou v podstatě na stejné pozici v oblasti trávení volného času, je
tu však pomalý odliv uživatelů od televize k on-line zábavám jako je YouTube, MySpace,
Facebook nebo on-line hry. 19 % všech respondentů uvedlo, že tráví šest nebo více hodin
denně u internetu, naproti tomu pouze 9 % respondentů tráví stejný čas denně u televize. 66 %
respondentů tráví 1 – 4 hodiny denně sledováním televize a 60 % respondentů tráví stejný
počet hodin u Internetu. 67 % respondentů dále uvedlo, že by rádo sledovalo či sledují video
on-line (Watershed Publishing, 2007). Tento výzkum je však již čtyři roky starý a jelikož
počet uživatelů internetu stále roste, jsou výsledky již zcela jistě jiné. Velkou roli zde hrají
také generační rozdíly, protože je pravdou, že spotřebitelé mají tendenci používat média, se
kterými vyrůstali. Starší uživatelé budou tak stále sledovat televizi, noviny a časopisy, ale
mladší generace bude již více tíhnout k on-line médiím.
Internet a komunikace
Díky Internetu se komunikace mezi lidmi stala rychlejší, jednodušší a méně
nákladnou. Internet umožňuje kontakt s lidmi i na velmi odlehlých místech naší planety, a
nabízí nám tak možnost seznamování se s rozmanitými světovými kulturami. Tím, že
umožňuje komunikaci lidí různých národností, vytváří jakousi on-line komunitu, ve které se
každý uživatel internetu může cítit jejím právoplatným členem. Dalo by se říci, že internet
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boří hranice, a to nejen hranice geografické, ale i hranice související s věkem, pohlavím,
sociální třídou, rasou a náboženstvím.
Denně milióny a milióny lidí vstupují používáním internetu do rozmanitých druhů
interakcí, a to v daleko větší míře, než kdy předtím. Seznamování se s druhými lidmi,
kontaktování bývalých spolužáků a kamarádů, čtení zpráv a článků z celého světa, na které je
možné okamžitě on-line reagovat, možnost vyhledání např. odborné on-line konzultace
z oblasti práva, zdraví apod. jsou v prostředí internetu dnes již samozřejmostí.
Je však také pravdou, že tak jak může internet svět spojovat, může ho i rozdělovat.
V internetovém globálním světě totiž také dochází k velkým rozdílům mezi rozvojovými
a vyspělými národy. Lidé z chudších zemí mají většinou jen omezený nebo vůbec žádný
přístup k internetu a přitom to jsou právě oni, kteří by nejvíce potřebovali informace např. o
zdraví, hygieně, péči o dítě, zemědělství, hospodářství a dalších důležitých věcech.
Samozřejmě nelze tvrdit, že by přístup k internetu vyřešil problémy spojené s chudobou, ale
zcela jistě by v mnohých případech mohl přispět k řešení svými informacemi.
Internet a jeho jazyk
Protože se Internet zrodil v USA, je i jeho hlavním jazykem angličtina. Stejně jako se
se vznikem Internetu začala v různých směrech měnit naše společnost, začal se také vyvíjet
jakýsi vnitřní internetový jazyk. Angličtina díky internetu proniká do všech jazyků. Mnoho
výrazů používaných v kyberprostoru dosud nemá český ekvivalent, a nebo se už úplně
přestalo překládat. Vytvořil se tak dialekt, který je v rámci úspory času při internetové
komunikaci plný, pro laika, mnohdy naprosto nesrozumitelných zkratek a výrazů (např.
vygooglovat; jj – jo jo; pp – pa pa). Přehled nejčastěji používaných zkratek v kyberprostoru
je možno si prohlédnout v příloze č. 6.
Mnoho výrazů v mé práci je, z výše uvedeného důvodu, vyjádřeno v anglickém
jazyce, zde bych chtěla zdůraznit, že to není neúcta k českému jazyku, ale hlavně nedostatek
českých ekvivalentů u zcela nových jevů, které u nás buď ještě nejsou v češtině pojmenovány
nebo se už běžně do českého jazyka začlenily v podobě tzv. „počeštěné angličtiny“. Pro
přehled a lepší orientaci nejen v anglických výrazech je možno si prohlédnout slovníček
v příloze č. 7.
Myslím si, že čeština je natolik stabilní jazyk, že si s tímto jevem poradí. Ještě v
nedávné historii jsme se přece potýkali s germanizací a v dnešní době by nás u řady slov ani
nenapadlo, že nejsou původně česká – např. fešák, mašle, lustr, pár, taška atd.
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4. Některé psychologické aspekty kyberprostoru a on-line
komunikace
Z psychologické perspektivy se stal internet hlavním prostředkem interpersonální
komunikace, tedy prostředkem, který může významně ovlivňovat lidské rozhodování,
chování, postoje a emoce. Existence internetu dala také možnost vzniku jakémusi virtuálnímu
sociálnímu prostředí, ve kterém se mohou lidé potkávat, debatovat, spolupracovat, jednat,
vyjednávat a vyměňovat i směňovat informace a zboží (Barak, 2008).
Kyberprostor (Cyberspace)
Pro další pokračování je důležité vydefinovat si pojem kyberprostoru. Termín
kyberprostor (často se také uvádí jeho anglická varianta cyberspace ) se používá pro označení
virtuálního světa vytvářeného moderními technologiemi (počítači, telekomunikačními sítěmi
apod.) paralelně ke světu „reálnému“. Jde spíše o poetické pojmenování, které se vyskytovalo
zejména ve sci-fi literatuře. Tento pojem však pronikl i do hovorového slovníku lidí
pracujících intenzivně s počítači a internetem a dále se šíří do obecného povědomí
(Wikipedie, 2009b).
Kyberprostor je tedy fenomén, díky kterému můžeme „reálný“ svět redukovat např. na
globální město, ve kterém neexistují geografické ani kulturní hranice. Kyberprostor je prostor,
který se nám otevírá ve chvíli, kdy pomocí internetových sítí vstupujeme do on-line prostředí.
Psychologie kyberprostoru (cyberpsychology) je novým studijním oborem a jen
několik univerzit na celém světě nabízí možnost věnovat se tomuto tématu, a to i navzdory
faktu, že se dnes již mnoho aktivit odehrává běžně on-line. Dalo by se říci, že vše, co jsme
doposud znali a v co jsme věřili, jde stranou. Nacházíme se uprostřed sociální revoluce a díky
novým tendencím a trendům, jako je globalizace, rozvoj nových technologií, rychle rostoucí
synchronní a bezmezná komunikace, se nedá říci, jaký směr a formu tato revoluce nabere.
Pokud však chce psychologie zůstat i nadále relevantní a vlivnou, bude se muset tomuto
novému světu přizpůsobit (Barak, 2008).
Můžeme říci, že virtuální svět se v mnoha ohledech liší od světa skutečného.
Digitalizace vztahů a vlastně i lidí změnila hranice ve vzájemném vnímání interakcí. Chování
lidí v kyberprostoru bývá často velmi odlišné od jejich reálného chování. V kyberprostoru se
mění nejen vnímání druhých lidí, ale i vnímání sama sebe. Suler popisuje následující
psychologické aspekty kyberperostoru. Je důležité mít na paměti, že následující výčet je jen
částí spletitého příběhu, protože to, jak se lidé chovají v kyberprostoru, je vždy výsledkem
složité interakce mezi níže popsanými znaky a charakteristikami uživatele (Suler, 1998).
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1) Omezená percepce (Reduced Sensation)
V kyberprostoru se stále jako nejčastější prostředek komunikace používá psaný text,
při kterém uživatel nevidí výraz tváře či řeč těla svého protějšku, neslyší ani změny v jeho
hlase, což může výrazně omezovat schopnost empatie uživatele. Je sice pravdou, že se dá
komunikovat i pomocí web kamer a audio zařízení, kdy se tento způsob komunikace stává
stále více populárnějším, ale přesto není tento zážitek zcela srovnatelný se zážitkem tváří
v tvář. Ačkoli jde technický vývoj stále dále, kvality fyzické, hmatové či čichové interakce
jsou stále velmi omezeny nebo neexistují vůbec (Suler, 1998).
2) Psaný text (Texting)
I přes nedostatek senzorických podnětů, který se vyskytuje při komunikaci psaným
textem, by se tato komunikace neměla podceňovat, protože představuje silnou formu
vlastního projevu uživatele. E-mail, chat, IM,
SMS a blogy patří k nejčastějším formám
sociální interakce v kyberprostoru. Psaním a
čtením

v kyberprostoru

může

člověk

prezentovat svou identitu i vnímat identitu
druhého a navázat tak vztah. To, jak se zde
uživatel

prezentuje,

může

odpovídat

skutečnosti, ale také nemusí. Tento fakt je
velmi těžce ověřitelný bez použití kamery či
osobního setkání, a z toho důvodu může jeden
člověk

v kyberprostoru

vystupovat

pod

různými identitami, které může kdykoli podle
potřeby měnit (Suler, 1998).
3) Flexibilita identity (Identity Flexibility)
Nedostatek komunikace tváří v tvář má zvláštní vliv na identitu uživatele
v kyberprostoru. Při textové komunikaci má jedinec možnost prezentovat svou vlastní identitu
– být sám sebou nebo prezentovat jen její části, či zůstat zcela anonymní. V některých
případech se nemusí jedinec projevovat vůbec a v kyberprostoru se objevuje jen jako
pozorovatel. Anonymitu v kyberprostoru využívají lidé různými způsoby. Někteří ji využívají
k ventilaci nepříjemných pocitů, nezákonných či nepřiměřených potřeb a k zneužívání
druhých. Anonymita však zde může sloužit i jako prostředek pro upřímné a otevřené
vyjádření názoru či problému uživatele, který by si na nic podobného v reálném světě
netroufl. Mnoho ostýchavých lidí využívá kyberprostor pro svá vnitřní vyjádření. Psaní svých
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myšlenek na počítači tak nepovažují za sociální situaci, která je pro ně v reálném světě často
plná úzkostí a neví si v ní rady. Fyzická atraktivita zde také nehraje roli, což některým
uživatelům dodává potřebné sebevědomí k navázání kontaktu s někým dalším (Suler, 1998).
4) Změněné vnímání (Altered Perception)
Sezení u počítače a dívání se na jeho monitor může vést až ke změněnému stavu
vědomí. V kyberprostoru mohou lidé procházet zdmi, vytvářet předměty z ničeho, zažívat
různé druhy imaginárních pravomocí, jinými slovy mají surrealistické zážitky. Mohou
dokonce zažívat spojení mysli s člověkem, se kterým komunikují. Tyto stavy jsou pro některé
lidi velmi atraktivní, což může vést k jednomu z mnoha možných vysvětlení závislostí na
internetu a kyberprostoru (Suler, 1998).
5) Rovnost statutu (Equalized Status)
Ve většině případů mají všichni lidé na internetu stejnou příležitost se vyjádřit a to bez
ohledu na své postavení, bohatství, rasu, pohlaví, vzdělání, náboženství atd. Všichni začínají
na rovných podmínkách, říká se tomu „Net Democracy“, tedy internetová demokracie. To, co
určuje vliv jednotlivců v kyberprostoru, je jejich schopnost komunikovat (včetně psaní),
vytrvalost, kvalita myšlenek, dovednost zacházet s novými technologiemi, a také technické
vybavení, které mají k dispozici (Suler, 1998).
6) Transcendentální prostor (Transcendent Space)
Zeměpisná vzdálenost mezi jednotlivci již neudává hranice v komunikaci. Svět se díky
Internetu velice zmenšil. Bezvýznamnost geografie je k nezaplacení pro lidi s jedinečnými
zájmy a potřebami. V jejich reálném okolí často není snadné najít někoho, kdo sdílí jejich
unikátní záliby nebo odlišnosti. Pro podpůrné skupiny, které pomáhají lidem řešit jejich
problémy, je tento aspekt kyberprostoru velmi důležitý. Na druhé straně je tato vlastnost
kyberprostoru považována za negativní v souvislosti s lidmi s asociálními motivacemi (Suler,
1998).
7) Časová flexibilita (Tempoval Flexibility)
Synchronní komunikace je komunikace v reálném čase, která zahrnuje všechny lidi
ve stejné době spolu navzájem on-line komunikující. Chat a IM jsou jejími dobrými příklady.
Na druhé straně e-mail a diskusní skupiny patří do tzv. asynchronní komunikace, která
nevyžaduje, aby lidé na sebe vzájemně působili v reálném čase. V obou případech, jak u
asynchronní, tak i u synchronní komunikace (s výjimkou videokonferencí a internetového
telefonování), dochází k „natahování“ času. Během chatu a IM máte na odpověď několik
sekund až minut, což je podstatně delší doba než při setkání tváří v tvář. E-mail, blogy a
diskusní skupiny dávají uživatelům na odpověď dokonce dny až týdny. Kyberprostor tak
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vytváří unikátní časový prostor, ve kterém je možno interakci různě „natahovat“, což
uživatelům zajišťuje pohodlnou zónu pro promyšlení odpovědi (Suler, 1998).
V kyberprostoru však dochází také ke „zkracování“ času. Protože je mnohem snazší
psát a přepisovat softwarové infrastruktury než kdy předtím, internetové prostředí se rychle
mění. Z důvodu snadného pohybu po kyberprostoru se také rychle mění členství v on-line
skupinách. Naše subjektivní vnímání času je úzce spjato s rychlostí změn ve světě, ve kterém
žijeme. V kontextu vzpomínek a zkušeností s lidmi v kyberprostoru, které se neustále mění,
může jedinec vnímat čas jako neustále se zrychlující (Suler, 1998).
8) Sociální mnohočetnost (Social Multiplicity)
Člověk v kyberprostoru může relativně snadno kontaktovat stovky, možná tisíce lidí.
V jedné chvíli může komunikovat s několika uživateli najednou, aniž by oni o tom věděli.
Uživatelé si mohou vyhledat a navázat vztah např. podle stejných zájmů.
Ale proč si na internetu vybíráme jen některé lidi a jiné ne? Při takovémto výběru
fungují kromě vědomých také nevědomé motivy, což uživatele často vede k určitému typu
lidí, kteří osloví jeho skryté emoce a potřeby. Takovýto princip funguje stejně jako vědomá
preference či volba partnera nebo přátel. Tento skrytý nevědomý mechanismus pak může vést
k tomu, že kamkoli v kyberperostoru jdeme, táhne nás to ke stejnému typu lidí. Nebo pokud
bychom se na to chtěli podívat ještě o krok dále, můžeme říci, že kamkoli v kyberprostoru
jdeme, potkáme SEBE! (Suler, 1998).
9) Možnost záznamu (Recordability)
Většinu on-line aktivit, včetně e-mailové korespondence a chatu, lze nahrát a uložit do
počítačového souboru. Na rozdíl od skutečného světa může uživatel v kyberprostoru mít
trvalý záznam o tom, co bylo řečeno, komu to bylo řečeno a kdy to bylo. Pokud bychom tady
šli do extrému, můžeme tvrdit, že vztahy mezi lidmi v kyberprostoru jsou dokumenty, které
mohou být v plném rozsahu trvale zaznamenány a uchovány. Tyto záznamy se mohou
uživateli kdykoli hodit. Může znovu prožít části vztahu, které si vybere. Někdy může být až
fascinující sledovat, jak se liší naše emoční reakce na stejný text, který si člověk přečte v
různých časech (Suler, 1998).
Ačkoli má možnost záznamu mnoho výhod, je důležité si uvědomit, že vše, co lidé
říkají a dělají v kyberprostoru, lze sledovat a zaznamenávat, což může u některých jedinců
vést k úzkosti, nedůvěře a paranoie on-line.
10) Narušení přenosu (Media Disruption)
Většinou všichni lidé očekávají, že jejich počítač či internet s nimi bude vždy
„spolupracovat“. Nicméně bez ohledu na to, jak dokonalé máme technické vybavení, bude
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vždy existovat možnost, že se nám započatou operaci nepodaří dovést do zdárného konce.
Software nebo hardware nebude fungovat správně a posílané informace se neodešlou nebo
dokonce ztratí. Telefonické spojení prostřednictvím internetu se přeruší a my v té chvíli nic
nezmůžeme. Komunikace s naším protějškem se ocitne v ohrožení. V takovýchto situacích,
kdy stroje nefungují tak jak mají, dochází často k velké frustraci a hněvu uživatele. Suler tuto
zkušenost nazývá „zážitkem černé díry“ (Suler, 1998).
11) Disinhibice – opadnutí zábran
Komunikace tváří v tvář je řízena velkým množstvím sociálních norem – lidé jsou k
sobě slušní, málokdy dochází ke vzájemnému napadání apod. Je zřejmé, že kyberprostor
zevrubně pozměňuje běžnou off-line komunikaci. Disinhibice byla poprvé zaznamenána v
polovině 80. let při zkoumání verbálních projevů v elektronické komunikaci (Collins, 1992).
Efekt disinhibice, který jde česky popsat jako „odložení zábran“, popisuje stav, při
kterém u uživatelů on-line komunikace dochází k překonání rozpaků, ostychu a plachosti,
dokonce i k obcházení zákazů a zákonů. Projevuje se značnou „odvázaností“, která často vede
až do extrému. Když to zjednodušíme, tak můžeme říci, že na internetu lidé říkají, co by ve
skutečném životě neřekli a dělají, co by ve skutečném životě nedělali. Někdy lidé na internetu
sdílejí velmi osobní věci, odhalují tajemství, emoce, obavy, přání, a

nebo se projevují

velkoryseji a laskavěji než v reálném životě. On-line komunikace probíhá otevřeněji, protože
se uživatelé cítí v bezpečí, nebojí se odhalení nebo dokonce odsouzení. Takovouto situaci
Suler nazývá jako pozitivní, příznivou disinhibici (benign disinhibition). Jako disinhibici
škodlivou (toxic disinhibition) pak označuje v on-line komunikaci hrubý jazyk, drsnou
kritiku, vztek, nenávist, hrozby. Patří sem však také prozkoumávání „temných“ míst internetu
s pornografií a násilím, tedy míst a situací, kterým se v reálném světě takový uživatel vyhýbá
(Suler, 1998).
Podle Johna Sulera se na disinhibice při on-line komunikaci podílí šest hlavních
zdrojů: 1) anonymita (nikdo netuší, kdo jsem), 2) neviditelnost (nikdo neví, jak vypadám a
jak se tvářím), 3) asynchronicita komunikace (reakci si mohu promyslet, není nutné
reagovat ihned),

4) neutralizace sociálního statusu (není důležité, jaké mám postavení

v reálném světě), 5) solipsistické introjekce (fantazie, že celé dění probíhá jen v mé hlavě,
představuji si, jak druhý vypadá, jaký má hlas, vytvářím si nereálný svět) a z dalších 6)
interakčních efektů. Je vidět, že podmínky disinhibice se zde z velké části překrývají s
psychologickými odlišnostmi kyberperostoru. Disinhibici mohou u jednotlivých uživatelů
vytvářet jeden nebo dva faktory, avšak ve většině případů jsou všechny tyto faktory ve
vzájemné interakci a vytvářejí komplexnější efekt (Suler, 1998).
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5. Internetová (kybernetická) kriminalita
Internetová kriminalita obecně zahrnuje takovou trestnou činnost, kde je síťové
připojení nástrojem, cílem nebo místem spáchání trestného činu. Internetová trestná činnost
zahrnuje široké spektrum potenciálně ilegální aktivity, kdy může docházet ke krádežím,
podvodům, vydírání, sexuálním deliktům apod. Obecně však mohou být tyto aktivity
rozděleny do následujících dvou kategorií:
1) trestné činy, které se zaměřují na počítačové sítě nebo zařízení přímo, příklady:
 Malware;
 Denial-of-service attacks (volně přeloženo jako distribuované odepření služby);
 Počítačové viry;
2) trestné činy, které jsou usnadněny pomocí počítačových sítí nebo zařízení, příklady:
 Kyberstalking;
 Krádeže identity a podvody s tímto spojené;
 Phishing, pharming (Wikipedia , 2009b).
3) Pro potřeby této práce si výše uvedené kategorie rozšíříme ještě o internetovou
kriminalitu páchanou na dětech, sem spadá např.:
 Kybešikana;
 Kybergrooming;
 On-line dětská pornografie.
Protože internetová kriminalita zaměřená proti dětem je hlavním tématem této
diplomové práce, budeme se jí věnovat nejdříve.

6. Internetová kriminalita páchaná na dětech
Globální povaha internetu a snadnost vyrábění a distribuování nelegálních materiálů
mezi různými servery a uživateli internetu vedla a vede ke vzniku velkého problému. Mezi
nejrizikovější oblasti týkající se dětí patří: získávání osobních informací, fotografií a videí
obětí; vystavování obětí nebezpečným a nevhodným materiálům jako je např. pornografie
a sexuálně agresivní chování; dále kybergroomingu (cybergrooming); násilí různého druhu;
pobízení k nebezpečnému a nevhodnému chování, a také kyberšikana. K problémům
mezinárodních rozměrů dnes patří právě dětská on-line pornografie a kybergrooming.
Výroba a distribuce materiálů zneužívajících děti je usnadněna prostřednictvím
komerčních internetových stránek, osobních webových stránek a možností sdílení souborů.
Uživatelé internetu si dokonce mohou objednat živou „on-line show“, při níž dochází
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k zneužívání skutečného dítěte. Internetové obchodování se sexem, během kterého jsou dětem
nabízeny peníze či věcné dárky za sexuální služby, jsou nyní na vzestupu.
Ve své práci uvádím skutečné příběhy a případy internetové kriminality zaměřené
proti dětem. Mnoho těchto příběhů pochází ze zahraničí, není to však proto, že by se podobné
nebo zcela shodné případy nemohly odehrát nebo se neodehrávají i u nás, ale hlavně proto, že
přístup k těmto informacím je v naší zemi značně omezen či je zcela nemožný. A to hlavně
v souvislosti se zákonem na ochranu osobních údajů nezletilých obětí, který má za úkol
zabránit tzv. sekundární viktimizaci oběti, tedy jejímu druhotnému vystavování psychické
zátěži v průběhu vyšetřování, s čímž samozřejmě souhlasím. K českým případům jsem se
dostala prostřednictvím informačních médií na internetu a díky mé práci na krizové lince pro
děti. Všechny české příběhy zde uvedené, nejen v teoretické, ale i v praktické části, jsou proto
bez jakýchkoli osobních či identifikačních údajů obětí .

6.1. Kyberšikana

Převzato a upraveno z: Kowalsky et al, 2008, s.41

Obr. č. 5 Kyberšikana
Ania byla mimořádně stydlivá dívka. Její matka tušila, že se 20. října 1992 něco stalo
ve škole, ale nevěděla co. Když se jí na to zeptala, Ania jen odvětila, že si poradí. Když se
několik hodin poté oběsila, nezanechala po sobě žádný vysvětlující dopis na rozloučenou.
Policejní vyšetřování, nasměrované ke škole, rychle odhalilo, že den před tím byla během
vyučovací hodiny, ve chvíli, kdy učitelka odešla na více jak 20 minut pryč, před zraky celé
třídy napadena a sexuálně ponižována čtyřmi spolužáky. Strhávali z ní oblečení, osahávali ji
a předstírali, že ji znásilňují. Prosila je, aby ji nechali a pokoušela se před nimi schovat pod
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lavici, ale vytáhli si ji ven. Plakala, křičela a prosila ostatní spolužáky, aby jí pomohli,
pomoci se však nedočkala. Některé spolužačky se jí sice pokoušely zastat, neměly ale k tomu
dostatek sil. Z chlapců ve třídě jí nikdo nepomohl, všichni to považovali za skvělou zábavu a
se zájmem přihlíželi. Pátý žák nahrál většinu toho, co s ní dělali, na svůj mobilní telefon, a
když končili, řekl Anie, že natočený materiál umístí na internet, aby si ho všichni mohli
prohlédnout.
Anna Halman (* 21. června 1992, † 21. října 2006) byla žačka gymnázia v Gdaňsku,
která spáchala sebevraždu poté, co se za přihlížení celé své třídy stala terčem sexuální šikany
a kyberšikany ze strany pěti spolužáků. Její smrt obrátila pozornost novinářů a veřejnosti v
zemích střední a východní Evropy k problému kyberšikany (Wikipedie, 2009g)
Dá se říci, že žijeme v internetovém věku a šikana, stejně jako mnoho jiného, se
přesunula on-line. Krutost, která se vyskytuje mezi některými dětmi a mladými lidmi není
bohužel nic nového. Je zde však otázka, zda se šikana pomocí internetu a dalších moderních
komunikačních zařízení neposunula na jinou úroveň. On-line anonymita může podněcovat
v jedinci násilné sklony, protože mu dodává pocit nedostižitelnosti a moci nad obětí. Veřejný
charakter internetu umožňuje posměškům a vyhrožováním opustit území školy a
pronásledovat svou oběť, kdykoli je on-line. Obtěžování tak může pokračovat i v době, kdy
oběť změní školu či se přestěhuje.
Šikana je jakékoli chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat, nebo
zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí. Zahrnuje jak fyzický útok v podobě bití,
poškozování věcí, tak i útok slovní v podobě vydírání, nadávek, pomluv, vyhrožování či
ponižování (saferinternet.cz, 2009).
Kyberšikana je specifický druh šikany, který využívá internet, mobilní telefony a
další nástroje moderních komunikačních technologií za účelem ublížení či zesměšnění jiné
osoby. Kyberšikana může mít různou podobu. Agresor může oběti zasílat výhrůžné a kruté emaily a SMS zprávy, oběť může také obdržet výhrůžné telefonáty nebo být obtěžována přes
chat. Dále ke kyberšikaně patří vytváření webových stránek, které různými způsoby
(verbálně, graficky, zvukově apod.) oběť uráží a zesměšňují. Spadá sem také on-line posílání
obrázků, fotografií a video nahrávek lidem z okolí oběti, kde je oběť zesměšňována a
karikována, nebo také vyvěšení pornografických fotografií s tváří oběti na internetu. Existují
případy, kdy agresoři např. získají hesla a identifikační údaje oběti a pod jejím jménem
zasílají ostatním na internetu vulgární a obtěžující zprávy, fotografie nebo videa (Kowalsky et
al, 2008).
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Ačkoliv je možné, že oběť během kyberšikany obdrží i zprávy se sexuální tématikou
nebo s výhružkami, nepovažujeme je v tomto případě za sexuální obtěžování či stalking
(pronásledování). StopCyberbullying.org je celosvětová organizace se zaměřením na
internetovou bezpečnost, která definuje kyberšikanu jako situaci, kdy dítě nebo dospívající
opakovaně trápí, hrozí, pronásleduje, ponižuje, zesměšňuje nebo se jinak zaměřuje na další
dítě nebo dospívajícího pomocí textových zpráv, e-mailů, IM nebo pomocí jakéhokoli jiného
typu moderních komunikačních technologií (Kowalsky et al, 2008). Jak můžeme vidět z této
definice, ve světě, převážně tedy v USA, kyberšikanu provádějí děti a mladiství, pokud
podobnou činnost páchá dospělý, řadí se již do jiných kategorií obtěžování, např. stalking
nebo sexuální obtěžování. V České republice takovéto rozdělení podle věku pachatele
nemáme, i když je velmi logické a příhodné a mohlo by vnést světlo a pořádek při určování
typu obtěžování i u nás. Bylo by dobré, ho také v České republice zavést.
Případů kyberšikany můžeme najít nespočetné množství na celém světě. Mezi první
kauzy kyberšikany, o které se začala zajímat veřejnost, patří i případ patnáctiletého chlapce
z Quebecu v Kanadě nazývaného jako Star Wars kid.
Chlapec natočil film, ve kterém se ne příliš úspěšně pokoušel ztvárnit postavu Darth
Maula ze Star Wars. Film byl umístěn na internet chlapcovým spolužákem a během několika
hodin měl tento film stovky shlédnutí. Film byl dokonce různě upravován a byly k němu
přidávány různé zvukové a grafické efekty. Když se chlapec dověděl o své nečekané
popularitě, utrpěl těžký psychický otřes a musel se podrobit dlouhodobému léčení. Nahrávka
totiž opravdu nebyla zrovna povedená a velmi okatě demonstrovala jeho nadváhu a
neohrabanost, což navíc řada diváků z internetového světa neváhala ventilovat na svých
stránkách a blozích. Rodina chlapce zažalovala rodiny jeho spolužáků o vysoký obnos.
Nakonec skončil celý případ mimosoudním vyrovnáním. Videa a fotografie Star Wars Kid
jsou však na internetu stále k vidění (Quing, 2007).
V mnoha zdrojích se za úplně první oběť kyberšikany uvádí třináctiletý americký
chlapc Ryan Patrick Halligan.
Ryan Patrick Halligan (* 18. 12. 1989 - † 07. 10. 2003) byl americký žák z Essex
Junction ve Vermontu, který spáchal sebevraždu ve věku 13 let poté, co byl šikanován svými
spolužáky v reálném životě a co se stal obětí kyberšikany. Podle Associated Press, byly
Ratajovi opakovaně posílány SMS zprávy od jeho spolužáků ze školy, ve kterých ho
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obviňovali, že je gay, neustále se mu vysmívali, uráželi ho a vyhrožovali mu Suicide of Ryan
Halligan, 2007).
Šikana tohoto typu není samozřejmě záležitostí pouze dětí a dospívajících. Pokud
vynecháme hledisko dělení a pojmenování skutků podle věku pachatele, které v České
republice nemáme, může se kyberšikana vyskytovat v různých formách i u dospělých. Nancy
Willard identifikovala sedm různých kategorií vztahujících se ke kyberšikaně u dětí i
dospělých:
1. Ohnivá on-line válka (Flame War nebo Flaming) – slovní přestřelka, diskuse na
internetu se tak mění v hrubé osobní osočování komunikačního partnera; jde tedy o
zasílání zlostných, neslušných, až vulgárních zpráv on-line skupinám nebo přímo oběti
prostřednictvím on-line komunikačních technologií s cílem vyprovokovat hádky;
2. On-line obtěžování (On-line Harassment) – opakované zasílání nechutných, urážlivých,
útočných zpráv oběti prostřednictvím e-mailů nebo dalších on-line komunikačních
prostředků;
3. Kyberpronásledování = Kyberstalking (cyberstalking) – on-line obtěžování, které
obsahuje hrozby fyzického ublížení a nadměrné zastrašování oběti (tomuto tématu se
budeme více věnovat v kapitole 6.4. Kyberstalking);
4. Očerňování, zostuzení (Denigration) – on-line odesílání škodlivých, nepravdivých nebo
krutých prohlášení o oběti jiným uživatelům nebo vyvěšování takovýchto informací online;
5. Přetvářka / vydávání se za někoho jiného (Masquerade / Impersonation) – agresor se
vydává za někoho jiného a zasílá škodlivý materiál jiným osobám s cílem očernit osobu,
za kterou se vydává;
6. Odhalování intimností (Outing) – zasílání materiálů o oběti, které obsahují její citlivé,
osobní nebo zostuzující informace, patří sem i přeposlání soukromých zpráv a fotek;
7. Vyloučení (Exclusion) – hrubé vyloučení oběti z on-line skupiny (Willard in Quing,
2007).
K tomuto výčtu je možno přidat ještě tzv. zdařilé, spokojené fackování (happy
slapping) –

je to relativně nová forma kyberšikany, která začala ve vestibulech metra

v Anglii. Skupina mladých lidí, obvykle teenagerů, nečekaně někoho napadne a uštědří mu
pohlavek. Opět je celý akt natáčen na mobil a umístěn na internet. Toto chování ovšem velmi
často obsahuje více než jen políček. Postupem času se některé útoky staly až příliš násilnými
a někdy dokonce končily i smrtí. Proto některé státy začaly pracovat na legislativních i
exekutivních opatřeních (Kowalsky et al, 2008).
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Anglie, 9. červen 2005. Dva dospívající mladíci napadli sedmnáctiletou 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;
Anglie, prosinec 2005. Byl zavražděn David Morley. Patnáctiletá dívka Chelsea
O’Mahoneyová a spoluobžalovaní Reece Saergant, 21 let, Darren Case, 18 let, a David
Blenman, 17 let, byli shledáni vinnými z neúmyslného zabití Davida Morleyho. Dle hlášení
O‘Mahoneyová vytvořila dokument o tom, jak parta jejich kamarádů ukopala Davida k smrti;
Austrálie, 23. říjen 2006. Policie zahájila vyšetřování ve věci DVD, které mimo jiné
obsahovalo záznam, kdy pár dospívajících mladíků pohlavně zneužil jednu dívku a poté jí
zapálil vlasy. Kopie nahrávky byly údajně prodávány;
Anglie, březen 2008. Dospívající dívka skočila ze svého podkrovního okna, zatímco se
snažila utéct před dívčím gangem, který na ni chtěl použít happy slapping (Kopecký, 2008c).
Proč vlastně happy slapping mládež provozuje? Příčiny vysvětloval v pořadu Mugging
for Kicks na MTV šestnáctiletý Many Logan z Londýna: "Když vidíte v parku sedět někoho,
kdo vypadá hodně hloupě, tak prostě běžíte k němu a rychle ho vyřídíte. Je to prostě zábava!"
(Kopecký, 2008c). Na tomto vysvětlení je vidět, že obětí se může stát opravdu kdokoli, stačí
jen, aby se někomu z agresorů nelíbilo, jak se člověk obléká, tváří, mluví nebo směje a už je
obětí této šikany. V těchto případech je tedy naprosto vyloučeno predikovat případnou oběť a
nalézt tak možnosti, jak happy slappingu předcházet. Globální povaha internetu umožňuje,
aby se nejen happy slapping jako způsob původně „anglické kyberšikany“ stal inspirací pro
agresory i v jiných zemích a šířil se tak na celém světě.

Způsoby kyberšikany
Ačkoliv je z výše uvedeného zřejmé, že ke kyberšikaně může být využíváno různých
druhů komunikačních technologií, přece jen se určitá forma kyberšikany objevuje na určitých
místech častěji než jinde. Např. on-line obtěžování (on-line harassment) se většinou vyskytuje
v prostředí osobní komunikace (osobní e-mail apod.). Proto je zde důležité zmínit základní
formy on-line komunikace a jejího možného využívání ke kyberšikaně.
1) Webové stránky
Webové stránky nám nabízí mnoho možností využití. Můžeme číst zprávy z celého
světa, nakupovat, seznamovat se, prohlížet si muzea, knihovny, hrát hry a mnoho dalšího.
Některé webové stránky jsou fascinující, některé méně a některé jsou přímo ilegální – stránky
s dětskou pornografií, rasistické a násilné weby. Některé weby mohou být také vytvořeny
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přímo za účelem kyberšikany. Jako příklad je možno uvést situaci, kdy jsou fotografie či
videa oběti karikovány nebo měněny v provokativním sexuálním stylu a umísťovány na web.
Na takovéto webové stránce může agresor uvést i jméno, adresu a další detaily oběti, která se
tak stane terčem útoků, ať už např. prostřednictvím e-mailů nebo přímého kontaktu od
naprosto neznámých osob. Možností využití webových stránek pro kyberšikanu je mnoho a
tento výčet by určitě stačil na další samostatnou práci.
Texaský student střední školy vytvořil webovou stránku věnovanou své spolužačce.
Stránka obsahovala její fotografie z běžného života, nebyly ani modifikované či necudné. Na
stránku však dále přidal seznam jejich sexuálních partnerů. Adresu webu poté rozeslal dalším
studentům školy. Během dvou dnů se na stránce objevilo přes sto komentářů, skutečný počet
návštěvníků byl ale daleko vyšší. Důsledkem bylo, že postižená studentka musela přejít na
jinou školu, protože na té stávající se stala terčem posměchu. Provinilce čekal blíže
neupřesněný kázeňský postih. V daném případě situaci zhoršil fakt, že dívka se nejprve bála o
svém problému říci rodičům. Měla totiž strach, že by jí zakázali přístup na internet nebo ji
jinak trestali. Až když problém přerostl přes rozumnou mez, našla odvahu se svěřit (Přibyl,
2010).
2) Sociální sítě na internetu
Pomocí sociálních sítí se prostřednictvím internetu sdružují lidé, kteří by se jinak
fyzicky nemohli setkat, ale také ti, kteří se běžně scházejí i mimo on-line prostředí. V
současné době prožívají sociální sítě rychlý rozvoj, který je urychlován nově vznikajícími
technologiemi. Patří mezi ně např. Facebook, MySpace, Lide.cz a mnoho dalších. Sociální
sítě umožňují uživatelům vytvořit si svůj profil, který často obsahuje osobní informace,
fotografie, videa, zájmy a aktuální stav uživatele. Prostřednictvím sítě mohou její uživatelé
zanechávat vzkazy, posílat zprávy či chatovat se svými přáteli. Dá se říci, že na sociálních
sítích jste neustále pod dohledem, vidíte, kdo udělal co, kde a s kým. Veškeré změny, které
uživatel ve svém profilu provede, jsou ihned viditelné u jeho přátel, kteří mají k jeho profilu
přístup. Sociální sítě jsou nevyzpytatelné a jsou dokonce známy případy, kdy lidé kvůli
vyvěšení svého aktuálního stavu na sociální síti přišli o práci. Napsali např. že jsou v práci,
ale že se nudí, nebo že si právě otevřeli láhev vína.
Na Facebooku se 17. srpna 2010 objevil tzv. „seznam smrti“ 69 mladých Kolumbijců
z města Puerto Asis. K seznamu bylo připsáno varování, že pokud se z města neodstěhují,
čeká je „poprava“. Při vyšetřování této události se zjistilo, že již o dva dny dříve byli dva lidé
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ze seznamu (Diego Ferney Jaramillo, 16 let a Eibart Alejandro Ruiz Muňoz, 17 let)
zavražděni. Tři dny po zveřejnění „seznamu smrti“ byl z tohoto výčtu zavražděn další člověk
(Norbey Alexander Vargas, 19 let) a zraněn byl Juan Pablo Zambrano Anacona, 16 let, na
Facebooku se mezitím objevilo dalších 31 jmen mladých dívek. Policie byla při vyšetřování
tohoto případu bezradná (Watts, 2010).
3) Instant messaging (IM)
IM je v dnešní době velmi využívanou internetovou službou, umožňující svým
uživatelům sledovat, kdo z jejich přátel je právě připojen a dle potřeby jim posílat zprávy,
chatovat, přeposílat soubory a i jinak komunikovat. Hlavní výhodou oproti používání např. emailu je princip odesílání a přijímání zpráv v reálném čase. Jinými slovy zpráva je doručena
ve velmi krátké době od odeslání (většinou v rámci stovek milisekund). Mezi nejpoužívanější
příklady této služby patří ICQ, Skype apod. Je možné si vyměňovat zprávy nejen mezi
počítači, ale i mezi počítači a mobilními telefony a dalšími zařízeními, která umožňují
připojení k internetu (SafeTeens.com, 2009).
Kyberšikana prostřednictvím IM má různou formu. Agresor může oběti zasílat
agresivní a zastrašující zprávy, dále pod jménem oběti může ty samé zprávy zasílat i jiným
účastníkům. Prostřednictvím IM je také možné zasílat kompromitující fota a videa.
POZOR! Při používání IM je důležité mít jistotu v tom, s kým komunikujeme,
neuvádět žádné osobní údaje, pokud si nejsme jisti identitou našeho dopisujícího protějšku a
nezveřejňovat svůj profil s osobními údaji. Také je důležité mít na paměti, že vše, co
napíšeme nebo odešleme, se může dostat do nepovolaných rukou, a že co je jednou napsáno
a odesláno v kyberperostoru je těžké vzít zpět.
Třináctiletá Američanka Megan Meier se při přestupu na novou školu virtuálně
seznámila s šestnáctiletým chlapcem Joshem Evansem. Nikdy se osobně nesetkali, avšak po
několika zprávách se Megan zamilovala a netrpělivě čekala na další milostnou zprávu od
Joshe. Jednoho dne Josh Megan napsal místo vyznání nenávistnou zprávu, že je odporná, a že
by byl svět bez ní lepší. Megan náhlý nepřátelský obrat nezvládla a několik minut po přečtení
se oběsila v koupelně. Při vyšetřování případu se zjistilo, že pod identitou Joshe Evanse se
neskrývá neznámý mladík, ale matka jedné z kamarádek Megan. Celý incident vyvolala prý
jen jako nevinný žert a zároveň jako pomstu za to, že se Megan přestala kamarádit s její
dcerou. Tato žena neprojevila ani trochu lítostí nad tím, co svým chováním způsobila.
Zákeřnost tohoto případu tkví také v tom, že agresorem nebyl vrstevník, ale dospělý jedinec,
který zcela ignoroval, podcenil a zneužil city dospívající dívky (Nebuď oběť, 2010).
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4) E-mail
K dalšímu nejběžnějšímu způsobů komunikace po internetu patří používání e-mailů
(elektronické pošty). E-mail je rychlý, levný a snadno se používá. E-mail umožňuje zůstat
v kontaktu s kýmkoli a kdekoli, umožňuje posílání souborů a může sloužit i jako doklad
proběhlé komunikace.
Užívání e-mailů však může vést i k tomu, že se komunikace pro člověka stane méně
osobní záležitostí, a může dokonce až odrazovat od osobního kontaktu tváří v tvář.
V některých případech může docházet k nedorozuměním, kdy zprávy zaslané prostřednictvím
e-mailů mohou být strohé či úsečné a náhlé a v důsledku absence nonverbálních projevů
člověka, jako je např. výraz tváře nebo řeč těla, je může adresát nesprávně chápat.
Tak jako může být e-mail spořičem času, může být i jeho marnotratníkem. Rychlost,
se kterou jsou zprávy doručovány, nemusí být jen výhodou, právě tato rychlost může v lidech
často zanechávat pocit, že musí okamžitě odpovědět. To se týká hlavně zaměstnanců, kteří
mohou mít pocit, že musí být stále „on“, tedy neustále k dispozici svým zaměstnavatelům či
kolegům, ať už jsou doma nebo na dovolené.
E-mail je vynikajícím prostředkem pro kyberšikanu a to hlavně z důvodu, že v malé
chvíli je možno odeslat zprávu stovkám lidí. Pomluvy či kompromitující fotografie se v jedné
sekundě mohou rozlétnout po celém světě. Agresor může také uvést e-mail oběti na různých
serverech (např. se sexuální tématikou) a e-mailovou schránku oběti pak zaplaví zprávy
s nechutným či nevyžádaným obsahem. Přestože je e-mailová adresa velmi snadno
vystopovatelná, je na druhé straně těžké dopátrat se agresora, který z e-mailového účtu zprávy
skutečně odeslal.
POZOR! Je důležité neotvírat a neodpovídat na e-maily, jehož adresáta neznáme nebo
si jím nejsme jisti. A opět zde platí, že vše, co napíšeme nebo odešleme, se může dostat do
nepovolaných rukou, a že co je jednou napsáno a odesláno v kyberperostoru je těžké vzít zpět.
Kingman Quon čínsko-americký mladý muž z Kalifornie byl obviněn z posílání emailů obsahujících hrozbu smrti hispánským profesorům, studentům a úředníkům v celé zemi.
Jeho e-maily obsahovaly ponižující rasistické nadávky, výlevy zlosti a nenávisti k této rase a
sdělení o tom, že si je najde a zabije je (Mirabito, 2004).
5) Chat
Mezi další hojně užívané prostředky internetové komunikace patří tzv. chat. Slovo
chat se v angličtině běžně používá pro klábosení, pokec, přátelský rozhovor. Chat je
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komunikace nebo rozhovor dvou či více lidí prostřednictvím komunikační sítě. Uskutečňuje
se vždy v reálném čase. V užším smyslu se při chatu komunikuje výhradně formou psaného
textu (SafeTeens.com, 2009).
Existuje mnoho různých chatových programů (chat channells), které svým
návštěvníkům umožňují

probírat různá témata. Je také možné založit si svou vlastní

"místnost", diskusní fórum, a bavit se o tom, co člověka právě zajímá. Každý účastník chatu
se musí nejprve zaregistrovat, je však také možné vstoupit bez registrace jako host, který má
ovšem omezené působení. Při registraci musí každý účastník zadat svůj nick (přezdívku, pod
kterou bude na chatu vystupovat), uvedení dalších osobních údajů není většinou vyžadováno.
Komunikace probíhá tak, že účastníci zasílají krátké zprávy, jako své příspěvky do diskuse.
Zprávy od všech účastníků se zobrazují za sebou do jednoho okna v pořadí, ve kterém byly
poslány. Většina chatů navíc dovoluje „šeptání“, což je zaslání zprávy jen jednomu z
účastníků diskuse, a vytváří se tak jakýsi prostor pro soukromou konverzaci.
Přestože takovýto chat dovoluje komunikaci pouze textem, je možné vyjádřit své
aktuální pocity pomocí tzv. emotikonů. Emotikony jsou symboly znázorňují obličej otočený
o 90 stupňů. Následuje ukázka základních emotikon:

• :-) – úsměv

• :-O – zděšení

• :-)) – hlasitý smích

• :-| – neutrální výraz

• :-D – řehot (hlasitý úsměv)

• o:) - andílek

• xD – dusivý řehot

• >:) - čertík

• ;-) – žert (spiklenecké mrknutí)

• >:( - naštvání

• :-( – smutek

• :-/ - nespokojený, souhlas s něčím záporným

• :,-( – pláč

• :-X - „to jsem neměl říkat“, musím být zticha

• :,,-( - ještě větší pláč

• :-* - polibek

• :,,,-( - maximální pláč

• :-(*) - zvracení

• :-P – vyplazený jazyk

• :G - grrr

• :-o – údiv

• :-}| - neutrální smajlík s knírkem od mléka

Chatování v chatovacích místnostech patří k nejnebezpečnějšímu chování na internetu.
Patří k oblíbenému trávení volného času nejen dětí, ale i dospělých, kteří se chatování
oddávají i během své pracovní doby. Je to velmi jednoduché, vstoupíte do místnosti a začnete
komunikovat. Při takovémto chování mohou vzniknout různorodé vztahy, které však ne vždy
končí šťastně.
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Při chatování si nikdy nemůžeme být jisti, kdo je na druhé straně. Patří k běžné praxi,
že mnoho účastníků chatu mění svou identitu. Uvádějí lživé údaje o svém pohlaví, věku,
zájmech apod. Chatovací místnosti jsou proto výborným působištěm kyberstalkerů a
sexuálních predátorů (tímto tématem se budeme více zabývat v kapitole 6.4. Kyberstalking),
kteří zde „loví“ své oběti.
POZOR! Více, jak kdy před tím, zde platí pravidlo o neuvádění žádných osobních
údajů. Také je důležité si uvědomit, že osobní schůzka s člověkem, kterého známe jen
z chatu, nemusí dopadnout vždy dobře a to hlavně z důvodů uvádění falešné identity
účastníků chatu.
Blog
Slovo „blog“ vzniklo stažením a zkrácením anglického web log (možno přeložit jako
webový zápisník). Blogy jsou na internetu velice populární, uvádí se, že každou sekundu je
vytvořen nový blog. Blog je webová aplikace obsahující příspěvky jednoho editora. Cílem je
poskytnout čtenáři informace a vlastní názory a komentáře o různých tématech, kterými se
editor blogu zabývá. Přestože blogy mají v mnoha směrech pozitivní funkce, mohou být i ony
prostředkem kyberšikany. Prostřednictvím blogů je možno poškodit reputaci jiného člověka
nebo napadnout jeho soukromí. Často tato situace nastává v případě rozchodů, kdy
nespokojený ex-partner na internet umístí nelichotivé, intimní či jiné nevhodné informace o
svém bývalém protějšku (Kowalsky et al, 2008).
Bývalý přítel američanky Jessicy Logan (18 let) neunesl jejich rozchod a zveřejnil její
intimní fotografie na internetu. Incident rozběhl soukolí posměchu, urážek a ponižování ze
strany spolužáků. Logan na své pronásledovatele apelovala i v televizi, avšak ti její prosbu
ignorovali. Tragickým následkem byla opět sebevražda pohledné, přátelské, spolehlivé a
odpovědné dívky (Nebuď oběť, 2010).
SMS - textování = elektronické rozesílání textových zpráv
Rychlost, s jakou dnes někteří lidé umí napsat krátkou zprávu na mobilním telefonu, je
ohromující. SMS zprávy stále patří k významnému komunikačnímu prostředku a stejně jako
předchozí formy komunikace, mohou být i ony prostředkem kyberšikany. Existuje mnoho
příběhů, kdy člověk dostal na svůj mobil stovky nechutných či výhružných SMS. K mobilním
telefonům patří samozřejmě i neslušné, vyhrožující či „mlčící“ volání, které může být stejně
nebo možná i více obtěžující.
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Katy bylo jedenáct let, když od svých „přátel“ začala dostávat nechutné emaily, ve
kterých byly popisované hrozné věci, které dělá s přítelem a objevovaly se hnusné nadávky.
Neustále jí chodily zprávy s tím, že je hnusná a tlustá. Vyhrožovali jí, že ji fyzicky ublíží. Lidé,
kterým věřila, ji krutě šikanovali v autobuse i ve škole. Po dvou měsících šikana náhle
přestala, Katy však ví, že může začít kdykoliv znovu a má strach, co bude dál (Matte, 2011).
MMS - multimediální zprávy (zkratka MMS z anglického Multimedia Messaging Service)
Stejně jako může ublížit a být nebezpečný text, je nebezpečný i obraz a zvuk, který
umožňují přenášet právě MMS zprávy. Nahé či částečně obnažené fotografie poslané svým
láskám, platonickým láskám či dobrým kamarádům můžou dětem a mladým lidem způsobit
nemalé potíže. Toto nebezpečí si uvědomují lidé v mnohých zemích, např. australská policie
se o něm snaží informovat mládež originálním klipem. Hlavní postavou videa je mladá dívka,
která na školních toaletách odešle svému spolužákovi intimní snímek. Spolužák je snímkem
potěšen a rozešle ho po celé třídě, dokonce i panu učiteli. Dívka je z toho zcela zdrcena. Klip
ukazuje, co se může jednoduše stát, kvůli chvíli neuváženého jednání. Videoklip je možné si
prohlédnout na této adrese: http://www.liveleak.com/view?i=a83_1283879226&p=1 (Přibyl,
2011b).
V září roku 2009, Hope Witsell, 13 let, pocházející z Floridy, spáchala sebevraždu
poté, co její fotka „nahoře bez“ oblétla školu, do které chodila, prostřednictvím MMS zprávy
(Yeung, 2010).

Specifika kyberšikany
Mezi hlavní charakteristiky off-line šikany patří agresivní chování, nerovnost sil
agresora a oběti, a také opakování takovéhoto chování. V případě kyberšikany se tyto
charakteristiky mnohdy vůbec nemusí vyskytovat. Kyberšikana se může vyskytovat kdekoli a
kdykoli. Její šíření může být velmi rychlé a může dosáhnout až nemyslitelných rozměrů.
Agresorům se díky internetu dostalo nových prostředků k ubližování oběti. Celý proces
šikanováni je modifikován a mění se i role agresora a oběti.
Agresor
Je zřejmé, že při kyberšikaně nemusí být agresorem silný jedinec, jak tomu bývá u offline šikany. Agresorem se stává jedinec silný v informačních technologiích – může to být
prakticky kdokoli (Vágnerová et al., 2009).
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Oběť
Stejně jako agresorem, tak i obětí se může stát prakticky kdokoli. Fyzická či sociální
zdatnost jedince zde již nehraje roli, a to hlavně v případech, kdy si agresor vybírá svou oběť
náhodně v kyberprostoru. Stále však platí, že převažují útoky na jedince se sníženou
schopností se bránit. Je důležité zdůraznit, že větší riziko hrozí jedincům, kteří jsou na
mobilních telefonech a počítačích závislí (Vágnerová et al., 2009).
Absence fyzického násilí
V procesu kyberšikany se nevyskytují přímé znaky šikanování jako jsou zranění,
roztrhané oblečení, ztráta věcí, peněz apod., což znesnadňuje identifikaci oběti jejím okolím
(Vágnerová et al., 2009).
Absence úniku
Off-line šikana je založena na fyzickém setkávání agresora a oběti, které je možno
částečně předvídat a někdy se mu i vyhnout. Agresor kyberšikany může svou oběť
pronásledovat prakticky kdekoli, může neustále narušovat její soukromí a nutit ji tak žít pod
nekončícím tlakem (Vágnerová et al., 2009).
Opakování
Jediný nepříjemný e-mail, zpráva či odkaz na webové stránky, kde jsou zveřejněny
urážky adresované oběti, může mít stejný účinek jako systematické off-line šikanování. Oběť
si může takovéto zprávy znovu a znovu pročítat. K tomu se může přidávat pocit beznaděje ve
chvíli, kdy není možné existující zprávy na internetu zrušit a útoky se tak pro oběť stávají
trvalé. Pokud jde o off-line šikanu, nemusí si oběť všechny urážky a nadávky pamatovat, ale
v případě e-mailu, chatu, SMS a webových stránek si to, co ji agresoři napsali, čte neustále
dokola. Napsaná slova tak mají daleko tvrdší dopad než slova mluvená (Vágnerová et al.,
2009).
Šíře publika
Kyberšikana odehrávající se na webových stránkách umožňuje přístup prakticky
komukoli, kdo má připojení na internet. Divákem kyberšikany se tak může stát kdokoli na
světě. Kyberšikana se nemusí odehrávat opakovaně, stačí, když agresor jednou vyvěsí např.
ponižující fotografii oběti na web a kdokoli si ji může stáhnout a šířit ještě dříve, než ji
poskytovatel daného serveru dokáže smazat. Ponížení šikanovaného můžou vidět stovky i
tisíce lidí, a následkem toho může dojít k psychickému zhroucení oběti (Vágnerová et al.,
2009).
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Motivace ke kyberšikaně
Co je to, co jedince při užívání internetu vede k takovému chování, které by třeba
v reálném světě nikdy neuskutečnil? Hlavním motivem bývá právě anonymita, kterou
kyberprostor poskytuje.
Nikdo mě nevidí! Když lidé používají internet, vnímají sebe sama velmi často jako
neviditelné, a tím také nedosažitelné. Takovéto vnímání je ještě posíleno možností zakládat si
anonymní účty na různých serverech. Samozřejmě že je možné člověka on-line vystopovat,
ale pocit anonymity je u nich často tak intenzivní, že může zcela odstranit obavy z odhalení a
možného trestu (Willard, 2007).
Nikoho nevidím! Při používání internetu lidé nedostávají konkrétní zpětnou vazbu na
své činy. Nevidí důsledky svých činů ani při on-line akcích, které mají někoho zranit.
Nedostatek takovéto zpětné vazby pak vede k nedostatku empatie s případnou obětí a k
chybnému chápání situace jako zcela neškodné (Willard, 2007).
Dělají to všichni! Vnímání sebe jako neviditelného a nedosažitelného, a také
nedostatek zpětné vazby může vést k nezodpovědným, až riskantním sociálním normám,
které mohou obsahovat následující:
 „Život on-line je jen hra.“ Takovéto vnímání kyberprostoru umožňuje jedinci ignorovat
souvislosti mezi škodlivým reálným světem a on-line akcí, a vytváří tak očekávání, že
kdokoli další vyskytující se on-line, bude také jako on jednoduše ignorovat on-line
ublížení;
 „Podívej, jsem hvězda!“ Vnímání kyberprostoru jako místa, kde je možno na sebe
strhnout pozornost a obdiv všech, vede k nadměrnému zveřejňování intimních informací,
ale také k osobním útokům na jiné jedince, které jsou často motivovány právě přilákáním
pozornosti na sebe sama;
 „To nejsem já, to je moje on-line identita.“ Takovéto vnímání umožňuje jedinci popřít
odpovědnost za jakýkoli čin, který provedl on-line;
 „Co se stane on-line, zůstane on-line.“ Toto vnímání podporuje názor, že nic z toho, co
se stalo on-line, by se nemělo z kyberprostoru vynášet do reálného světa. Kyberprostor je
zde vnímán jako uzavřená kyberkomunita;
 „Na internetu mám právo si psát nebo posílat cokoli, co chci, bez ohledu na to, jestli to
způsobí nějakou škodu či újmu!“ Toto vnímání podporuje kruté chování a bezohledné
vyjadřování (Willard, 2007).
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Riskantní on-line chování relevantní ke kyberšikaně
Důsledkem či následkem následujícího riskantního on-line chování může být často
právě kyberšikana:
 Zveřejňování osobních údajů – převážně mladí lidé zveřejňují velké množství osobních,
až intimních detailů a informací on-line, aniž by si uvědomovali, že jich může kdokoli
a kdykoli zneužít;
 Závislost na internetu – internetová závislost je nadměrné trávení času na internetu, což
vede k nedostatku zdravého angažování v jiných oblastech života. Nadměrné užívání
internetu je tak přímou úměrou možnosti stát se obětí internetové kriminality;
 Sebevražedné a sebepoškozující komunity – mladí lidé trpící depresí jsou často
ovlivňováni webovými stránkami, které poskytují informace o sebevraždách, o metodách
sebepoškozování (řezání, anorexii, bulimii apod.) a nabádají je k jejich provozování;
 Verbování do gangů a nenávistných skupin – weby a skupiny, které podporují nenávist
k „druhým“, slouží jako aktivní nábor naštvaných a odstrčených mladých lidí,. Některé
skupiny dokonce používají internet jako prostředek koordinace problémových a
nebezpečných akcí;
 Riskantní sexuální chování – nejen mladí lidé používají internetové služby
k seznamování se s ostatními za účelem sexuálních aktivit. Tyto aktivity většinou začínají
on-line diskutováním o sexu a končí „ulovením“ někoho, kdo je ochotný probírané
sexuální praktiky provádět v praxi. On-line zasílání sexuálně tématických fotografií nebo
videí patří také k velmi rizikovému chování na internetu;
 Násilné hry – násilné hry často obsahují sexuální nebo jiný typ agrese, děti a mladí lidé se
tak zapojují do on-line simulačních her, které posilují představy, že všechny interakce online, včetně těch násilných, jsou "jen hra" (Willard, 2007).

6.2. Kybergrooming
Vrátný Pavel Hovorka přes služební internet vyhledával mladistvé chlapce ze sociálně
slabšího prostředí, zjišťoval jejich zájmy a sliboval jim peníze nebo splnění jejich přání za
jejich nahé fotografie. Jejich vlastními fotografiemi a prozrazením jejich sexuálního zaměření
pak chlapce vydíral a nutil k orálnímu či análnímu sexu. Svou první oběť získal tak, že jí v
červenci roku 2005 namluvil, že vyhrála soutěž „Dítě VIP“. Odměnou byl pobyt v Praze v
jeho vrátnici, kde chlapce, původem z dětského domova, znásilnil. Hovorka využíval k
seznamování internetový server. Nejdříve chatoval, pak telefonoval, a nakonec pozval oběti k
sobě do práce. Soud uznal Hovorku vinným celkem ze sedmi případů pohlavního zneužívání a
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třinácti případů vydírání. Navíc také ohrožování výchovy mládeže a ze svádění k pohlavnímu
styku. Hovorka byl odsouzen na 8 let vězení (Kopecký, 2008a).
Kybergrooming je termín, označující chování uživatelů internetu, které má v dítěti
vyvolat falešnou důvěru a připravit ho na schůzku, jejímž cílem je oběť pohlavně zneužít.
Kybergrooming je velice často vázán na synchronní i asynchronní komunikační báze,
nejčastěji je to veřejný chat, seznamky, dále ICQ a e-maily. Grooming v širším slova smyslu
označuje více druhů manipulativního chování.
V České republice se s groomingem setkáme stejně jako kdekoli jinde v Evropě.
Dokumentované jsou případy, kdy groomer kontaktoval děti prostřednictvím různých
internetových seznamek a nabízel jim peníze či různé dary. Jakmile pak došlo ke kontaktu
dítěte s groomerem, došlo k sexuálnímu zneužití dítěte (Kopecký, 2008b).
Bylo zjištěno, že 55 % dotazovaných dětí ve věku 12 – 17 let žijících v USA využívá
služeb on-line sociálních webů (Lenhart,

Madden 2007). V České republice se 49 %

dotazovaných dětí ve věku 12 -17 let běžně setkává s lidmi na internetu. 51 % dětí používá
chat, 88 % používá e-mail a 57 % využívá IM (Saferinternet.cz, 2006). Jak je vidět, internet
svou oblibou u dětí rozšiřuje pole působnosti sexuálních delikventů, kteří prostřednictvím
webu vyhledávají děti za účelem vytváření pornografických materiálů, sexuální turistiky,
navazování kontaktů s dětskými prostitutkami a mnoho dalších nelegálních činností.

Proces kybergroomingu
Hlavním důvodem dětí pro trávení času na chatu a sociálních serverech bývá přání
poznat nové přátele. Není snadné zjistit ani pro dospělé, kdo má na internetu dobré úmysly
a kdo ne.
Výzkumy ukazují, že přibližně 20 % dětí se na internetu setká s nechtěnou sexuální
nabídkou. Alarmující je fakt, že pouze 25 % dětí oznámí snahu groomera o navázání
sexuálního kontaktu někomu z dospělých (rodičům, učiteli apod.) (Mitchell et al, 2004).
Proces manipulace dítětem na internetu obvykle prochází několika stádii. Kopecký
popisuje následující etapy získávání oběti:
1. Vzbuzení důvěry a snaha izolovat oběť - první etapou groomingu je obvykle
snaha útočníka vzbudit důvěru u vybrané oběti. To probíhá např. tak, že se groomer staví
v on-line komunikaci do pozice osoby, která oběti rozumí, která chápe její problémy, která
má pokud možno stejné problémy a pomůže je dítěti vyřešit. Groomer se snaží získat ve
vztahu k oběti pozici dobrého kamaráda.
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Groomeři často s dětmi řeší citlivá témata, jako např. manželské problémy, sexuální
život dospělých apod. Útočníci také často mladistvým uživatelům internetu ukazují
pornografické materiály, které zasílají prostřednictvím chatu, e-mailu či přímo běžnou poštou.
Útočník zároveň oběť izoluje od okolí, např. rodičů nebo kamarádů (rodiče ti
nerozumí, já ano, mně se můžeš svěřit se svými problémy; neříkej o tom ostatním dětem,
žárlily by; neříkej o tom mamince, kdybys jí to řekl/a, nenáviděla by tě). Často v této etapě
groomer získá e-mail dítěte, jeho telefonní číslo na mobil nebo jeho adresu bydliště nebo
školy, kterou navštěvuje.
2. Podplácení dárky či různými službami, budování kamarádského vztahu získaný vztah groomer posiluje různými dárky (peníze, mobilní telefon, drahé hračky a
oblečení) či službami (návštěva kina). Tyto dárky dává dítěti bez konkrétní příčiny, jednoduše
dítě podplácí.
3. Vyvolání emoční závislosti oběti na osobě útočníka - v této etapě vzniká emoční
závislost oběti na osobě útočníka. Groomer zná nejtajnější tajemství dítěte, dítě netuší, jak
mocnou zbraň útočníkovi poskytlo. Děti pak často lžou rodičům o tom, jak a s kým tráví svůj
volný čas, nesvěřují se jim se svými problémy, důvěřují pouze groomerovi, který se pro ně
stává důvěrníkem a skvělým přítelem.
4. Osobní setkání - pokud dosud nedošlo k osobnímu kontaktu groomera a oběti, ve
fázi emoční (či jiné) závislosti pravděpodobně k nějakému druhu kontaktu dojde. Ten může
být realizován procházkou v parku, návštěvou kina, diskotéky nebo klubu, případně přímo
návštěvou bytu groomera .
5. Sexuální obtěžování, zneužití dítěte - poslední etapou je sexuální obtěžování
a zneužití dítěte groomerem (Kopecký, 2008b).

Chování kybergroomera
Kybergroomer se vyznačuje neobyčejnou trpělivostí. Dokáže s dítětem komunikovat i
několik měsíců a pokud to situace vyžaduje, tak i déle. Schůzku v reálném světě si s dítětem
dojednává až ve chvíli, kdy si je jeho důvěrou k sobě samému zcela jistý. Jeho projev je
k dítěti neobyčejně přátelský a enormně se zajímá o rozvíjení vzájemného vztahu. Často
hovoří o významu skutečné lásky, o láskyplném vztahu, a o tom, že takový vztah bude
pokračovat i v reálném světě, až se osobně s dítětem setkají. Do konverzace často vkládá
témata sexuální povahy, žádá po oběti intimní fotografie a kybersex prostřednictvím web
kamery (Kopecký, 2008b).
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Kybersex
Kybersex je další nebezpečnou komunikační praktikou v kyberprostoru. Neexistuje
jeho jednoznačná definice. Lze však říci, že se tak označuje on-line komunikace za účelem
sexuálního vzrušení. Často se za kybersex považuje i vzájemné posílání zpráv sexuálního
charakteru. Do této kategorie můžeme tak zařadit i „pouhé“ flirtování v chatovacích
místnostech, na ICQ, Skypu, a dalších podobných serverech a programech, které využívají
převážně mladí lidé.
Kybersex za škodlivý můžeme označit tehdy, pokud je jednomu z partnerů v
komunikaci nepříjemný, např. svou hanlivostí a vulgaritou. Škodlivý kybersex může
zahrnovat snahu komunikačního partnera o zahájení obzvláště sexuálně explicitní (otevřené a
přímé) konverzace; posílání pornografických obrázků; návrhy zasílání nahých fotografií;
vulgaritu; vyhrožování; zesměšňování a jiné obtěžování, aby se pachatel ujistil, že oběť udělá,
co on chce (Kopecký, 2008d).

Oběti kybergroomingu
On-line či off-line oběti těchto trestných činů také pocházejí z různých
socioekonomických úrovní ve společnosti, zeměpisných oblastí, etnických a kulturních
zázemí. Z hlediska věku a pohlaví jsou nejčastějšími oběťmi sexuálního násilí pubertální
dívky mezi 13 až 17 lety. Předškolní děti obou pohlaví jsou také velmi často zneužívány.
Oběti on-line sexuálního zneužívaní a vykořisťování jsou nejčastěji ženy (Choo, 2009).
Výzkumy se také snaží zjistit škodlivé důsledky těchto činů, které mnohdy
doprovázejí oběť až do dospělosti. V odborné literatuře existují jasné důkazy o tom, že
sexuální zneužívání v dětství vede k dlouhodobým potížím, které vykazují závažné problémy
po stránce duševního zdraví, poruchy chování a různých závislostí. K těmto problémům
samozřejmě nedochází jen u případů off-line zneužívání, ale i u on-line zneužívání. Je také
známo, že sexuální zneužívání v dětství může vést k následné sexuální trestné činnosti
samotné dřívější oběti. Nejsou však známy žádné výzkumy, které by toto potvrzovaly či
vylučovaly i u on-line sexuálního zneužívání (Choo, 2009).
V každém případě je sexuální zneužívání dítěte silný traumatizující zážitek ve všech
oblastech jeho psychického zdraví. Vyvolává v něm řadu trýznivých pocitů, které velmi často
není schopno samo zvládnout. Následky se projevují v narušení vztahu dítěte k sobě samému
a narušeny jsou i jeho mezilidské vztahy.
Čím je zneužívané dítě mladší a čím déle jeho zneužívání trvá, tím bývají vážnější i
důsledky. Rozhodujícím faktorem při zvládání tohoto traumatu je i podpora u ostatních členů
rodiny. Pokud tato podpora není, dítě je často zcela ztraceno.
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Ohrožen je i budoucí partnerský a sexuální život obětí. U zneužitých mužů i žen bylo
v nejedno případě zjištěno urychlení sexuálního vývoje. Oběti sexuálního zneužívání bývají
promiskuitnější, vyskytuje se u nich často nevěra, mají i zkušenosti z komerčním sexem a
objevují se u nich i homosexuální zkušenosti. U žen se také vyskytuje vyšší výskyt sexuálních
poruch a menší spokojenost se sexuálním životem. U chlapců může sexuální zneužití vést ke
znejistění v mužské roli, v sexuální orientaci, a to i v případech, kdy pachatelkou byla žena.
U některých dětí často dochází k uzavření se do sebe. Nekomunikují s okolím a
nedůvěřují lidem kolem sebe. Bývají úzkostné, samy sebe vidí velmi negativně, identifikují se
s rolí oběti, opakovaně se dostávají do situace týrání a zneužívání, podřizují se. Vyskytují se u
nich somatické potíže, poruchy příjmu potravy, závislosti, sebepoškozování nebo
sebevražedné tendence (Psychologie, 2009).

Sexuální predátoři v kyberprostoru
Jedinci, v jejichž sexuálních fantaziích figurují děti, nebo ti, pro které jsou děti
sexuálně atraktivní, se v naší společnosti vyskytují od nepaměti. Studie na toto téma zjistily,
že téměř dvě třetiny (62 %) obecné mužské populace referují o sexuálních fantaziích, ve
kterých figurují mladé dívky; další studie zahrnující univerzitní studenty ukázala, že téměř
jedna čtvrtina (21 %) studentů udává, že příležitostně shledávají děti za sexuálně atraktivní
(Briere, Runtz, in Gee et al., 2004). Jiná studie zahrnující klinické pacienty zjistila, že více
než jedna třetina delikventů s duševní poruchou má deviantní fantazie o dětech (Langevin et
al., 1998).
V povědomí veřejnosti figuruje mnoho stereotypních pohledů na profily pachatelů
sexuálních trestných činů. Je těžké předcházet sexuálnímu zneužívání dětí ve chvíli, kdy si
neuvědomujeme rozmanitost lidí, kteří se takového činu mohou dopouštět. Různí muži, ale
také ženy sexuálně zneužívají děti a mladistvé různými způsoby, v různých kontextech a
z mnoha různých důvodů. V médiích a široké veřejnosti existuje tendence spojovat sexuální
zneužívání a komerční vykořisťování dětí výhradně s pedofilií. Weiss uvádí, že u pedofilie jde
o erotické (erotosexuální) zaměření devianta na objekty v prepubertálním věku (tedy na
chlapce a dívky bez znaků dospívání). Nejčastěji se zaměřují na děti ve věku 5-12 let.
Pedofilové jsou lidé, kteří preferují fyzickou nezralost objektu, tedy nepřítomnost
sekundárních pohlavních znaků (nepřítomnost pubického ochlupení a prsů u dívek, u
homosexuálních pedofilů je to preference např. nepřítomnosti ejakulace a ochlupení u
chlapců) (Weiss, 2002). Široká veřejnost často přehlíží fakt, že zcela „obyčejní“ lidé se
mohou dopouštět sexuálního zneužívání a komerčního vykořisťování dětí. Protože mnoho
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lidí, kteří se dopouštějí sexuálního zneužívání dětí nezapadá do stereotypů, které jsou hojně
prezentovány v médiích, zůstává mnoho dětí společností zcela nechráněných.
Nárůst případů zneužívání dětí a mladistvých přes internet vedl k výzkumům v této
oblasti. Přestože takovýchto studií zatím nebylo mnoho, ukázalo se, že lidé, kteří sexuálně
zneužívají děti na internetu, pocházejí z prostředí různých věkových skupin, vzdělání a z
různých socioekonomických úrovní ve společnosti. To, co je všechny spojuje, je znalost
informačních technologií. Tato znalost se projevuje důmyslností, s jakou se některé skupiny
sexuálních delikventů dokáží na internetu organizovat, komunikovat a vyměňovat si nelegální
materiály (Save the Children, 2003). Zatčení pachatelé v souvislosti s těmito trestnými činy
byli v mnoha případech lidé, kteří byli tzv. „nosnými sloupy“ společnosti, jako např. učitelé,
právníci, policisté, prokurátoři. Pachatelé jsou často příbuzní a známí zneužívaných dětí, znají
své oběti v reálném světě a internet a další komunikační technologie jim napomáhají ke
groomingu. Studie ukazují, že v 85 až 95 % případů oběť pachatele zná a je na něm závislá
(Mitchell et al, 2004).
Čtrnáctiletá dívka dostala od svých rodičů nový počítač. Po dvou měsících používání
internetu se seznámila s dospělým mužem, se kterým chatovala a udržovala e-mailovou
korespondenci. Když se o tom její rodiče dozvěděli, učinili řadu kroků, aby tomuto kontaktu
zabránili – odstranili od počítače klávesnici, monitorovali poštu a telefonní hovory, navštívili
s dcerou poradnu. Bohužel, kontakt dívky s dospělým mužem pokračoval prostřednictvím
mobilního telefonu, který jí poslal. Po několika měsících dívka zmizela z domova. Když policie
prohledala její počítač, objevila řadu e-mailů, které je přivedly až k síti pedofilů,
komunikujících mezi Evropou a USA. Pedofilní uživatel z Řecka si díky této síti „objednal“
nezletilou dívku z USA, zabezpečil falešný pas a poskytl finance na transport dívky z USA do
Řecka. Po pěti měsících bylo dítě navráceno rodičům. Nejprve dívka tvrdila, že pedofilního
groomera miluje a zbožňuje, avšak po rozsáhlé terapeutické léčbě si začala vzpomínat na
detaily sexuálního a fyzického mučení, začala mít sebevražedné sklony a bylo nutné ji
hospitalizovat na psychiatrické klinice. Dívka se postupně zotavovala, ale její zkušenosti a
trauma ji budou provázet po zbytek života (Kopecký, 2008a).
Pokud jde o věk pachatelů, tak výzkumy ukazují, že těchto trestných činů se
dopouštějí dospělí, ale i mladiství, jejíchž počet stále roste. Z hlediska recidivy se ukazuje, že
velmi významné procento sexuálních delikventů nemá ve své historii žádné záznamy o
trestných činech, ani sexuální povahy, spáchaných na nezletilých osobách. Nicméně mnoho
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mladistvých sexuálních pachatelů pokračuje ve své sexuálně trestné činnosti do dospělosti
(Choo, 2009).

Zdroj: Canadian Red Cross, 2009

Obr. č. 6 Internetová bezpečnost

6.3. Dětská pornografie on-line
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na

stovkách obrázků s dětskou pornografií, které byly a jsou velmi žádané, nejen mezi pedofily,
na celém světě. Na fotografiích byla svázána a opakovaně znásilňována. Tyto obrázky
kolovaly a stále kolují po internetové síti. Policie o nich věděla. Viděla na nich, jak Masha
roste, přesto však nemohla dlouho pachatele dopadnout. Nakonec se jim to přece jen podařilo
a pro Mashu tak skončil sedmiletý teror (ABCnews.com, 2005).
Přestože dětská pornografie existovala dávno před vznikem a vývojem počítačů a
internetu, stává se dnes právě internet hlavním médiem pro šíření těchto materiálů. Slouží
pachatelům jako dokonalý pomocník, který jim umožňuje výrobu, prohlížení, skladování a
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distribuci dětské pornografie. Internet slouží také jako prostředek komunikace mezi pachateli
a působí jako prostředník pro kontakt s potenciálními oběťmi.
Mnoho lidí se domnívá, že pokud dítě ještě neumí číst a psát, nemůže se mu na
internetu nic stát. Je to velký omyl. Děti jsou velmi učenlivé a dokáži se dostat na webové
stránky, které potřebují nebo se jim líbí, jen tím, že od svých rodičů odpozorují, jak se na
internetu pohybují. Pokud má rodina doma webkameru, mikrofon, sluchátka či reproduktory
připojené nebo vestavěné v počítači, pak má také dokonalé prostředky, kterých využívají online agresoři při vyhledávání svých objetí.
Webkameru bychom v rámci internetové kriminality mohli označit za nenápadné, ale
často velmi nebezpečné oko do soukromí. Kamera připojená k počítači se zkrátka může stát
velmi nepříjemným nezvaným hostem do domácnosti. Zneuživatelé nemusí mít vůbec fyzický
přístup k počítači, a přesto dokáži webkameru ovládat na dálku a pořizovat z ní videa a
snímky intimních situací.
Je mnoho různých metod, jak v prostředí internetu oslovit děti, získat si jejich důvěru,
a poté i jejich pornografické materiály. Je možné, že si agresor vytvoří webovou stránku
plnou oblíbených dětských postaviček, hrdinů či nabídek on-line her. Dítě se na tuto stránku
dostane velmi snadno, např. když zadá jméno Spiderman do vyhledávače. Jméno napíše
jednoduše i bez znalosti čtení a psaní, prostě jej vyťuká na klávesnici podle obrázku
Spidermana, kde je uvedeno i jeho jméno. Během prohlížení těchto webových stránek jej
kontaktuje agresor a nabídne mu odkaz na zajímavou hru. Ve chvíli, kdy dítě odkaz příjme,
začne se do jeho počítače instalovat zařízení, pomocí kterého může agresor ovládat
webkameru na dálku. A získávání pro agresora potřebných materiálů může začít.
Daniel Lesiewicz (27 let) z kanadského Montrealu byl odsouzen na 12 let odnětí
svobody, za zneužívání dívek na internetu, které nutil k obnažování a tvorbě sexuálně
explicitních obrázků a videí. Ke zneužívání dívek používal různé metody. Např. si vytvořil
falešný profil na sociální síti a s jeho pomocí oslovoval své vrstevnice. Snažil se získat jejich
důvěru a následně je pod různými záminkami nutil, aby se před webkamerou svlékaly. Také
jim nabízel k instalaci zajímavou aplikaci, s jejíž pomocí následně webkamery důvěřivých
dívek na dálku ovládal. Když s ním dívky nechtěly spolupracovat, nebo když měl dostatek
implicitních fotografií, měnil taktiku útoku, vyhrožoval, že zveřejnění získané snímků mezi
spolužáky, kamarády, sousedy či rodiče obětí. Mnoho dívek mu tak bylo z obavy z veřejného
ostuzení i nadále virtuálně po vůli (Přibyl, 2010c).
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Dětskou pornografii lze definovat jako jakékoli vizuální zobrazení sexuálně
explicitního chování dětí a mladistvých do 18 let (Save the Children, 2003). Jiří Dunovský
definuje pojem dětské pornografie jako: „…jakékoli spodobnění dítěte účastnícího se
skutečné nebo předstírané explicitní sexuální aktivity, ať už je toto spodobnění provedeno
jakýmkoli způsobem, a rovněž tak jakékoli spodobení sexuálních orgánů dítěte určené
primárně k sexuálním účelům.“ (Dunovský in Weiss, 2005, s.142).
Rozsah dětské pornografie na internetu je těžké přesně určit. Výzkumy většinou
vycházejí ze statistik agentur, které umožňují nahlášení nelegálního obsahu webových
stránek.
INHOPE – mezinárodní asociace internetových horkých linek, které umožňují
nahlášení nelegálního či škodlivého obsahu na internetu, shromáždila zprávy z 25 zemí po
celém světě (Evropa, Asie, Severní Amerika, Austrálie) o nelegálním a škodlivém obsahu na
internetu. Závěrečná zpráva uvádí, že tyto linky v průběhu 28 měsíců obdržely 900 000
oznámení od široké veřejnosti, z toho bylo 160 000 zpráv předáno k šetření příslušným
orgánům a 10 000 zpráv měsíčně se týkalo dětské pornografie (Kierkegaard, 2008). Dále bylo
zjištěno že:


každou vteřinu si skoro 30 000 uživatelů internetu prohlíží pornografii;



12 % (4,2 milionů) všech webových stránek tvoří porno-stránky;



USA je vedoucí zemí v produkci pornografie, další lídři této produkce jsou situováni
v Evropě ( Holandsko, Německo, Španělsko a Velká Británie);



100 000 webových stránek nabízí dětskou pornografii;



2,5 miliard e-mailů (8 % všech e-mailů poslaných za den) poslaných za den obsahuje
pornografii;



89 % sexuálních nabídek směřovaných k mládeži se odehraje v chatovací místnosti;



1 ze 7 dětí a mladistvých na internetu obdrží sexuální nabídku;



průměrný věk prvního shlédnutí pornografie na internetu je 11 let;



35 – 49 let je věková skupina, která na internetu nejvíce vyhledává pornografii;



286 jmen postav, které jsou dětem dobře známy (Pokeman, Action Man), vedou po zadání
do internetového vyhledávače k přímému spojení na porno-stránky (Ropelato in
Kierkegaard, 2008).
Internetová Horká linka (Internet Hotline), kterou provozuje Nadace Naše dítě ve

spolupráci s Policií ČR existuje v naší zemi již od roku 2007. Tato linka přijímá od uživatelů
anonymní hlášení, která se týkají nezákonného a nevhodného obsahu na internetu. Obsah
těchto hlášení Horká linka vyhodnocuje a předává orgánům, které mohou účinně zasáhnout,
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zejména policii, mobilním operátorům, provozovatelům internetových služeb a také
mezinárodní organizaci horkých linek INHOPE. Ze statistik internetové horké linky se
dovídáme, že za červen a červenec 2009 bylo přijato 422 oznámení, z nichž se 153 týkalo
dětské pornografie (Internet Hotline Nadace Naše dítě, 2009).
Doposud byly děti vnímány v souvislosti s dětskou pornografií „pouze“ jako oběti.
V posledních letech se však situace začala dramaticky měnit. Mnoho dětí pochopilo, že po
materiálech s pedofilní či pornografickou tématikou je poptávka a začalo ji produkovat.
Příkladem může být případ skupiny dětí ve věku 15 až 17 let z americké Georgie, která
zveřejňovala na internetu své erotické fotografie, samozřejmě za poplatek. Protože na webu
velmi rychle vzrostla poptávka, postupně přemluvili patnáct svých vrstevníků (chlapce i dívky)
ke stejnému fotografování (Přibyl, 2010d).
Tato zpráva je šokující a je nutno si uvědomit, materiály s dětskou pornografií
dostávají novou úroveň. Pokud jsou tvůrci samotné děti, je obtížnější je postihovat a případy
klasifikovat. Pachatel zde splývá s obětí, a tak je složitější oběť přimět ke spolupráci.
Sexting
V souvislosti s dětskou on-line pornografií je důležité zmínit také sexting. Sexting
(česky sextování, slovo vzniklo složeninou slov sex a textování) je elektronické rozesílání
textových zpráv, fotografií či videa se sexuálním obsahem. Tyto záznamy (fotografie, video)
jsou pak často zveřejněny na internetu. Stává se to hlavně v případech, kdy dojde k ukončení
vztahu mezi přáteli či partnery. První případy sextingu byly zdokumentovány v roce 2005.
Sexting podporuje šíření pornografie dětí, které je celosvětově zakázáno. V České republice
již byla zaznamenána řada případů sextingu a mnoho z nich lze posuzovat právě jako šíření
dětské pornografie.
Spolužáci jedné mladoboleslavské střední školy o přestávce vyhecovali svou
šestnáctiletou spolužačku, aby se svlékla a nechala se natočit na mobil jak masturbuje.
Natočený záznam byl pak umístěn na internet. Video bylo posléze ukradeno ze serveru
libimseti.cz a dále pak putovalo internetem. Celý případ začala vyšetřovat Policie ČR. Za
šíření záznamu bylo například propuštěno několik zaměstnanců mladoboleslavské Škoda
Auto, dalším byl snížen plat (Kopecký, 2009).
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Uživatel dětské on-line pornografie
Neexistuje pouze jeden typ pachatele a uživatele internetu se zájmem o dětskou
pornografii, je také velmi těžké takového člověka poznat. Uživatelé internetu se zájmem o
dětskou pornografii mohou být:


uživatelé, kteří se aktivně nepodílí na zneužívání dětí – není přesně známo, kolik
takových uživatelů, kteří mají přístup k dětské pornografii, ale sami fyzicky děti
nezneužívají, na internetu existuje. Studie na toto téma před existencí internetu ukazovaly,
že 1/5 až 1/3 zatčených za držení dětské pornografie byla rovněž zapojena do fyzického
zneužívání dětí. Ze studie, které se zúčastnilo 1713 lidí zatčených během jednoho roku za
držení dětské pornografie vyplynulo, že 40 % zatčených sexuálně zneužívalo děti a
zároveň vlastnilo dětskou pornografii (Wortley, Smallbone, 2006; Wolak et al, 2005 ).



uživatelé pocházející z různých socioekonomických vrstev a prostředí – uživatelé online dětské pornografie jsou podle výzkumů s největší pravděpodobností zaměstnáni, mají
nadprůměrné IQ, mají vystudovanou VŠ a čistý trestní rejstřík. Mezi zatčenými za
produkci či držení on-line dětské pornografii byli soudci, lékaři, učitelé, akademici,
rockové hvězdy, vojáci, policisté a další. Tito pachatelé přistupují velmi šikovně na dětské
způsoby myšlení, postoje a očekávání a rozumějí tomu, jak s dětmi zacházet. Nejsou to
monstra, jak si mnozí lidé představují, navenek často vystupují jako praví milovníci dětí
(Milfait, 2008).
Z výše uvedené studie, které se zúčastnilo1713 lidí zatčených během jednoho roku za

držení dětské pornografie dále vyplynulo, že všichni zatčení vzhledem k pohlaví byli muži
(ženy se jako pachatelky podle kriminálně-policejní praxe vyskytují jen zřídka, většinou
v těchto případech figurují jako spolupachatelky nebo napomáhající), 91 % zatčených bylo
bílé pleti a většina z nich byla v době jejich trestné činnosti svobodná a to z důvodu, že se
nikdy neoženili (41 %), nebo se s partnerkou rozešli, byli rozvedeni nebo ovdověli (21%).
Mezi základní rozlišovací znaky pachatelů tedy podle této studie patří: muž bílé pleti ve věku
26 – 40 let se silnou závislostí na užívání internetu (Wortley, Smallbone, 2006; Wolak et al,
2005 ).
Rozdíly mezi pachateli jsou určeny různými vzorci internetového chování. Pachatelé
se liší ve stupni angažovanosti, odborných technologických znalostech, znalostech rizika
dopadení a přímého zapojení do sexuálního zneužívání dětí.
Lidé, kteří jsou jakýmkoliv způsobem spojeni s dětskou pornografií, se velmi často
sdružují do skupin, v rámci kterých si vyměňují své nelegální materiály. Toto sdružování je
pro ně jednodušší, než využívat služeb internetu jako jednotlivci, což znamená umisťovat na
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něj a nebo vyhledávat pornografické materiály např. s pedofilní tématikou zcela sami za sebe.
Je pro ně jednodušší sdílet materiály v rámci skupiny, která jim nabízí i určité bezpečí,
protože je velmi těžké do ni proniknout zvenčí.
Skupina pracuje na principu „kolektivní viny“. Nepřijme mezi sebe jen tak někoho
zvenčí, i když jednotliví členové se zpravidla neznají a vystupují pouze pod zcela
anonymními přezdívkami. Nový člen však musí projít „prověrkou“. Přístup k pornografickým
materiálům získá až poté, co sám podobné materiály poskytne. Některé skupiny dokonce
trvají na tom, že musí jít o původní materiály. Tímto si stále zajišťují přísun nového
materiálu, a zároveň ze svých členů dělají pachatele trestné činnosti. Členové vědí, že
v případě problémů jsou v tom všichni společně. Žádný člen není jen ten, kdo dodává, a
zároveň nikdo není jen konzument. Všichni jsou šiřitelé, resp. výrobci, všichni nesou před
zákonem stejnou vinu.
Další výhoda skupiny spočívá v tom, že nutnost poskytnout nelegální materiál při
vstupu do skupiny, častý je také požadavek na jeho průběžné doplňování, velmi komplikuje
činnost policie. Ta se totiž do podobného okruhu osob nemůže dostat prostřednictvím
utajeného agenta. Ten by totiž musel zaplatit stejný vstupní poplatek jako ostatní členové. Je
asi těžko představitelné, že by policie sama šířila nebo dokonce vyráběla dětskou pornografii.
On-line agresoři to dobře vědí, a právě proto se sdružují do těchto uzavřených skupin (Přibyl,
2011b).
V rámci zatím největšího zásahu v ČR, který začal v roce 2009, proti šíření a držení
dětské pornografie, který byl nazvaný „Akci Vilma“, prohledali kriminalisté 150 bytů a
zadrželi 160 lidí. Policisté prohledali osm stovek e-mailových schránek a zkontrolovali
desítky tisíc e-mailů. V případu figurují lidé od 20 do 80 let, čtvrtina z nich jsou ženy. Do
července 2010 sdělila policie obvinění 99 z nich. V 57 případech ukončila vyšetřování
návrhem na podání obžaloby, 13 případů bylo skončeno pravomocným rozhodnutím soudu.
Ani v jednom případě se však neprokázalo, že by dotyční s dětskou pornografií obchodovali
nebo ji sami vyráběli, „pouze“ si ji vyměňovali. Bylo zjištěno, že nešlo o organizovanou
skupinu, jen někteří účastníci se mezi sebou znali. Nejvíc obviněných, celkem 23, pochází z
Prahy, na druhém místě v počtu zapojených se umístil Jihomoravský kraj s 18 obviněnými, 15
obvinění padlo na Pardubicku. V souvislosti s akcí Vilma navrhla policejní inspekce obvinit
také tři aktivní a jednoho bývalého policistu z okresů Brno-venkov, Plzeň a Ústí nad Labem
(Přibyl, 2010).
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Dále je důležité si zde uvědomit, že pokud se jedná o pedofilního uživatele, jehož
erotické zaměření je směřováno na objekty v prepubertálním věku (tedy na chlapce a dívky
bez znaků dospívání, nejčastěji ve věku 5-12 let), že tento uživatel často nepotřebuje snímky,
které si pod pojmem dětská pornografie, vlivem médií, představuje většina populace.
Pedofilové většinou vyhledávají snímky dětí v normálních situacích, tedy ne vyloženě
erotické akty nebo přímo sexuální úkony. Nepřirozené modely, lhostejno jakého věku,
zpravidla nevyhledávají. Prosté obrázky nahých dětí jsou přesně to, co pedofily vzrušuje, a co
na internetu hledají. Snímky tohoto typu často získávají ze stránek nic netušících rodičů, kteří
obrázky svých dětí umisťují, v dobré víře, na internet do veřejných rodinných alb.

Motivace k šíření a vlastnění dětské on-line pornografie
Výzkumy týkající se motivace lidí k vlastnění a šíření dětské on-line pornografie
naznačují, že tito vlastníci patří do rozmanitých skupin, ve kterých se vyskytují:


lidé se sexuálním zájmem o předpubertální děti nebo mladé dospívající, kteří využívají
dětskou pornografii za účelem sexuálních fantazií a sexuálního uspokojení;



sexuálně nevyhranění promiskuitní lidé, kteří neustále hledají nové sexuální podněty;



sexuálně zvídaví lidé, kteří si dětskou pornografii stahují ze účelem uspokojení své
zvědavosti;



lidé se zájmem finančně se obohatit na prodeji či umístění získaných záznamů na
placené webové stránky (Wolak et al, 2005).

Dopad on-line pornografie na její oběti
Většina dětí, které se staly obětí dětské pornografie, nebyla unesena ani fyzicky
donucována ke spolupráci. Ve většině případů znaly člověka, který pornografii produkoval
(mohl to být dokonce i jejich vlastní otec), a byly donucovány jen „mírnými“ prostředky. Nic
z toho ovšem nemění na faktu, že děti, které se staly obětí pornografie, mohou pociťovat
devastující fyzické, sociální a psychické následky. Je důležité si uvědomit, že tyto fotografie
a videa s dětskou pornografií jsou trvalé záznamy o jejich zneužití. Život dětí, které na těchto
nelegálních záznamech figurují, je navždy změněn.
Děti, které jsou znázorňovány na obrázcích a videích s dětskou pornografií, zažívají
první viktimizaci při spáchání tohoto trestného činu, a další následuje hned ve chvíli, kdy jsou
tato videa a obrázky umístěna a zpřístupněna na internetu. Jakmile se jednou ocitnou na síti,
není pro ně návratu a mohou být donekonečna rozšiřovány. Dítě se stává obětí pokaždé,
když jsou tyto záznamy na internetu prohlíženy znovu a znovu!
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Navíc se i několik let staré materiály mohou dnes na internetu objevit a začít se
rozšiřovat. Sexuální delikty ze sedmdesátých let 20. století představují 80 % materiálů
dostupných v dnešní době na internetu, což znamená, že děti znázorněné na těchto
materiálech jsou dnes dospělými ženami a muži (Milfait, 2008).
V jedné studii, které se zúčastnilo 34 100 obětí dětské pornografie, ve které byl
sledován dopad dětské pornografie na její oběti, bylo zjištěno, že v době, kdy docházelo
k zneužívání, cítily děti fyzickou bolest (např. v oblasti genitálií), objevovaly se doprovodné
somatické

příznaky

(bolesti

hlavy,

nechutenství,

nespavost),

psychologický

stres

(emocionální izolace, úzkost a strach). Mnoho obětí také cítilo velký tlak ze strany pachatele,
aby s ním spolupracovaly a neprozradily ho. Tento tlak byl posilován loajalitou k pachateli i
studem za vlastní chování (Wortley, Smallbone, 2006). Děti jsou často nuceny k zneužívání
jiných dětí, cítí se pak být spolupachateli, a dají se proto snadněji vydírat. Jsou ochotny mlčet,
protože činy, které jsou nuceny dělat, v nich posilují pocity viny a studu. Děti se stydí za
materiál, v němž vystupují. Ze strachu, že budou odhaleny, se pro pachatele opět stávají
povolnějšími (Milfait, 2008).
V pozdějších letech oběti udávaly, že stavy úzkosti a studu nezmizely, naopak se
změnily v pocity hluboké beznaděje a bezmoci. Jejich zkušenosti jim narušily model
sexuality, kdy mnozí z nich mají problémy zejména při vytváření a udržování zdravých
citových a sexuálních vztahů (Wortley, Smallbone, 2006). Následkem dětské pornografie tedy
bývají těžké formy traumatizace, a často se také vyskytují těžké disociativní poruchy
osobnosti. Děti jsou např. nuceny, aby zaujímaly speciální sexuální polohy, jsou nuceny, aby
se během svého znásilňování smály a působily tak dojmem, že jim násilí přináší radost. Děti
jsou opakovaně degradovány na pouhé „zboží“. Na základě naučené poslušnosti po natáčení
nebo fotografování ještě pachatelům poděkují a odměnou jim je to, že se chovali jako „hodné
dítě“. O těžké traumatizaci svědčí i masivní úzkosti obětí, sebepoškozování, závislosti na
omamných a psychotropních látkách či prostituce (Milfait, 2008).

6.4. Kyberstalking
V červenci roku 1996 jsme se já a má dcera Katie staly prostřednictvím internetu
předmětem útoků mnohonásobně odsouzeného zločince Richarda Hillyarda. Když tyto útoky
začaly, bylo Katie pouze pět let, ale ani to Hillyardovi nezabránilo v posílání obscénních emailových zpráv, které byly adresovány přímo Katie přes mé webové stránky. Hillyard
rozesílal erotické inzeráty, které obsahovaly můj e-mail, fotku, a nabídkou sexu po telefonu.
Výsledkem toho bylo, že jsem začala dostávat sexuálně explicitní e-maily a pornografické
43

fotografie od velké spousty neznámých lidí. Spolu s Katie jsme neměly jediný týden bez
obtěžujících zpráv a telefonátů těchto lidí.
Od Hillyarda jsme obdržely výhružné e-maily s větami jako: „you'd better watch your
back"(dejte si bacha), "let's get it on, bitch!“(skočíme na to, děvko!) a "I'm your worse
nightmare" (Jsem vaše nejhorší noční můra) (chyby jsou jeho). Vzkazy se začaly objevovat i
v naší poštovní schránce. Kvůli tomu jsme se třikrát za poslední rok přestěhovaly. Také jsem
se naučila používat zbraň a získala na ni povolení. Pronásledování se přestěhovalo off-line a
nikdy se opravdu nezastavilo. Obtěžující telefonáty nás provázely celé dny a noci. Ani nevím,
kolikrát jsem musela změnit naše telefonní číslo. Dosud není známo, jak je možné, že si je
vždy dokázal znovu opatřit. V naší hlasové schránce se mnohokrát objevily podivné zvuky
připomínající člověka, který se hrozivým způsobem směje.
Na mnoho měsíců jsem také výrazně snížila svou přítomnost na internetu, doufajíce,
že Hillyard ztratí zájem a nechá nás na pokoji. Nenechal (Armistead, 2007)!
Mnoho obyčejných lidí, dospělých, dospívajících i dětí jsou pronásledováni a
obtěžováni e-maily, zprávami z ICQ, apod., obsahujícími různá sdělení od pornografie až po
výhružky fyzické likvidace, či telefonáty s podobnými tématy, od někoho, koho znali pouze
on-line.
V posledních letech je v psychiatrické, psychologické a kriminologické literatuře
věnována pozornost novému termínu „Stalking“, což je výraz, který je možno přeložit jako
pronásledování či slídění. Odborná veřejnost v ČR se zatím neshodla na jednotném českém
překladu. Rozumí se jím chování, zahrnující opakované a perzistentní pokusy o navázání
nevyžádaných kontaktů či komunikace, která vzbuzuje obavy nebo diskomfort oběti. Toto
chování je často provázené silným agresivním nábojem. Stalkerství je pojímáno jako jedna
z forem násilného chování, vždy zahrnující porušování privátní sféry života oběti. Jedna
z mnohých definic hovoří o zločinu formou využití moci a vzbuzování strachu, který vychází
z touhy po kontrole, a který se velmi podobá znásilnění (Tůmová, 2007).
Obtěžující sledování či pronásledování někoho není nahodilým procesem, jedná se zde
o proces kontinuální. Narozdíl od jiných trestných činů, které se obvykle skládají z
nedovoleného jednání, sledování, sestává z řady akcí, které mohou být samy o sobě legálními.
Je to např. telefonování, posílání květin či e-mailů (Baas in Benschop, 2003).
V prostředí internetu hovoříme o tzv. kyberstalkingu. Neexistuje nic takového jako
obecně přijímaná definice kyberstalkingu.. Můžeme však říci, že kyberstalking je opakovaně
obtěžující a výhružné chování prostřednictvím internetu nebo jiných elektronických
prostředků komunikace. Kyberstalker je někdo, kdo svou zamilovaností, sexuálními motivy či
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vyhrožováním neustále elektronicky obtěžuje někoho jiného prostřednictvím chatu, e-mailu,
spamu, SMS apod. (Royakkers, 2000).
Z kyberstalkingu se stává problém globálního rázu, vytváří nejen nové druhy deliktů,
ale i obětí. Kyberstalking může mít mnoho podob, lze ho klasifikovat podle typu elektronické
komunikace, která je použitá k pronásledování oběti, a také podle toho, do jaké míry je tato
komunikace soukromá nebo veřejná. Dále lze kyberstalking rozdělit na „přímý“ či „nepřímý“
(Ellison, 1999). Přímý kyberstalking např. zahrnuje používání mobilních telefonů a e-mailu
pro odesílání zpráv s obsahem nenávisti, nemravností, hrozeb či zastrašování obětí. Následuje
několik příkladů přímého kyberstalkingu:
Richard Machalo, devatenáctiletý student, který byl nucen odejít z univerzity
v Kalifornii pro své nedostačující výsledky, zaslal 62 asijsko-americkým studentům rasisticky
motivované výhružné e-maily, protože je vinil za své neúspěchy. V těchto e-mailech jim hrozil,
že pokud okamžitě navždy neodejdou z univerzity, najde si je, ať jsou kdekoli a zabije je
(Mirabito, 2004).
Na druhé straně stojí nepřímý kyberstalking, který zahrnuje používání internetu
k zobrazování zpráv nenávisti, vyhrožování, a nebo je používán k šíření nepravdivých fám o
oběti. Tyto zprávy mohou být zveřejněny na webových stránkách, v místnostech chatu, na
diskusních

fórech

apod.

(Ellison,

1999).

Následuje

několik

příkladů

nepřímého

kyberstalkingu:
Jayne Hitchcock umístila na internet varovné sdělení o praktikách jedné literární
agentury z New Yorku, která po Jayne požadovala peníze za kritiku její knihy. Potom, co takto
učinila, se její jméno, telefonní číslo a adresa objevila na diskusních stránkách rasistických a
sexuálních skupin s pobídkou mužů, aby jí kdykoliv zavolali nebo osobně navštívili. Jayne
byla doslova bombardována e-maily (Ellison, 1999).
Gary Dellapenta, padesátiletý pracovník ochranky z Los Angeles, potkal svou oběť,
dvaceti osmiletou ženu s dítětem, v kostele. Když odmítala jeho neustálé romantické pokusy o
její přízeň, umístil její jméno, adresu, telefonní číslo, fyzický popis a sdělení o jejich
nenaplněných sexuálních fantaziích o znásilnění na chat. Dokonce tam uvedl i návod, jak se
dá obejít bezpečnostní systém jejího domu. V reakci na tuto zprávu žena obdržela desítky
nechutných telefonátů a dokonce šest mužů za ní přišlo osobně. Oběť byla nakonec nucena
opustit svůj domov, trpěla nechutenstvím, ztratila práci a objevil se u ní strach z vycházení ze
svého bytu (Ellison, 1999).
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Prevalence kyberstalkingu
Dosud neexistují žádné spolehlivé odhady o počtech případů kyberstalkingu, které se
každoročně odehrávají na celém světě. Také neexistují konkrétní údaje o aktivních
kyberstalkerech a jejich obětech. Kyberstalking, podobně jako jiné trestné činnosti, je těžké
posoudit z hlediska jejich výskytu a rozšíření v rámci dané populace. Důvody pro to jsou
různé, může to být skutečnost, že oběť toto chování nepovažuje za nebezpečné, nebo se může
domnívat, že lze jen málo udělat proto, aby byl její problém vyřešen, a proto o něm nikoho
neinformuje.
V některých případech souvisejících se získáváním údajů o prevalenci dokonce
dochází k přímému srovnávání off-line stalkingu a kyberstalkingu. Bylo by však velkou
chybou tyto dva druhy stalkingu brát za rovnocenné, i když spolu jednoznačně souvisí a mají
mnoho vlastností společných.
Kyberstalking je daleko jednodušší a méně riskantní než off-line stalking. Off-line
stalker musí svou oběť pronásledovat fyzicky a k tomu je samozřejmě potřeba mnoho času.
Častá nepřítomnost pronásledovatele na běžných místech, jako je např. jeho práce, může vést
k určitému podezření u jeho kolegů, nadřízených apod. Takovýto způsob pronásledování také
zvyšuje riziko, že pronásledovatel bude někým zahlédnut nebo dopaden. Může být také velmi
finančně nákladný, kdy musí pronásledovatel např. svou oběť následovat do vzdálených
lokalit. Na druhé straně kyberstalker může své pronásledování provádět z tepla domova.
Získávání informací o oběti může být pro něj např. pouze otázkou získání přístupu k různým
databázím, či zachycením soukromých e-mailů oběti. Kyberstalker si pronásledování oběti
velmi usnadňuje za pomoci využívání různých moderních technologií komunikace, které mu
umožňují v jeden čas pronásledovat i více obětí najednou (Bocij, 2004).
Podle metastudií z prostředí USA přiznává 8 % žen a 2 % mužů, že se setkali s
nebezpečným pronásledováním. Experti soudí, že není důvod předpokládat zásadní odlišnost
těchto údajů pro Evropu (Čírtková, 2004). Kyberstalking se může vyskytovat v daleko
vyšších procentech než stalking v režimu off-line a to hlavně vzhledem k povaze elektronické
komunikace a jejím vlastnostem, které lidem nabízí - např. anonymita a jednoduchost. Mimo
to existují důkazy, že někteří lidé se on-line chovají způsobem, jakým by se off-line chovat
nikdy neodvážili (např. viz disinhibice str. 14) (Bocij, 2004).
Přestože je těžké určit přesné počty případů kyberstalkingu, je možné alespoň pro
představu nahlédnout do organizací, které se zabývají on-line bezpečností. Mezi dvě největší
takové organizace patří Working to Halt On-line Abuse (WHOA) a CyberAngels. Organizace
CyberAngels oznámila, že se denně zabývá až 500 případů kyberstalkingu, z kterých 65 – 100
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představuje skutečné případy. WHOA založila Jayne Hitchcock jako svůj způsob pomoci
druhým po vlastní zkušenosti s kyberstalkingem. Tato organizace se zabývá týdně kolem 50
případů kyberstalkingu (Bocij, 2006).
Je důležité si uvědomit, že stejně jak každodenně roste počet uživatelů internetu, bude
i s největší pravděpodobností růst i číslo případů kyberstalkingů. Stalking - nebezpečné
pronásledování - nebylo do 1. ledna 2010 vůbec zakotveno v právním řádu České republiky.
Trestní zákon nebezpečné pronásledování neznal jako pojem, ani jako trestný čin. Pokud tedy
v praxi docházelo k pronásledování, mohl naplnit znaky trestného činu pouze s dalšími
projevy útočníka. Z pohledu občanskoprávního se pak mohlo jednat o porušování práva na
ochranu osobnosti. Z pohledu trestního zákona mohlo jít např. o trestný čin omezování osobní
svobody, (eventuálně porušování domovní svobody), také např. o týrání osoby žijící ve
společném bytě nebo domě. Některé z uvedených trestných činů mohou být právě stalkingem
doprovázeny, avšak stalking jako takový (samostatně) trestný nebyl. Naproti tomu v USA je
stalkerství posuzováno jako trestný čin již od roku 1990. (WebConsult.cz, 2009).

Právní rámec stalkingu
Od zavedení termínu nebezpečné pronásledování (stalking) do trestního zákona 1.
ledna 2010 vyšetřování případů naráželo na zásadní nejasnost – jak dlouho musí stalker oběť
pronásledovat, aby ho bylo možné obvinit. V některých případech docházelo k tomu, že státní
zástupce nepřijal obvinění ze stalkingu a jednání útočníka muselo být překvalifikováno na
jiný trestný čin. Důvodem bylo právě časové hledisko – tedy dlouhodobost pronásledování.
Proto se ministerstva vnitra a spravedlnosti dohodla, že stalking musí trvat nejméně měsíc.
Minimální lhůta pro dlouhodobé pronásledování se tedy musí pohybovat od 4 do 6 týdnů
(Kopecký, 2010).
Aby mohla policie pachatele obvinit ze stalkingu, musí být dodrženy zejména tři
podmínky:
1. Musí být jednoznačné, že pronásledovatel tak činí proti vůli oběti.
2. Pronásledování musí být intenzivní.
3. Pronásledování musí být dlouhodobé (min. 4-6 týdnů15).
Stalking je v novém trestním zákoníku od roku 2010 vymezen jako trestný čin
nebezpečné pronásledování (§ 354). Konkrétní znění tohoto paragrafu:
§ 354 Nebezpečné pronásledování
(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo
jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým, b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej
sleduje, c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo
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jinak kontaktuje, d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo e) zneužije jeho
osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, a toto jednání je způsobilé
vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu
blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1 a) vůči dítěti nebo těhotné ženě, b) se zbraní, nebo c) nejméně se dvěma
osobami.

Kyberstalkeři
Vzhledem k tomu, jak málo je známo o kyberstalkingu, nejsou dosud přijaty typologie
kyberstalkerů. Nicméně existují typologie off-line stalkerů, které jsou užitečné pro pochopení
chování některých kyberstalkerů.
Na naší domácí scéně se s výzkumy stalkingu téměř nesetkáváme, v zahraničí je tomu
naopak. Prakticky od počátku devadesátých let se objevují empirické studie, které popisují a
vysvětlují různé aspekty problému. Zkoumání pachatelů tak patří k těm nejfrekventovanějším
výzkumným zájmům (Čírtková, 2004).
Vernon Geberth nabízí dvě kategorie stalkerů. První kategorie se týká psychopatické
osobnosti stalkera a druhá je zaměřena na psychotickou osobnost stalkera. Gebrthovo
rozdělení je následné:

Psychopatická osobnost

Psychotická osobnost

Zpravidla muž

Může být muž nebo žena

Absence duševní poruchy

Bludy, stalker si může či nemusí být vědom svého počínání

Oběti jsou mu důvěrně známé

Oběti jsou většinou zcela cizí

Obtěžování může být anonymní

Pokouší se oběť kontaktovat (Geberth, 1996).

Toto je poněkud obecný a široký klasifikační systém, podle kterého je možné stalkery
zkoumat. Michael Zona společně s kolegy nabízí ucelenější typologii, která vychází ze vztahu
mezi obětí a pachatelem. Zona a jeho kolegové rozdělili stalkery do tří základních kategorií.
Později byla přidána ještě čtvrtá:


Prostá posedlost (obsese) (Simple Obsessional - vlastní překlad) – tyto případy patří
mezi nejčastější, týkají se oběti a pachatele, kteří spolu již měli předchozí vzájemný vztah.
Motivací pro stalking zde může být posedlost pachatele znovuobnovou již zaniklého
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vztahu, nebo jeho pomsta, která má za cíl znepříjemnit život bývalému blízkému příteli či
partnerovi (Zona et al in Meloy, 1998).


Milující posedlost (obsese) (Love Obsessional - vlastní překlad) – v těchto případech se
jedná o oběti a pachatele bez předchozího vzájemného vztahu. Pachatel může své oběti
poznat prostřednictvím médií nebo na internetu. Pachatelé mohou trpět duševní poruchou
jako je schizofrenie nebo bipolární porucha osobnosti. Nejběžnějším typem tohoto
stalkera je pronásledovatel známých osobností, známý pod pojmem: „syndrom posedlého
fanouška“ (obsessed fan syndrome - vlastní překlad) (Zona et al in Meloy, 1998).



Erotomanie (Erotomanic) – tyto případy se od milující posedlosti liší v tom, že se u
stalkera objevují bludy, že jejich oběť je bezmezně miluje. Podle výzkumů existuje
asymetrie mezi vzorci erotomanie u mužů a žen. Erotomanie postihuje muže všech
věkových kategorií, zatímco u žen se erotomanie objevuje zejména ke konci fertility, tedy
ve věku kolem čtyřicítky a výše. Je však důležité zmínit, že stávající studie vycházely
z poznatků získaných u specifické skupiny pachatelů, kteří díky svému jednání nakonec
uvízli v rukou justice (Čirtková, 2008).



Syndrom falešné viktimizace (False Victimisation Syndrome) - rozlišují se dva základní
typy falešných obětí: 1) oběti, které svou viktimizaci záměrně předstírají; motivací může
být pomsta, touha či přání získat pozornost, alibi, materiální či finanční výhody apod., na
své jednání pohlížejí reálně a vědí, že klamou; 2) na druhé straně jsou oběti, které ztratily
kontakt s realitou, nebo je toto spojení v určitém ohledu narušeno, o své viktimizaci jsou
subjektivně přesvědčeny, důležitou roli zde sehrávají různé psychické poruchy (poruchy
s bludy atp.) (Čirtková, 2008).
Podle Čírtkové se psychologické studie stalkingu většinou kloní k závěru, že

pronásledování je více ovlivněno osobností pachatele než situačními faktory. Z toho vyplývá,
že chování oběti má jen nepatrný nebo žádný vliv na spuštění pronásledování. Problém
spočívá v pachateli a jeho osobnosti a nikoli v oběti. Psychologické studie také poukazují na
poměrně významné odlišnosti v osobnosti mužských a ženských pachatelů stalkingu. Jedna
z dimenzí odlišnosti je zde schopnost řešit problémy (problem solving skills). Zatímco muži
skórují na této dimenzi velmi nízko, ženy mají naopak velmi dobré výsledky. Zdá se, že muži
se uchylují k obtěžujícímu pronásledování, protože neumějí řešit vztahové problémy jiným
způsobem, naopak ženy volí pronásledování zcela programově a kontrolovaně (Čirtková,
2008).
Experti se shodují v tom, že klíčovým znakem pro posuzování pronásledování je
především vztah pachatele k oběti. Kdy může jít o vztahy osobní (milenecké a partnerské
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kontakty, ale také sousedské vztahy), pracovní (zaměstnanecký poměr, profesní vztah, vztah
s bývalým zákazníkem či bývalý klient jako pronásledovatel), mediálně zprostředkované
vztahy (pronásledování mediálně známých osobností) (Čirtková, 2008).
U stalkingu je na základě studií možno identifikovat pět hlavních motivačních vzorců:
1) reakce na odmítnutí; 2) hledání intimity a blízkosti za každou cenu; 3) ventilování hostility
a nenávistnosti; 4) pronásledování z nedostatku kompetencí řešit vzniklou situaci jinak; 5)
pronásledování jako důsledek predátorské (útočné) agresivity (Čirtková, 2008).
Paul E. Mullen, Michele Pathé a Rosemary Purcell působící na poli forenzní a
kriminální psychiatrie, se dlouhodobě věnují výzkumům stalkingu. Při své práci došli
k následující typologii stalkerů:


Odmítnutý pronásledovatel (Rejected stalker) – jedná se o nejčastější typ stalkera. V
této skupině se vyskytují osoby, u kterých došlo k ukončení nějakého blízkého vztahu,
nemusí se zde jednat vždy o vztah sexuální. Tyto osoby pronásledují ty, kdož je
odmítli, s cílem dosáhnout usmíření, vykonat pomstu či směs obou těchto záměrů.
Toto chování je většinou podporováno potěšením ze zdánlivého udržování
skončeného vztahu nebo z radosti způsobovat druhému potíže. Většina odmítlých
pronásledovatelů (což jsou převážně závislí muži) se zlobí, nemůže uvěřit, že byli
odmítnuti, nebo si nejsou ochotni odmítnutí připustit. Přestože obvykle mají
významně limitující osobnost, jen výjimečně se u nich vyskytuje psychotické
onemocnění. Jedná se o skupinu, která schopna posoudit svůj prospěch z
pronásledování, a proto jejich chování může zastavit hrozba soudních sankcí. Výjimku
zde tvoří osoby s psychotickým onemocněním, osoby potýkající se s problém svěření
dětí do péče nebo ti, kdož věří, že pronásledování je jejich jedinou šancí na vztah.
Z terapeutického hlediska se jedná o fázi, kdy je odmítnutý člověk v šoku, v zajetí
zlostné posedlosti, popírá skutečnost, ve které se nachází a není schopen se z této fáze
posunout dále (Mullen et all, 2001).
Kopecký tohoto pronásledovatele označuje jako „Bývalý partner“. Podle jeho
definice se jedná o člověka, který není schopen přijmout ukončení vztahu s jinou
osobou. Nejde pouze o partnerský či intimní vztah, ale může se jednat i o vztah
pracovní, obchodní nebo např. terapeutický. Chování stalkera je následkem jeho touhy
obnovit vztah, nebo je mstou za odmítnutí. Stalker prožívá pocit ztráty v kombinaci s
frustrací, hněvem, žárlivostí (zejména, pokud si oběť nalezne jiného partnera),
pomstychtivostí a zármutkem. Může zažívat pocit ponížení, který je evokován
odmítnutím, a jeho narcistními představami. Svými útoky se snaží oběti především
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ublížit (zastrašuje ji, vyhrožuje, demonstruje sílu apod.). Tento typ stalkera má v
mnoha případech slabé sociální dovednosti a povrchní sociální kontakty (Kopecký,
2009a).


Hledač intimity (intimacy seeker) – tato osoba začíná své pronásledování s cílem
realizovat vztah s osobou, která ho zaujala. Předpokládá či věří, že tato osoba bude
opětovat jeho city nebo je již opětuje. Hledači intimity jsou zamilovaní, a svému cíli
přičítají různé smyšlené, pro ně žádoucí, kvality. Ve svém snažení pokračují bez
ohledu na reakce druhé osoby. Drží se hesla, že lepší je neopětovaná láska než žádná,
a že lepší je snění o vztahu, jakkoli fantastickém, nežli žádná naděje na vztah a
intimitu.

Hledači intimity trpí nezřídka těžkými duševními poruchami s

erotomanickým syndromem (viz výše). Na rozdíl od odmítnutého pronásledovatele
jsou odolní proti soudním sankcím, často se chlubí svým "pronásledováním" a věznění
je pro ně cena, kterou platí za opravdovou lásku. Jedinou účinnou rolí soudů při snaze
zastavit tento typ pronásledování je zajištění povinného psychiatrického léčení
(Mullen et all, 2001).
Tento typ pronásledovatele označuje Kopecký jako „Uctívač“. Touží po vztahu s
osobou, která jej zaujala. Předpokládá, že také vyhlédnutý cíl bude jeho city opětovat.
Jeho primární motivací není sexuální vztah, spíše dominuje jeho touha být přijat
uctívanou osobou (akceptace). Jakákoli reakce oběti stalkera povzbuzuje a motivuje k
dalšímu jednání - píše oběti dopisy, kupuje dárky, telefonuje apod. Věří, že mu oběť
dluží opětování jeho „lásky“, za investice, které do ní vkládá. Také žárlí, pokud má
oběť vztah s jinou osobou. Uctívač má zvýšené citové nároky, je-li obětí odmítnut,
mění se jeho chování. Začne oběti vyhrožovat, snaží se ji poškodit, někdy užívá i
násilí. Mezi uctívače patří tzv. pronásledovatelé celebrit (celebrity stalkers) (Kopecký,
2009a).


Nekompetentní nápadník (Incompetent suitor) – sem spadají osoby, které dávají
najevo svou atraktivitu k druhým způsobem, který u druhých vyvolává úzkost, a často
také strach. Cílem těchto nápadníků jsou většinou naprosto cizí lidé a lidé
z náhodných kontaktů. Tito nápadníci nejsou motivováni touhou po lásce, ale touhou
navázat kontakt či jít na rande. Mají velké nedostatky v základních sociálních
dovednostech a jejich pokusy o seznámení jsou často děsivé a strach nahánějící.
Vyhrazují si nárok na osobu, která vstoupila do jejích pole zájmu, a nerespektují její
preference. Nedostatek sociálních dovedností, může pramenit z jejich osobnostní
zranitelnosti či z omezeného intelektu. Tento typ pronásledování obvykle končí za
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relativně krátkou dobu, pravděpodobně proto, že existuje jen málo požitků či
uspokojení z tohoto chování. Bohužel, mnoho těchto nápadníků se velmi rychle
přesouvá od staré oběti k nové, jde o tzv. sériové obtěžování. Ukončení tohoto
pronásledování je poměrně snadné - stačí jim říct, aby pronásledování zastavili.
Prevence relapsu je daleko více problematická, která závisí na terapeutické práci
s nápadníkem, pokud tedy tato práce následuje (Mullen et all, 2001).
Nekompetentní nápadník je u Kopeckého označován jako „Neobratný nápadník“.
Sem spadají útočníci, kteří jsou sociálně neobratní a mají malou schopností
seznamovat se. Přestože touží po romantických nebo intimních vztazích, nedokáží je
díky svým slabým sociálním a komunikativním dovednostem navázat. Jejich hlavním
nedostatkem je, že jsou narcisistní, domnívají se, že jsou pro každého neodolatelně
přitažliví, mají nedostatek empatie, nedokáží vnímat city oběti. Neobratní nápadníci se
pokoušejí o fyzický kontakt s obětí (držet oběť za ruku, políbit jí). Zpravidla se
neuchylují k fyzickému násilí či hrozbám. Tento typ není tak vytrvalý jako jiné typy
stalkerů. Pokud oběť využije právní a policejní pomoci, většinou pronásledování
zanechá (Kopecký, 2009a).


Zlostný pronásledovatel (Resentful stalker) – zlostný pronásledovatel je motivován
touhou vyvolat strach a úzkost u svých obětí. Na rozdíl od většiny stalkerů, je si
zlostný pronásledovatel dobře vědom dopadů svého chování na oběti. Tento typ
pronásledování vychází z touhy po odplatě vůči osobě (nebo organizaci) u které se
domnívá, že ho poškodila, nebo jím nějakým způsobem opovrhuje. Jeho chování je
podporováno a udržováno pocitem uspokojení ze síly a kontroly nad obtěžovaným.
Obvykle cítí oprávnění ke svým činům a často se prezentuje jako oběť a nevzdává se
ani proti drtivé převaze. Často se vidí být bojovníkem za spravedlnost, bez ohledu na
realitu, která je obvykle charakterizována jejich nemilosrdnými útoky na zranitelné
oběti. Zlostný pronásledovatel ve většině případů své oběti „jen“ vyhrožuje, ve
výjimečných případech přistoupí i k fyzickému napadení. Jeho primárním cílem je
hlavně vylekat a zastrašit. Svou misi umí rychle skončit ve chvíli, kdy by ho mohla
začít stíhat policie. Diagnosticky obvykle patří tento pronásledovatel k paranoidnímu
spektru poruch, s převahou paranoidní poruchy osobnosti. Tento typ pronásledování se
někdy objeví u jedinců trpících kverulantními bludy. Často vzniká na pracovištích,
kde vyplývá z konfliktů mezi kolegy nebo vedením, a může vzniknout i ve chvíli, kdy
někdo zklamal důvěru či očekávání pronásledovatele (Mullen et all, 2001).
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„Ublížený pronásledovatel“ takto nazývá Kopecký zlostného pronásledovatele.
Ublížený pronásledovatel stíhá svou oběť kvůli skutečnému či domnělému zranění,
újmě, kterou mu oběť přivodila. Usiluje o pomstu oběti. Jeho útoky spočívají ve
vyhrožování a zastrašování. Bývá velmi vytrvalý. Obtěžování mu přináší uspokojení,
ve formě pocitu, že má nad obětí moc a kontrolu. Chová se často iracionálně a
paranoidně. Většinou se omezuje na slovní útoky, pravděpodobnost fyzického útoku je
minimální. Vyhrožuje oběti, podává na oběť žaloby, mstí se na domácích mazlíčcích
oběti (krádež či zabití), vloupává se do domu či bytu oběti apod. (Kopecký, 2009a).


Predátorský pronásledovatel (Predatory stalker) – tento pronásledovatel připravuje
sexuální napadení. Jeho počáteční motivací je získat informace o potenciální oběti.
Poté se toto pronásledování rozšíří dále. Začne být živeno uspokojením z prvků
voyerství, z přípravy a plánování útoku a z pocitu moci nad obětí. Pronásledování je
skryté tak, aby oběť o ničem nevěděla. I když existují pronásledovatelé, kteří se rádi
kochají tím, že vidí zvyšování úzkosti u své oběti, které dali různými akcemi vědět, že
je sledována. Příkladem takovýchto akcí je např. vloupání se do domu oběti a hýbání
s jejími věcmi, klepání v noci na její okno, volání na ni z úkrytu. Naštěstí není
takovýchto pronásledovatelů mnoho. Nicméně, z výzkumů prováděných o sexuálních
deviantů vyplývá, že stalking byl součástí jejich trestných činů v mnoha případech. Za
hlavní hnací sílu pronásledujícího chování zde byla označena parafílie (Mullen et all,
2001).
Tohoto pronásledovatele nazývá Kopecký jako „Sexuální útočník“. Cílem tohoto
typu stalkerů je útočné až sexuálně agresivní chování. Stalker usiluje o fyzický nebo
sexuálně motivovaný útok na oběť. Motivace je čistě touha sexuálního uspokojení či
pocit ovládání obětí. Tito pronásledovatelé jsou často sexuálními devianty se slabými
sociálními dovednostmi a podprůměrnou inteligencí. V jejich chování se také často
vyskytuje voyerství, sadismus, masochismus, exibicionismus, obscénní telefonní
hovory apod. K útokům sexuálních pronásledovatelů dochází ve společnosti
minimálně (Kopecký, 2009a).



Oblouzněný milovník (erotomaniac and morbidly infatuated stalker) – Kopecký
přidává ještě tento typ stalkera. Tento pronásledovatel věří, že je do něj oběť
zamilovaná. Veškeré chování oběti interpretuje tak, aby podporovalo jeho iluzi. Je
přesvědčen, že se jeho vysněná romance stane pevným vztahem. Může trpět akutní
paranoiou. Obvykle si vybírá oběť s vysokým sociálním statutem. Zpravidla nereaguje
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na jakékoli právní řešení (policie, soud). Pokud se nedostane do péče psychologa,
zpravidla ve stalkingu dál pokračuje (Kopecký, 2009a).

Oběti kyberstalkingu
I přesto, že v podstatě každý, kdo používá mobilní telefon či jiné moderní
komunikační technologie, se může stát obětí kyberstalkingu, existuje v současnosti jen malé
množství výzkumů na toto téma.
Z proběhlých studií však lze vytvořit následující charakteristiky obětí kyberstalkingu:


ve většině případů se obětí kyberstalkingu stávají ženy, také však výzkumy ukazují, že
muži jsou on-line pronásledováni ženami častěji, než kdy předtím v off-line prostředí;



velmi ohroženou skupinou jsou lidé, kteří jsou na internetu noví;



z hlediska rodinného stavu je velká část obětí většinou svobodná;



ve většině případů začne obtěžování prostřednictvím e-mailu, na dalším místě jsou
virtuální nástěnky pro vzkazy na sociálních sítích, následuje IM, chat a různé webové
stránky; další metody obtěžování zahrnují herní weby, knihy hostů, viry a blogy;



téměř polovina obětí nezná totožnost kyberstalkera, pokud je kyberstalker oběti znám, ve
většině případů jde o bývalou důvěrnou známost oběti, na dalším místě je on-line známý,
pak kolega, kamarád, bývalá důvěrná on-line známost, spolužák, příbuzný;



u většiny případů dochází k stupňování obtěžování a s velkou pravděpodobností se může
obtěžování přesunout i off-line;



nezletilé děti jsou ohroženy kyberstalkingem ze strany jejich vrstevníků, v takovýchto
případech mluvíme o kyberšikaně (děti, které jsou na internetu pronásledovány lovci
pornografie nejsou považovány za oběti kyberstalkingu, ale spíše za oběti sexuálního
zneužívání a on-line dětské pornografie) (Bocij, 2004; Wired Kids, Inc, 2004).
Pronásledování může být pro oběť děsivá zkušenost, která je často velmi

traumatizující. Ke společným emocionálním následkům patří deprese, úzkost, ztráta sebeúcty,
stud, beznaděj a pocit zranitelnosti, které mohou přetrvávat dlouho po skončení
pronásledování. Mnoho obětí se cítí být neustále ve střehu, jsou velmi zranitelné, cítí, že svět
kolem sebe nemají pod kontrolou, žijí v neustálém stresu a úzkosti.
Pronásledování může spotřebovávat všechnu jejich energii. Může u nich docházet ke
ztrátě důvěry, dlouhodobé emocionální úzkosti a značnému narušení každodenního života.
Emoční reakce se může lišit v závislosti na závažnosti kyberstalkingu. Některé oběti mohou
pociťovat silné naštvání a nenávist vůči kyberstalkerovi, v jiných extrémních případech může
být oběť k smrti vyděšena.
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Je nutné si uvědomit, že kyberstalking je pronásledování, které neproběhlo jen jednou,
ale je systematické a trvá někdy i několik let. Je to pronásledování vytrvalé a nepředvídatelné,
odtud pramení i následky, kterými oběť trpí. Ztráta důvěry oběti má ničivý dopad na
mezilidské vztahy a nejbližší okolí oběti. Objevují se pocity naprosté opuštěnosti a
bezradnosti, které mohou být ještě posíleny neefektivností vyšetřovací mašinérie, která může
kolem pronásledování vypuknout. Tato neefektivnost může vycházet z nedostatečné znalosti
problematiky pronásledování i pocitů a postojů oběti.
Oběti se výrazně naruší její dosavadní životní styl, velmi často přeruší veškeré své
dosavadní společenské aktivity, vyhýbá se práci, škole, hledá si prostředky, jak zvýšit svou
bezpečnost a často také mění svůj fyzický vzhled.
Oběti se také může zhoršit duševní stav, kdy se u ní mohou objevit diagnózy jako
posttraumatická stresová porucha, deprese a různé úzkostné poruchy. Objevují se poruchy
spánku, nadměrná bdělost, ale také myšlenky či pokusy o sebevraždu. Může dojít k abúzu
alkoholu, drog i nadměrné kouření cigaret. Oběti mohou pociťovat nevolnost, únavu, může se
jím nadměrně zvýšit krevní tlak, objeví se astma, lupénka.

Nové formy kyberstalkingu
Kyberstalking se jako nová forma deviace stále vyvíjí. K tomuto novému
abnormálnímu on-line chování patří i následující:
1) on-line hry
V on-line prostředí se čím dál tím častěji začíná objevovat obtěžování při hraní her na
internetu. Kdokoli s připojením na internet má možnost zúčastnit se jakékoli on-line hry.
Nejnovější on-line hry fungují ve velkém měřítku, což umožňuje stovkám hráčů, aby se ve
stejnou dobu účastnili stejné hry. Hráč má možnost komunikovat s ostatními hráči. Ti mohou
vykonávat široké spektrum činností, jako je např. formování aliancí, vyzvědačství, sabotáže,
směnný obchod, vyjednávání smluv, apod. On-line hry tak mohou být regulérním
prostředkem pronásledování a obtěžování jedince, kdy může být mezi hráči vytvořena aliance
s cílem pronásledovat jiného hráče. Skupina např. může odmítnout komunikovat s obětí, kdy
dojde k tzv. „zmrazení“ a oběť je ze hry vyloučena. Skupiny také mohou oběť urážet nebo jí
hrozit (Bocij, 2006).
Ačkoliv se nám tento druh chování nemusí zdát zvláště závažným a nebezpečným, je
třeba připomenout, že oběťmi jsou převážně děti, které mohou v této situaci zažívat daleko
větší úzkost či strach než dospělí. Kromě toho řada dalších faktorů může přispět ke zvýšení
utrpení oběti. Např. toto on-line pronásledování a obtěžování může být rozšířením šikany,
55

která se odehrává někde jinde, např. ve škole. Oběť tak může pocítit, že je pod stále větším
tlakem, protože šikana se nezastaví, když skončí škola, ale pokračuje dokonce i doma, kde by
měla být oběť v bezpečí.
2) mobilní telefony
Mobilní telefony se během několika posledních let staly nezbytnou součástí životů
mnoha lidí. Stejně jako internet mohou i mobilní telefony běžný život velmi usnadnit, ale na
druhé straně i velmi znepříjemnit.
Někteří lidé začali mobilní telefony používat mimo jiné i jako prostředek obtěžování
druhých. Většina takovýchto obtěžování má formu výhružných SMS či telefonátů. Nicméně
mnoho mobilních telefonů je dnes vybaveno také fotoaparáty a kamerami, které umožňují
jejím majitelům pořizovat a zneužívat fotografie a videoklipy druhých lidí. Tyto mnohdy
nelichotivé či intimní fotografie a videa putují po jejich pořízení na internet, kde slouží
k pobavení všech, kteří se vyskytují on-line.
V posledních letech vzrostl také počet videoklipů s násilným obsahem, tedy
videoklipů, při kterých si skupina lidí či jednotlivci natáčí násilný akt. Od roku 2004 začaly
počty takovýchto incidentů narůstat. Tento nárůst se nejčastěji vysvětluje vznikem
konkurence mezi takto natočenými videoklipy, kdy se jednotlivé skupiny či jednotlivci
předhánějí, kdo natočí surovější a „originálnější“ video. V těchto videoklipech jde často o
fyzické napadení druhé osoby, znásilnění a dokonce i o vraždu druhé osoby. Následně uvádím
příklady těchto násilností z celého světa:
V roce 2005 byli ve Velké Británii zatčeni tři čtrnáctiletí chlapci v souvislosti se
znásilněním jedenáctileté dívky. Celý akt znásilnění si natočili na mobilní telefon a odeslali jej
spolužákům z její školy;
V Kalifornii roku 2005 byl obviněn student střední školy z trestného činu napadení
druhé osoby, kdy ve škole zaútočil na spolužáka. Opět byl celý akt natočen a umístěn na
internet. Sedmnáctiletý poškozený student skončil s rozdrcenou čelistí a monokly;
Dva mladíci - jeden italské a druhý španělské národnosti - byli v roce 2005 v Německu
odsouzeni na devět let vězení za napadení invalidního muže, kterého ubili k smrti. Celý útok si
nahráli na mobilní telefon (Bocij, 2006).
Ne všechny incidenty musí obsahovat násilí, je známo mnoho případů, kde obtěžování
prostřednictvím mobilních telefonů či „pouhé“ natáčení na mobilní telefon mělo velmi vážné
následky:
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V roce 2000 patnáctiletá školačka z Velké Británie Gail Jones spáchala sebevraždu po
obtěžování prostřednictvím jejího mobilu. Po obdržení asi dvaceti mlčících hovorů za půl
hodiny se Gail předávkovala léky. Je ironií, že Gail zanechala text na rozloučenou právě na
svém mobilu;
V roce 2004 natočil indický školák na svůj mobilní telefon pohlavní styk mezi ním a
šestnáctiletou dívkou. Videoklip si našel cestu na internet, kde byly přes aukční web
prodávány jeho kopie. Když byl tento čin projednáván u státního zastupitelství, bylo
navrhováno, aby byl chlapec umístěn do psychiatrické péče kvůli zobrazování „zvířecích
instinktů“. Nakonec se chlapec musel podrobit odbornému poradenství a jeho rodiče byli
nuceni psát týdenní zprávy o jeho chování. (Bocij, 2006).
Pětatřicetiletá Miroslava Prillerová byla učitelkou angličtiny na znojemské odborné
škole. Do povědomí veřejnosti se dostala ve chvíli, kdy se na internetu objevilo video, kde
měla pohlavní styk s mladíkem. Pětiminutové video navíc natáčel další mladík, který záběry
svérázně komentoval. Učitelka se po zveřejnění videa zhroutila, posléze podala na škole
výpověď. Nahrávka a fotografie jejího sexuálního aktu jsou na internetu stále k vidění
(Smola, 2009).

6.5. Nebezpečí sociálních sítí na internetu
Sexuální delikvent Peter Chapman z Merceyside, byl odsouzen na doživotí za únos,
znásilnění a vraždu sedmnáctileté studentky. Své oběti si vyhledával přes Facebook. Pro
sedmnáctiletou Ashleigh Hallovou skončilo setkání s tímto násilníkem tragicky. Po nalákání
na schůzku ji znásilnil a zavraždil. Na Facebooku se vydával za pohledného teenagera Pete
Cartwrighta alias DJ Petea, jeho profil navštívilo kolem 14 600 lidí. Plné tři tisícovky z nich
měl mezi přáteli, byly to samé ženy ve věku 13 až 31 let. Šestnáct dívek odpovědělo na jeho
sexuální návrhy a poslalo mu své fotografie v prádle. Své profily měl na dalších devíti
podobných sociálních sítích. Matka Ashleigh svou dceru popsala jako hodné dítě, se kterým
nebyly nikdy žádné problémy. Ashleigh hodně trávila své volné chvíle on-line, např. na chatu
s druhými kamarády, nebo si s nimi ráda posílala SMS. Udělala jen jednu chybu a zaplatila
za ni životem (Přibyl, 2010d).
Sociální sítě na internetu jsou velmi oblíbeným prostředkem komunikace 21. století.
Sociální sítě obecně sdružují jednotlivce, kteří poté vytvářejí různorodé specifické skupiny.
Přestože se takovéto skupiny mohou vytvářet na různých místech, např. na školách či
univerzitách, v poslední době se nejoblíbenějším místem jejich vzniku stal internet.
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Jedním z vysvětlením této popularity je, že na rozdíl od většiny běžných míst, kde
sociální sítě vznikají, internet nabízí neomezené sdružování miliónů jednotlivců z celého
světa, kteří se chtějí setkávat, navazovat přátelství, intimní vztahy, profesionální spojenectví,
shromažďovat a sdílet informace, vyměňovat si zkušenosti týkající se např. hudby, sportu,
filmů, apod. Témata a zájmy těchto sítí jsou tak různorodé a bohaté, jak jen si naše mysl umí
představit.
Sociální sítě v on-line prostředí využívají pro svoje potřeby možnosti webových
stránek. Tyto webové stránky jsou pak označovány jako sociální weby. Ty fungují jako jakési
on-line komunity uživatelů internetu. Komunity mohou sdružovat uživatele se společnými
zájmy, náboženstvím nebo např. politickými názory.
Sociální sítě jako je Facebook, MySpace nebo Twiter, umožňují jednotlivcům, aby se
prezentovali, formovali své vlastní sociální sítě a udržovali kontakt s ostatními uživateli.
Mohou mít např. také pracovní povahu, kdy dochází ke sdružování lidí ze stejného
pracovního prostředí, velmi časté jsou však v dnešní době sítě, díky kterým hledají uživatelé
své nové partnery.
K nejrozšířenější světovým sociálním sítím patří:
 Facebook – vznikl v roce 2004 původně jako síť určená pro studenty Harvardské
univerzity, slouží jako platforma pro vytváření osobních, firemních a skupinových profilů a
jako základna pro propojování přátel; dále slouží jako herní server, internetové fórum a
uživatelé na něm mohou ukládat a sdílet multimédia.
 Google+ – vznikl v roce 2011 jako obdoba sítě Facebook, kde hlavní rozdíl spočívá
v nastavení sdílení přes tzv. kruhy, do kterých si lze rozdělit jednotlivé osoby a sdílet dané
věci jen s těmi, pro které to má přínos, nebo se jich to týká.
 Myspace – vznikl v roce 2003 a slouží jako sociální síť s možností vytvořit si
internetový profil; uživatelé mohou také ukládat a sdílet multimédia.
 Twitter – vznikl v roce 2006 a slouží především pro mikroblogy.
 LinkedIn – vznikl v roce 2003, slouží pro internetové profily a pro pracovní
životopisy; je to pracovní sociální síť (Přibyl, 2011).
Také v České republice existuje několik „lokálních“ sociálních sítí:
 Lidé.cz – slouží jako internetové fórum, uživatelé si na něm zakládají profily,
blogy; dále zastává úlohu chatovacího serveru, internetové seznamky, nabízí internetové
kurzy a umožňuje ukládání a sdílení fotografií; tento server je uživatelsky spojen se sociální
sítí Spolužáci.cz.
 Spolužáci.cz – zde si uživatelé zakládají internetové profily, ukládají a sdílejí
multimédia, a také mezi sebou mohou chatovat; tento server je určen pro spolužáky a bývalé
spolužáky a je uživatelsky spojen se serverem Lidé.cz.
 Seznamka.cz – slouží jako internetová seznamka.
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 Štěstí.cz – slouží také jako internetová seznamka.
 Líbímseti.cz – slouží pro internetové profily lidí, jako internetová seznamka,
chatovací server, a dále pro blogy.
 XChat.cz – zastává úlohu chatovacího serveru, uživatelé si zde mají možnost
založit své profily, umožňuje internetová fóra, a dále slouží jako herní server (Přibyl, 2011).
Internetový osobní profil uživatele obsahuje jeho privátní informace, které chce sdílet
s ostatními uživateli. To může zahrnovat fotografie, videa či různé druhy sdělení např. o tom,
co se uživateli líbí, co má rád apod.
Jakmile se uživatel přidá k on-line sociální síti, začíná i jeho proces socializace v online prostředí. Tato socializace může zahrnovat např. čtení profilů ostatních členů, nebo také
případnou přímou on-line interakci s nimi. Uživatelé sociálních sítí se mohou on-line potkávat
s lidmi, které znají již z off-line prostředí či se seznamovat se zcela novými lidmi z celého
světa.
Popularita on-line sociálních sítí
Během necelých posledních tří let se užívání sociálních sítí stalo nejpopulárnější
aktivitou uživatelů internetu, která dokonce předčila i vyhledávání online pornografie, což se
stalo poprvé v historii internetu. V tuto chvíli je nasnadě otázka, co vedlo k této explozi
sociálních sítí.
Pokud srovnáme televizní a rozhlasové vysílání s možnostmi internetu, tak hlavní
rozdíl je v tom, že televize a rozhlas dokáže přilákat milióny diváků a posluchačů k sledování
jedné show, ale už to neumí naopak. Již neumí přinést milióny show k jednotlivcům, což
samozřejmě internet hravě zvládne. Tato skutečnost velmi nahrává individualismu, na druhou
stranu může být také veliké množství nabídek pro uživatele stresující.
Člověk, jako lidská bytost, má jednak psychologickou potřebu být individuální či
chcete-li samostatný, ale zároveň být ve spojení, a také být přijímán určitým sociálním
prostředím. Podle Maslowovy teorie potřeb potřebuje člověk po uspokojení těch základních,
jako je potřeba přežití a bezpečí, uspokojit i potřebu úcty, uznání a seberealizace. Proto
když se objevily on-line sociální média a sítě, sociální člověk zpozorněl. (Qualman, 2009).
V každém případě se vznikem sociálních sítí pro člověka i nadále pokračuje souboj
mezi ochranou vlastního soukromí a potřebou být akceptován ostatními. Pokud jde o tento
souboj, vždy z něj budou pro člověka plynout určité zisky, ale i ztráty. Je potřeba najít
vyváženost mezi našim soukromím a potřebou být akceptován. Každý člověk má jinou
toleranci ke sdílení svého soukromí, na druhou stranu mnoho lidí touží znát detaily toho, co
dělají druzí (Qualman, 2009).
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Můžeme si v této souvislosti položit otázku: Koho zajímá, co dělají ostatní? Proč
člověka zajímá, že jeho přítel zrovna jí nejúžasnější sendvič na světě, nebo že se jde zrovna
projít se svým psem? Tyto otázky si často pokládají lidé, kteří nemají své účty na sociálních
sítích a nejsou zasvěcení do jejich užívání.
Běžný uživatel sociálních sítí se většinou nezajímá o každý drobný detail ze života
svého přítele. Samozřejmě, že existují i výjimky, které otevírají každou zprávu, čtou všechna
sdělení a dívají se na všechny fotografie a nahrávky, které jejich přátelé umisťují na stránky
sociálních sítí. Individuální uživatel si sám určí, co je pro něj důležité sledovat a co ne. Má
také možnosti ve výběru toho, co uvidí všichni další uživatelé a co bude přístupné jen pro
určité jedince. Tato možnost také velmi souvisí s nastavením soukromí a bezpečnosti na
internetu při používání těchto sítí. Tomuto tématu se budeme věnovat ještě dále.
Můžeme se také domnívat, že k popularitě sociálních sítí přispívá i touha některých
jedinců, stát se slavnými. Je pochopitelné, že mnozí lidé, chtějí být slavní a sociální sítě jim
k tomu dávají velké možnosti, jak na sebe v tomto prostředí upozornit. Kdo by nechtěl být
považován za „hvězdu sociální sítě“. Ve skutečnosti však i lidé s tisíci on-line přáteli mají
většinou opravdové blízké vztahy jen asi s deseti z nich.
Další skutečnost, které přispívá k rostoucí popularitě sociálních sítí je fakt, že jejich
uživatelé mají daleko rychlejší přístup k různým informacím týkajících se dalších uživatelů,
než ti, kteří svůj účet na sociální síti nemají. Lidé, kteří nejsou zapojeni do komunity
sociálních sítí, se mohou často cítit odstrčeni od možnosti zapojit se do debaty ohledně
informací získaných on-line, kdy uživatelé diskutují o tom, co kdo a kdy sdělil na svém
profilu. Tyto získané informace pomáhají uživatelům porozumět, jak a kde jejich přátelé tráví
volný čas, kde pracují, jaké mají problémy, kde byli na dovolené a do čeho investují svůj čas
a energii. Mohou vést také k tomu, že je pro uživatele mnohem snazší začít rozhovor s dalším
uživatelem v reálném čase, protože již o něm vědí určité podrobnosti, které si o něm na online sociální síti přečetl. Na druhou stranu se může také stát, že člověk bude ztracen a
nesoustředěn v záplavě různých informací, které se k němu dostávají v jednom okamžiku.
Je také pravdou, že lidé, kteří se setkávají nejen on-line, ale i v reálném životě, mají
pevnější společné vztahy na sítích. Proto je pro uživatele důležité budovat oba světy, jak online tak off-line, přibližně stejně, aby získali z obou světů jen to nejlepší.

Psychologie sociálních sítí
On-line sociální sítě poskytují více než jen jeden ze způsobů, jak překonávat
osamělost, člověk se na nich může např. účastnit rozhovoru se slavnou osobností. Tyto sítě
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poskytují širokou škálu výhod ve zlepšování komunikačních dovedností a mohou poskytnout
i otevřenější pohled na svět. Bartlett vidí tyto výhody sociálních sítí:
1. Sociální dovednosti
Pro některé lidi, zvláště pak pro dospívající, mohou být sociální interakce tváří v tvář
nepříjemné a obtížné. Používání on-line sociálních sítí jim může pomoci zlepšit jejich osobní
sociální dovednosti, může jim pomáhat budovat nová přátelství a vytvářet sociální vazby.
Společné zájmy a koníčky umožňují lidem zkoumat jejich osobnost, zažít si pocit
porozumění, nebo se také dovědět nový pohled na určitou věc či situaci. Všechny tyto
zkušenosti mohou poté přenést i do svých skutečných interakcí tváří v tvář.
2. Rozvoj technických dovedností
Surfování po internetu, ovládání nespočetného množství různých webových stránek
sociálních sítí, držení kroku s aktualizacemi stránek a softwaru, souvisí s učením a rozvojem
technických dovedností uživatele. Adolescenti se dnes stali přeborníky v ovládání svých
profilů na sociálních sítích např. pomocí mobilních telefonů. Ale ne jen mladí lidé, jak dnes
ukazuje stále se zvyšující věk uživatelů on-line sociálních sítí, i dospělí či senioři se neustále
učí novým technickým dovednostem.
3. Vnímání rozmanitostí
Internet je plný různých pohledů a názorů. Dříve nebo později může uživatel narazit na
informace, které mu mohou rozšířit jeho obzory či ukázat nový pohled na určitou věc. On-line
sociální sítě jsou příhodná místa pro diskusi problémů, sdílení životních zkušeností a
získávání informací o jiných světech, než v jakém žije uživatel sám, což může vést k jeho
rozšíření obzorů a např. k větší toleranci vůči různým náboženským vyznáním.
4. Sociální srovnávání
On-line sociální sítě uživatelům umožňují porovnávat a srovnávat sebe s ostatními. To
může mít své výhody i nevýhody. Záleží, zda je na tom uživatel většinu času, ve srovnání
s druhými na síti, lépe či hůře. Je nutné si uvědomit, že v porovnávání s dalšími lidmi, kteří se
vyskytují v naší sociální síti, bude člověk s velkou pravděpodobností vždy nalézat někoho či
něco, v čem lepší nebude. Proto je důležité vědět, že naše vlastní sebepojetí a osobní hledisko
by se mělo opírat i o něco jiného než o „pouhé“ sociální srovnávání, které on-line sociální sítě
nabízejí.
5. Informace
Pokud se např. uživatel ve svém životě nemůže hnout z místa nebo potřebuje
s něčím pomoci, může se obrátit na další uživatele své on-line sociální sítě a získat tak téměř
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okamžitě zpětnou vazbu nebo dokonce řešení své situace. V určitých extrémních případech
mu může pomocná ruka či názor ostatních zachránit život, nebo přinejmenším, mu mohou být
zpětné vazby velmi užitečné v souvislosti s kontextem a okolnostmi, s kterými potřebuje
pomoci. Tím, že má uživatel lepší přístup ke zdrojům informací, je schopen lépe dosahovat
svých osobních cílů, které mu mohou pomoci cítit se jistěji a bezpečněji.
6. Navazování vztahů
Navazování vztahů on-line je velmi snadné. Uživatel může např. poslat
prostřednictvím serveru sociální sítě malou pozornost či dárek někomu, s kým by se chtěl sejít
nebo navázat kontakt. Tímto způsobem se může sblížit velice jednoduše bez velkého stresu a
strachu z odmítnutí (Bartlett, 2011; Rachna, 2010).
To vše jsou velké výhody on-line sociálních sítí , ale i tyto výhody něco stojí.
Náklady sociálních sítí
1. Záměna on-line intimity s intimitou reálnou
Pravá intimita v mezilidských vztazích přichází se sdílením zkušeností a významů
v reálném čase tváří v tvář. Uživatel on-line sociálních sítí může snadno uvíznout v jakési
iluzi on-line popularity a nemusí vnímat, že po vypnutí počítače jeho společenský život končí.
Proto je potřeba, aby se uživatel snažil najít přirozenou rovnováhu mezi reálným a on-line
světem v oblasti lidské intimity (Rachna, 2010).
2. Transparentnost on-line sociálních sítí
To co uživatel odešle do on-line prostředí sociální sítě bez určitého zabezpečení, o tom
je možné říci, že to "Google nikdy nezapomene", což znamená, že položky, které odeslal,
budou s největší pravděpodobností již navždy či v lepším případě na omezenou dobu
přístupné dalším uživatelům sítě. Pokud např. uživatel něco odeslal v záchvatu zlosti či
z pouhého nedostatku správných informací o věci samotné, může se setkávat s jejími, často
velmi negativními následky, po velmi dlouhou dobu. Může se u něj objevit pocit lítosti a
studu z toho, co udělal a co již nemůže nijak kontrolovat, což na něj může mít velký
psychologický dopad (Rachna, 2010).
3. On-line vztahy versus vztahy reálné
Mnoho uživatelů po přihlášení do sociálních sítí nejprve kontroluje kolik má přátel a
kolik těchto přátel reagovalo na vzkazy, které na síti uveřejnili. Může to být z důvodu toho, že
se potřebují ujistit, zda jsou jejich zprávy dobře formulovány a ostatními přijaty, nebo také
samozřejmě proto, aby zkontrolovali, jak roste jejich popularita mezi ostatními uživateli. I zde
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platí, že by měl uživatel sledovat, zda jeho společenský život po vypnutí počítače nekončí.
(Rachna, 2010).
4. Závislost
V současné době lze říci, že on-line sociální sítě převzaly životy některých jejich
uživatelů. Podle americké on-line studie z roku 2010, která vyplývá z odpovědí 1000
uživatelů on-line sociálních sítí, 48 % uživatelů kontroluje své účty na sociálních sítích i
několikrát během noci, když už jsou v posteli, či ihned, když ráno vstanou. Takovéto chování
vykazují převážně uživatelé mladší 25 let. Dále 56 % uživatelů musí svůj účet zkontrolovat
minimálně jednou denně, 12 % uživatelů ho musí pravidelně kontrolovat každých pár hodin
(Andrew, 2010).
Nebezpečí pro děti ze sociálních sítí může plynout i prostřednictvím jejich rodičů.
Dvanáctiletá dcera Cynthie Newton, jednoho dne požádala svou matku o pomoc s domácím
úkolem. Cynthie své dceři nepomohla, protože byla příliš zaneprázdněna na Facebooku.
Dcera se nevzdala a své matce poslal email s prosbou o pomoc. Cynthia ale tento email
neviděla, protože byla příliš zaměstnaná na svém facebookovém účtě. Dcera se od matky
pomoci nedočkala (Cohen, 2009).
I když nejsou prozatím k dispozici žádné statistiky o "závislosti na Facebook či jiné
sociální síti" – ani tato závislost není popsaná jako diagnóza - terapeuti tvrdí, že je kontaktuje
stále více a více lidí, jako Cynthie, kteří už překročil hranici on-line sociálních sítí, které
člověku přinášejí zábavu, informace apod. k jejich osobní sociální dysfunkci (Cohen, 2009).
Facebook
Historie Facebooku sahá až do roku 2004, kdy byl tento komunitní server spuštěn jeho
zakladatelem Markem Zuckerbergem. V té době ani zdaleka netušil, jaké popularitě se bude
Facebook za pár let těšit. Původně tento projekt sloužil jen jako komunitní systém pro
studenty Harvardu. Začátkem roku 2006 se však k Facebooku začaly přihlašovat i velké
společnosti a od 11. srpna 2006 byl Facebook zpřístupněn všem lidem starším 13 let.
Facebook se tak z nevinné univerzitní sítě vytvořené tzv. „na koleně“ stal jedním z největších
komunitních serverů na světě (Facebook.com, 2011).
V současné době má Facebook:





více než 500 milionů aktivních uživatelů
50% přihlášení aktivních uživatelů denně
uživatelé na něm stráví více než 700 miliard minut za měsíc
přes 900 milionů interaktivních objektů (stránky, skupiny, akce apod.).
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Průměrného uživatel:




má kolem 130 přátel
je přihlášen k 80 dalším stránkám komunit, skupin a událostem
vytváří kolem 90 vlastních příspěvků každý měsíc.

Z celosvětového hlediska má Facebook k dispozici

více než 70 překladů do různých jazyků světa

70% uživatelů Facebooku, se vyskytují mimo Spojené státy

více než 300 000 uživatelů pomáhá s překlady stránek (Facebook:
Tiskové středisko, 2011).
Facebook a jeho úspěch
Na Facebook si své profily zakládají reální lidé. Pro přihlášení do této sítě je nutné
zadat funkční email. Dále ve svém profilu člověk uvádí informace, podle kterých si ho snadno
mohou vyhledat lidé, kteří jej znají z reálného života. To, co na začátku vypadalo jako
nevýhoda (zaregistrovat se většinou pod reálným jménem a nevystupovat anonymně), se u
Facebooku stalo velkým lákadlem. Domněnkou může být to, že lidé třeba již byli unaveni
z neustálých masek, které v on-line prostoru používali a on-line komunikace pro ně nebyla již
dostatečně zajímavá, protože neměli možnost spojit si ji s reálným zdrojem. To, co si člověk
přečte v kyberprostoru, většinou vnímá jinak, když zná toho, kdo byl autorem sdělení. Mnoho
lidí se tak stalo uživateli Facebooku, protože chtěli být v intenzivním kontaktu se svými
přáteli a známými, předávat si zprávy a sdílet fotografie a videa.
Na Facebooku může člověk přijímat přátele a prohlížet si jejich profily, stát se členem
skupin lidí s podobnými zájmy či názory, aktualizovat svůj status, založit si fotoalbum,
vyvěsit video, zveřejnit odkazy na zajímavé články, stát se fanouškem svých oblíbených míst,
lidí či podniků, stahovat si různé aplikace a mít např. Facebook v mobilu, organizovat akce a
zvát na ně lidi, hrát hry a provozovat mnoho dalších aktivit.
Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, každá věc má však své světlé, ale i stinné
stránky. Na Facebook existuje také mnoho falešných profilů a identit, jejichž cílem není
nic jiného než hledat své oběti. Obětí se může stát prakticky kdokoliv, v tomto není rozdílu
mezi dítětem či dospělým. Může se jednat o finanční podvody, lákání na schůzky, vydírání,
šikanu, sexuální zneužívání apod. A opět jsou nejvíce ohroženy děti a dospívající, kteří se
neumí bránit tak, jako dospělý člověk.
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Nebezpečí na Facebooku a dalších soc. sítích
Mnoho dětí, ne jen na Facebooku, ale i na dalších sociálních sítích, uvádí své osobní
údaje jako je jméno a příjmení, adresu, školu, kterou navštěvují, a dokonce i čísla mobilního
telefonu bez jakéhokoliv zabezpečení. Všechny tyto informace jsou tak snadno přístupné
pouhým kliknutím myši. Tyto stránky poskytují online predátorům naprosto přesné
informace, které je dovedou až ke dveřím vytipovaného dítěte.
Většina rodičů je stále ve velké nevědomosti o možnostech a praktikách sociálních sítí
a často nevědí, co jejich děti v online prostředí dělají. Děti na své profily umisťují fotografie,
kde jsou téměř nahé, opíjí se a dělají další věci, které vedou ke vzbuzení zájmu např.
sexuálních predátorů. Mnoho rodičů by bylo jistě šokováno tím, jaké fotografie by u svého
dítěte na profilu nalezli.
Je v pořádku, že rodiče své děti upozorňují a nabádají, že nesmějí mluvit s cizími
lidmi, brát si od nich bonbóny či dárky a doma neotvírat lidem, které neznají. Dnes již
k tomuto poučení musí přijít i informace o cizích lidech na internetu, kteří mohou být ještě
nebezpečnější.
Osmnáctiletá dívka Nona Belomesoff z Austrálie byla zavražděna 14.5.2010 mužem,
který se s ní seznámil přes Facebook. Její tělo bylo nalezeno dva dny poté, co se
s dvacetiletým Jamesem C. Dannevigem a ještě dalším mužem domluvila, že pomůže v jejich
organizaci se záchranou zraněných zvířat. Dannevig si na Fecebooku vytvořil dva falešné
profily, kde se vydával za pečovatele o zvířata, a přes které Noně nabídl práci pro jeho
organizaci. (Kealan, 2010).
Zde by bylo hloupé vinit Facebook z vraždy. Facebook dívku nezabil, ale evidentně
kontakt a následnou komunikaci mezi vrahem a obětí velmi usnadnil. Stejně jako poskytl
vrahovi prostředí pro dostatečně důvěryhodný příběh – i rodiče dívky považovali celou
záležitost za zcela korektní, a proto ji na setkání s vrahem pustili. Vyplývá nám z toho fakt, že
i zdánlivě banální věci se vyplatí ověřit z více nezávislých zdrojů.
Pětatřicetiletý muž z okresu Jičín, se od ledna 2010 do května 2011 vydával na sociální
síti Lidé.cz a na relativně bezpečném dětském portálu Alík za dvanáctiletého Ondru a
navazoval zde známosti s dívkami školního věku. Jednou z nich byla i dvanáctiletá dívka, u
které si nejdříve získal důvěru, a poté ji žádal, aby se svlékala před webkamerou. Školačka mu
vyhověla a ukazovala se mu v těch nejodvážnějších pózách. Naštěstí na nebezpečnou
komunikaci přišla její matka, která okamžitě dceru „odstřihla“ od internetu a vše oznámila
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na policii. Během vyšetřování vyšlo najevo, že stejně dopadla i další nezletilá slečna, která
rovněž poskytla záběry svého nahého těla. S dalšími patnácti dívkami si muž „pouze“
vulgárně chatoval o různých sexuálních praktikách (Redakce, 2011).
Z průzkumu Consumer Reports, který se uskutečnil v roce 2011, vyplynulo, že 7,5
milionu aktivních uživatelů Facebooku lže o svém reálném věku, což znamená, že jsou mladší
13 let. Mezi těmito uživateli je více než 5 milionů mladších než 10 let. Licenční pravidla
Facebooku vyžadují, aby uživatelům bylo nejméně 13 let. Podle průzkumu byly účty
nezletilých, bez naprostého dohledu jejich rodičů, vystavovány virům, on-line agresorům a
predátorů. Pět miliónů amerických domácností se tak muselo v posledním roce potýkat
s krádežemi identity, kyberšikanou, nebo s útoky malware. Z toho kolem 1 miliónu dětí čelí
právě kyberšikaně. Daleko více znepokojující je zjištění, že většina rodičů dětí mladších 10
let, má naprosto lhostejný přístup k informování dětí o nebezpečích na internetu či nemá
vůbec žádné povědomí o tom, co jejich dítě v on-line prostředí dělá. V návaznosti na podobné
průzkumy spustil Facebook různé nové zabezpečovací nástroje, které by měly uživatele
chránit před kyberšikanu, falešnými profily a dalším nebezpečím. Všechna tato zabezpečení
však pozbývají svůj smysl, pokud o nich rodiče nebudou se svými dětmi mluvit a
společně se učit je nastavovat (Li, 2011).
Data více než pětiny uživatelů Facebooku unikla v roce 2010 na internet a jsou ke
stažení v jednom velkém souboru, který má bezmála 2,8 GB. Soubor vytvořil bezpečnostní
konzultant Ron Bowles, který využil jednoduchý kód k tomu, aby data ze sítě získal. K datům
se dostal přitom zcela legálně. Napsal automatický program, který ze špatně zabezpečených
účtů na Facebooku vytáhl soukromé osobní údaje, ke kterým měl přístup v podstatě kdokoliv,
protože dané osoby nezměnily přednastavená bezpečnostní nastavení svého účtu. Velkým
problémem je, že skrze tyto uživatele se dá dostat i na osoby, které jsou jejich „přáteli“, a
které mají bezpečnostní nastavení v pořádku. Opět zde platí: co Facebook jednou schvátí, to
už nenavrátí (Přibyl, 2010).
Na Facebooku, ale obecně kdekoliv na internetu, je důležité si uvědomit, že se
můžeme snažit své soukromí nastavit a zabezpečit co nejlépe, ale že se vždy může najít
nějaká „chybička“, která jakékoliv nastavení ignoruje. To, co je jednou on-line se může dostat
do rukou komukoliv. Může se stát, že poskytovatel služby si např. náhle změní podmínky
poskytování nebo nastane třeba nějaká běžná programátorská chyba (Přibyl, 2011).
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7. Rizikové faktory v kyberprostoru
Je důležité zamyslet se nad tím, jaké faktory by mohly přispět k viktimizaci
v kyberprostoru. Na tuto problematiku se můžeme podívat z hlediska charakteristik dětí, které
se v kyberprostoru vyskytují a patří k on-line rizikovým skupinám. Můžeme si je rozdělit do
následujících kategorií:
1. zranitelné děti – těmto dětem chybí nezbytné faktické sociální znalosti a dovednosti;
mohou procházet obdobím úzkosti, které může být způsobeno neshodami mezi rodiči,
nebo které mohou způsobit právě neshody s rodiči; problémy ve škole; rozchod
s partnerem; spory s vrstevníky, nebo momentální emoční labilita dítěte;
2. děti v nebezpečí - takovíto jedinci jsou ohroženi i v jiných oblastech života než jen na
internetu, čelí významným duševním problémům a narušeným vztahům s rodiči,
vrstevníky, spolužáky apod. Mohou to být jedinci se sníženou inteligencí, s mentálním
postižením či děti s nízkým sebehodnocením, které jsou závislé na svém okolí.
Čím vyšší je stupeň rizikových faktorů dítěte, tím větší je pravděpodobnost, že děti
budou:







vyhledávat pozornost a přijetí od lidí vyskytujících se on-line;
více náchylné k nebezpečné manipulaci prostřednictvím moderních
technologií;
méně pozorné k zásadám internetové bezpečnosti;
méně schopné dostat se z obtížné situace i v případě, kdy se o to budou
skutečně snažit;
méně schopné požádat někoho o pomoc;
méně ochotné nahlásit nebezpečné on-line situace, protože se budou bát
odhalení svého riskantního chování na internetu (Willard, 2007).

Zdroj: EHow, 2009

Obr.č.8 Nebezpečí na internetu
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Riskantní chování na internetu
Z různých studií bezpečnosti dětí na internetu vyplynuly následující typy
nejrizikovějšího on-line chování:


poskytování osobních informací, jako je jméno, adresa bydliště, telefonní číslo, hesla
k on-line aplikacím nebo specifických osobních tajemství;



chatovaní se zcela neznámou osobou o sexuálních tématech;



odesílání nebo on-line sdílení vlastních fotografií nebo nahrávek se sexuální
tématikou;



účastnění se živých „sex show“ prostřednictvím web kamery se zcela neznámou
osobou;



dostavení se na osobní schůzku s neznámým člověkem z on-line prostředí bez řádných
bezpečnostních opatření;



poskytování osobních fotek na internetu za úplatu;



provozování kybersexu za úplatu (Swedish Children’s Welfare Foundation, 2006).

Anonymita
Jak bylo možné se dočíst, velmi důležitým pojmem při užívání internetu je anonymita,
kterou kyberprostor nabízí, jak běžným uživatelů, tak obětem i pachatelům. Je však důležité si
uvědomit, že tato anonymita je pouze zdánlivá. Obecně by se dalo říci, že vstoupí-li člověk na
internet, může se rozloučit s anonymitou a soukromím. Jak Přibyl vysvětluje, tok dat je vždy
obousměrný, to znamená, že pokud k nám mají proudit nějaká data, třeba když si prohlížíme
nějaký web, tak náš počítač musí vznést požadavek i s uvedením zpáteční adresy. To platí
nejen pro prohlížení webových stránek, ale třeba i stahování pošty, chatování, internetovou
telefonii apod. Tedy v podstatě pro jakoukoliv internetovou službu. Nikdy si nemůžeme být
jisti tím, kdo se k těmto informacím může dostat a jak je použije.
Pachatelé často své oběti lákají na tzv. blokování či filtrování na základě států. Děje se
to např. při „náborech“ dívek v rámci erotických chatů. Dívkám je sděleno, že počítače
z Česka a Slovenska jsou blokovány, že je nikdo z jejich známých nikdy neuvidí. To je
samozřejmě nesmysl. Podobné blokování jde velmi snadno obejít. Dále nikdo nebrání třeba
americkému uživateli, aby video či fotografie z chatu ukládal, a následně umisťoval na
internet. Podobných stránek jsou stovky a tisíce a živí se na důvěřivosti a neznalosti těchto
dívek.
V případě anonymity na internetu se musíme zmínit ještě o tzv. anonymizérech, což
jsou aplikace, které tvrdí, že dokážou zajistit anonymitu při pohybu na internetu. Zde je
potřeba se podívat na způsob, jakým fungují. Pokud pracují jen jako lokální aplikace (v
68

místním počítači), tak mohou odfiltrovat část informací, ale i přesto musí náš počítač vždy
uvést zpáteční adresu, jinak by server nemohl poslat požadovaná data. Pokud pracují tak, že
se připojíme k nějakému serveru, který naše připojení následně očistí od našich zpátečních
dat, a vystupuje de facto ve vztahu k internetu za nás, pak jde o anonymnější způsob, ale naši
totožnost zná onen server (jinak by nám opět data nemohl posílat zpět). Důležitá je zde
otázka, kdo využívá tyto servery, a jakou máme jistotu, že správce serveru naše data chrání?
Jednoduše řečeno, anonymitu by měl uživatel hledat jinde než na internetu (Přibyl, 2010a).

8. Příklady trestných činů, které jsou přímo zaměřeny na
počítačové sítě nebo zařízení
V roce 2000 se počítačovému viru, romanticky nazvanému "I love you",
který byl šířen prostřednictvím programu Microsoft Outlook, podařilo paralyzovat
miliony počítačů na celém světě, což způsobilo škodu odhadem za několik miliard
dolarů. O několik týdnů dříve byly velké firmy a orgány poškozeny nebo paralyzovaný
prostřednictvím ohromného množství elektronických zpráv. I zde počítačové havárie
způsobily obrovské škody. Od té doby se útoky prostřednictvím počítačových virů a červů
staly více či méně běžnou součástí každodenního života (Hilgendorf, 2004).
V této kapitole budou stručně popsány nejznámější typy trestných činů, které jsou
přímo zaměřeny na počítačové sítě nebo zařízení.
• Malware je počítačový program, který je určený ke vniknutí do počítačového
systému nebo k jeho poškození.Výraz malware vznikl složením anglických slov „malicious“
(zákeřný) a „software“(programové vybavení, funkční vybavení počítače). Pod souhrnné
označení malware se zahrnují počítačové viry, trojské koně, spyware a adware (Moir, 2003).
S rozšířením širokopásmového internetového připojení vzniklo velké množství
škodlivého softwaru zaměřeného čistě na zisk. Například v roce 2003 byla většina
nejrozšířenějších virů a červů navržena tak, aby získala kontrolu nad napadeným počítačem
pro jeho pozdější zneužití. Nakažené počítače jsou zneužívány pro rozesílání spamu, šíření
nezákonného obsahu, kterým je např. dětská pornografie nebo jsou také zapojeny v
distribuovaných útocích způsobujících nefunkčnost jiných systémů (DDoS - Distributed
Denial of Service – volně přeloženo jako distribuované odepření služby) jako nové formy
vyděračství (Wikipedie, 2009c).
• Spyware je kategorií malwaru psaného výhradně za účelem zisku. Spyware je
software, který se na počítači instaluje bez souhlasu jeho uživatele a tajně sleduje jeho
činnost, případně hledá důvěrné informace a výsledky odesílá zpět. Tato činnost bývá
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odůvodňována snahou zjistit potřeby nebo zájmy uživatele a získané informace dále využít
pro cílenou reklamu. Nikdo však nemůže zaručit, že tyto informace nebo tato technologie
nebude zneužita. Proto je také mnoho uživatelů rozhořčeno ze samotné existence spywaru a
jeho „legálností“.
Indicií, že je spyware v počítači, může být záplava pop-up oken; prohlížeče, které
mohou uživatele zavést na stránky, které navštívit nechcete; neočekávané lišty nebo ikony na
obrazovce počítače; náhodné chybové hlášky a stagnující výkonnost při otevírání programů
nebo ukládání souborů. V některých případech nemusí existovat vůbec žádné příznaky.
Spyware se nešíří způsobem obdobným počítačovým virům, obvykle se instalují zneužitím
bezpečnostních chyb internetového prohlížeče nebo jako trojské koně při instalaci jiného
softwaru. (Microsoft, 2009a).
• Adware (advertising-supported software) je typ softwaru, který se stáhne do vašeho
počítače a začne zobrazovat reklamy. Ty mohou mít různou úroveň agresivity - od běžných
bannerů (druh reklamy používán na webových stránkách), až po neustále vyskakující pop-up
okna nebo ikony v oznamovací oblasti. Další nepříjemnou věcí je např. změna domovské
stránky, aniž by o to uživatel měl zájem. Většinou ale nejsou přímo nebezpečné jako spyware
a jsou spojeny s nějakým programem, který je freeware (software, který je distribuován
bezplatně) (Wikipedie, 2009d).
• Počítačové viry jsou malé softwarové programy určené k šíření z jednoho počítače
do jiného a k narušování jeho fungování. Virus může poškodit nebo odstranit data v počítači,
využít e-mailovou aplikaci k vlastnímu rozšíření do jiných počítačů, nebo dokonce vymazat
všechna data na pevném disku. Viry se nejsnadněji šíří v přílohách e-mailových zpráv nebo
rychlých zpráv (IM). Viry mohou být zamaskovány jako přílohy v podobě zábavných
obrázků, přání či zvukových souborů a videosouborů. Šíří se také stahováním z internetu
(Microsoft Corporation, 2009).
• Trojský kůň je počítačový program, který se jeví jako užitečný - např. hra, spořič
obrazovky nebo nějaký jednoduchý nástroj, ale ve skutečnosti působí škody. Trojští koně se
šíří tím, že jsou uživatelé zlákáni k otevření programu, protože si myslí, že pochází z
legitimního zdroje. Trojský kůň může být rovněž součástí softwaru, který stáhne uživatel
zdarma. Klíčový rozdíl mezi počítačovým virem a trojským koněm je ten, že trojský kůň
nedokáže sám infikovat další počítače nebo programy pomocí své kopie (Microsoft
Corporation, 2009a)
• Počítačový červ je program schopný automatického rozesílání kopií sebe sama na
jiné počítače. Poté, co infikuje systém, převezme kontrolu nad prostředky zodpovědnými za
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síťovou komunikaci a využívá je ke svému vlastnímu šíření. Vytěžuje tak síťové připojení a
spotřebovává paměť počítače. Velké skupiny počítačů infikovaných červy bývají zneužívány
k realizaci distribuovaných útoků k odepření přístupu (DdoS). (Microsoft Corporation,
2009a).
• Spam je jakýkoliv druh nevyžádané on-line komunikace. Nejběžnější formou spamu
je nevyžádaný e-mail, může to být ale také textová zpráva nebo tzv. rychlé zprávy (IM), ty
jsou někdy označovány jako spim. Některý spam je nepříjemný, ale neškodný. Nicméně,
spamy mohou být také součástí různých podvodů, krádeží identity apod. (Microsoft
Corporation, 2009b).
• Hoax (anglické slovo 'hoax' označuje podvod, mystifikaci či žert) je nevyžádaná emailová nebo rychlá zpráva (IM), která uživatele varuje před nějakým virem, prosí ho o
pomoc, informuje ho o nebezpečí, snaží se ho pobavit apod. Hoax většinou obsahuje i výzvu
žádající jeho další rozeslání přátelům, případně na co největší množství dalších adres, proto
se také někdy označuje jako řetězový e-mail. Běžní uživatelé hoaxům často věří a (v dobré
víře) jednají podle nich a rozesílají je dále, či je považují za pouhý neškodný vtip. Odborníci
a správci sítí však často hoax chápou jako nebezpečný jev, kterému je nutno se bránit. Mezi
důvody škodlivosti patří např.: Obtěžování příjemců - opakovaný příjem nesmyslných zpráv
je pro mnohé uživatele nepříjemné. Nebezpečné rady - některé hoaxy poskytují nebezpečné
rady, např. jak se zbavit domnělého viru smazáním nějakého souboru. Zbytečné zatěžování
linek a serverů - v době, kdy je nějaký „módní“ hoax na vrcholu popularity, může zbytečně
zatěžovat počítačové sítě a servery. Ztráta důvěryhodnosti - odesílatel nepravdivých zpráv
ohrožuje svou důvěryhodnost. Prozrazení důvěrných informací - pokud uživatel přeposílá
hoax na mnoho dalších adres, běžně ponechává adresy všech příjemců ve zprávě, kde si je
mohou všichni přečíst. Tím se šíří obrovský seznam e-mailových adres mezi množství cizích
lidí a zvyšuje se potenciál pro šíření spamů a počítačových virů. V některých případech
dokonce hoax žádá o vyplnění dalších údajů jako adresy či rodného čísla a jejich odeslání
(Wikipedie, 2009d).

9. Příklady trestných činů, které jsou usnadněny pomocí
počítačových sítí nebo zařízení
Kriminální

chování

se

neuvěřitelným

způsobem dokáže

přizpůsobit novým

technologiím, jako příklady zde mohou sloužit podvody s platebními kartami, mobilními
telefony a samozřejmě s výpočetní technikou.
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V poslední době se lidé také často setkávají s informacemi o různých podvodných emailech. Podvodné e-maily se zdají být na první pohled zcela v pořádku a požadují po
uživateli odůvodnitelné informace jako jsou např. osobní údaje. Příkladem může být e-mail,
který vypadá, že byl zaslán z banky uživatele. Tento e-mail obsahuje hypertextový odkaz, na
který má uživatel kliknout a ověřit údaje týkající se jeho účtu. Pravděpodobně bude také
obsahovat informaci, že pokud tak uživatel neučiní, bude jeho účet zrušen nebo uzavřen.
Takovýto typ podvodného e-mailu se nazývá phishing (Microsoft, 2009).
• Phishing (anglické slovo fishing znamená rybaření, rybolov, což v tomto kontextu
označuje rozesílání „návnady“ (e-mailových zpráv) v naději, že „se chytí“ některé oběti).
Phishing je podvodná technika používaná na internetu k získávání citlivých údajů (hesla, čísla
kreditních karet apod.) od obětí útoku. Jejím principem je rozesílání e-mailových zpráv, které
se tváří jako oficiální žádost banky či jiné podobné instituce a vyzývají adresáta k zadání jeho
údajů na odkazovanou stránku. Tato stránka může například napodobovat přihlašovací okno
internetového bankovnictví a uživatel do něj zadá své přihlašovací jméno a heslo. Tím tyto
údaje prozradí útočníkům, kteří jsou poté schopni mu z účtu vykrást peníze (Wikipedie,
2009f).
• Pharming (do češtiny často překládáno jako farmaření) je další formou on-line
podvodů, které jsou vyspělejšími příbuznými phishingu. Pharming pracuje v podstatě na
stejných principech jako phishing, jen je ho mnohem těžší odhalit, protože ke krádeži
osobních informací či údajů z banky uživatele není potřeba, aby uživatel klikl na falešný
odkaz ze svého e-mailu. Místo toho je uživatel přesměrován na podvodnou stránku, i když
klikne na právoplatný odkaz své banky. Ani zkušení uživatelé nemusí poznat rozdíl
(Symantec Corporation, 2009).
• Sociální inženýrství představuje prostředek k získání informací prostřednictvím
vystupování pod falešnou identitou, útočník se zpravidla vydává za jinou existující osobu.
V prostředí internetu je možné za sociální inženýrství považovat také vytvoření identity (chat,
e-mail, sociální sítě) za účelem podvodu nebo trestné činnosti (Šimek, 2003).
• SMS Spoofing – problém SMS spoofingu, tedy tzv. „SMS vtipu“, existuje zhruba od
roku 2004, kdy většina mobilních operátorů propojila svoje služby s internetem. Díky těmto
službám může kdokoli poslat SMS za použití formuláře na webových stránkách mobilních
operátorů nebo přímo skrze e-mail. Tato služba je velice výhodná, a dokonce ji někteří
operátoři poskytují zadarmo. Nedlouho poté, co bylo užívání systému zavedeno, se objevily
první případy, kdy se rozesílání textů stalo další technickou zbraní internetových zločinů. Ke
zneužití došlo kvůli nedostatkům v internetových formulářích, kterým byly upraveny kódy na
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hromadné odesílání zpráv. V roce 2004 byla např. podána žaloba na Jacoba Browna a jeho
další spolupracovníky za to, že pronikli do databáze telefonních čísel předplatitelů jisté firmy
a odeslali těmto lidem dohromady 4.7 milionů SMS zpráv s reklamními texty propagujícími
různé zboží (Kopecký, 2008e).
• Porušování autorských práv - nelegální stahování hudby a filmů, které je
prostřednictvím internetu umožněno téměř každému jeho uživateli. „Stahování“ je velkým
lákadlem, kterému internetoví uživatelé jen těžko odolávají. Nahrávací a filmové společnosti
však takto přicházejí o obrovské zisky.
Kriminální činy usnadněné pomocí počítačových sítí nepáchají vždy dospělé osoby. Je
známo mnoho případů, kdy se za útočníkem skrývalo dítě. Do počítačového systému školy
Spring Hill Elementary ve Virginii se vloupal neznámý útočník, který změnil několika
uživatelům z řad pedagogů hesla. Následné šetření ukázalo, že došlo i ke změnám obsahu
webu, např. osnovy některých předmětů. Případ byl předán policii, která usvědčila pachatele,
jímž byl devítiletý student. Chlapec však nakonec obviněn nebyl, protože mu nebyly prokázány
kriminální úmysly. Faktem ovšem je, že věk počítačových útočníků povážlivě klesá. Např.
v lednu 2008 byl veřejně představený nebezpečný útok proti platformě iPhone od Apple.
Autorovi útoku přitom bylo pouhých jedenáct let. Ve stejném měsíci dokázal čtrnáctiletý
chlapec v polské Lodži na dálku manipulovat s výhybkami tak, že vykolejil čtveřici tramvají.
Několik pasažérů bylo zraněno. A takto bychom mohli pokračovat dále (Přibyl, 2010b).

Zdroj: Escobar, 2005

Obr. č. 9 Internetová kriminalita
73

10. Internetová kriminalita páchaná na dětech a budoucnost
Děti byly vždy snadnou kořistí pro pachatele jakékoli trestné činnosti a to hlavně
z důvodu jejich důvěřivé povahy, naivity a nezkušenosti. Děti oplývají přirozenou zvědavostí
a jsou dychtivé zkoušet si stále nové věci. V procesu dospívání procházejí různými problémy,
bouří se a hledají náklonnost mezi lidmi mimo domov. Toto zkoušení a hledání jim dnes
velmi usnadňuje počítač a internet. Pachatelé internetové kriminality to vědí a dokáži toho,
jak jsme si mohli ukázat v předchozích kapitolách, patřičně využít.
Budoucnost přinese jistě ještě řadu nových výzev pro ty, kdo s internetovými zločiny
proti dětem pracují. Mnohé případy internetových zločinů jsou složité a náročné a doba mezi
pronásledováním zločince a jeho zatčením může být zdlouhavá. Je důležité si uvědomit, že
plný dopad internetové viktimizace není zcela znám, a proto je nutné ve chvíli, kdy je oběť
internetových zločinů známa, zachovat její soukromí a zabránit její další viktimizaci.
Aby se zabránilo internetové viktimizaci, je bezpodmínečně nutné učit děti zásadám
bezpečného používání internetu a to od chvíle, kdy k němu poprvé usednou, vysvětlovat jim
situace, do kterých se v kyberprostoru mohou dostat a ujišťovat je, že si nemusí nechat líbit
nic, co jim není příjemné. Děti by si také měly být jisty, že v jejich okolí existuje alespoň
jedna dospělá osoba, za kterou mohou kdykoli zajít a se vším, co je trápí, se svěřit. Věřím, že
s dostatečnou informovaností dětí je možné internetovou viktimizaci snížit na minimum.

Zdroj: Condon, 2008

Obr. č. 10 Děti a internet
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II. PRAKTICKÁ ČÁST
1. Úvod
Protože se celá má diplomová práce věnovala tématu internetu, rozhodla jsem se pro
praktickou část kvantitativního výzkumu využít právě internetové prostředí. Jsem si vědoma
toho, že výzkum na internetu má svá omezení a nedostatky, kterým se dále více věnuji
v kapitole Kvantitativní studie, proto jsem do výzkumné části zařadila také výzkum
kvalitativní.
Ve výzkumné části se budu postupně zabývat jednotlivými kroky kvalitativního a
kvantitativního výzkumu, volbou relevantní populace a zdroji dat výzkumu.Vlastním jádrem
celé diplomové práce byly výsledky výzkumů, kde byly ukázány jevy nalezené při analýze
kvalitativních záznamů a informace zjištěné při kvantitativním internetovém sběru dat. V
rigorózní práci pak využívám těchto výsledků kvantitativní studie k porovnání dat se
světovými výzkumy posledních let a v kvalitativní části se zabývám kasuistikou, která se
odlišuje způsobem práce pachatele od ostatních případů.

2. Kvalitativní studie
2.1. Výzkumný cíl kvalitativní studie
Cílem praktické části této práce je zmapování kasuistik obětí internetové kriminality a
následné zjišťování souvislostí vedoucích k viktimizaci těchto obětí. Dále pak zjištění a
pochopení psychických stavů a prožívání obětí této kriminality. Zmapovat chování pachatele
internetové kriminality, jeho praktik a postupů při získávání svých obětí.
Výzkumné otázky
V rámci kvalitativní studie kasuistik obětí internetové kriminality se pokusím
odpovědět na následující výzkumné otázky:
1) Proč u některých dětí a adolescentů dochází k viktimizaci při užívání internetu?
2) Co zažívají a jak se cítí oběti internetové kriminality?
3) Jakými způsoby získává pachatel internetové kriminality své oběti?

2.2. Metodika kvalitativního výzkumu
První část výzkumu bude tedy věnována kvalitativní analýze. Pro kvalitativní analýzu
jsem se rozhodla hlavně z důvodu jejího zabývání se člověkem jako subjektem. Tato analýza
hledá argumenty pro primární zkušenosti nad abstraktními pravdami, zdůrazňuje jedinečnost
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a využívá spíše deskriptivní nebo kvalitativní výzkumnou metodologii, která zachycuje
unikátní živou zkušenost (Giorgi in Čermák, 2000). Kvalitativní analýzu tedy považuji za
vhodný způsob při zjišťování odpovědí na výše uvedené otázky.
2.2.1. Konkrétní metodologický postup
Jak již bylo uvedeno, pracuji jako konzultant dětské telefonické krizové linky. Na
tomto pracovišti se setkávám s telefonáty a chaty dětí a adolescentů, jež se stali oběťmi právě
internetové kriminality. Protože mi má práce umožňuje tato setkávání, rozhodla jsem se
podrobit kvalitativní analýze zprávy z hovorů a chatů z oblasti internetové kriminality, které
zapsali různí konzultanti této linky na svých službách.
V širším pojetí můžeme analýzu dokumentů v oblasti kvalitativního výzkumu chápat
jako analýzu jakéhokoli materiálu (text, přepis rozhovoru, výkres, malba apod.), který je
zdrojem informací relevantních k cílům studie. V užším smyslu tuto analýzu chápeme jako
výzkumnou strategii založenou na analýze již existujícího materiálu, popřípadě materiálu,
který vzniká interakcí mezi výzkumníkem a účastníkem výzkumu (Miovský, 2006).
Při kvalitativní analýze dat jsem použila především metody zakotvené teorie. Tato
teorie je induktivně odvozená z procesu zkoumání jevu, který reprezentuje. To znamená, že
teorie je odhalena, vytvořena a prozatímně ověřena systematickým shromažďováním údajů
o předmětu výzkumu a analýzou těchto údajů. Shromažďování údajů, jejich analýza a teorie
se vzájemně doplňují (Miovský, 2006).
Na začátku tedy není teorie, kterou bychom ověřovali, ale tato teorie je vytvářena
průběžně. Začínáme zkoumanou oblastí, fenoménem a necháváme, aby se v průběhu
výzkumu objevilo to, co je v této oblasti významné. Výsledkem výzkumu je spíše teoretické
vyjádření příslušného problému, než sada čísel nebo skupina pojmů. Pojmy a vztahy mezi
nimi jsou touto metodou utvářeny a prozatímně ověřovány (Miovský, 2006).
Důležitým pojmem této metody je teoretická citlivost. Teoretická citlivost je jakási
osobní schopnost vhledu výzkumníka do souvislostí výskytu, vývoje a charakteru
zkoumaného fenoménu. Je to tedy výzkumníkova schopnost dát údajům význam, porozumět a
oddělit související od nesouvisejícího (Miovský, 2006).
Ústředním procesem metody jsou způsoby analýzy, resp. kódování. Kódování
představuje operace, pomocí nichž jsou zjištěné údaje analyzovány, konceptualizovány a opět
skládány novými způsoby. Analýza této teorie se skládá ze tří hlavních typů kódování. Jsou
to: otevřené kódování, axiální kódování a selektivní kódování. Při práci se zakotvenou teorií
je užitečné jednotlivé způsoby kódování prolínat (Miovský, 2006).
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V mé práci jsem nejčastěji používala otevřeného kódování - zaznamenávala jsem si
nové pojmy-jevy z výpisu identifikovaných významových jednotek ze záznamu volání či
chatu. Axiální kódování znamenalo shrnutí těchto nových jevů do kategorií. Z důvodu lepší
přehlednosti a pochopení vzniklých jevů byly v jednotlivých kategoriích kódovány vztahy
mezi popsanými jevy. Výsledkem selektivního způsobu kódování pak byly vztahy mezi
jednotlivými kategoriemi.
2.2.2. Výběr a popis zkoumaného materiálu
Kvalitativní analýze jsem podrobila 32 zpráv zapsaných z hovorů a chatů na dětské
krizové lince v průběhu let 2007, 2008 a v průběhu prvního měsíce roku 2009. Z původních
43 záznamů, které jsem měla k dispozici, jsem 11 vyřadila, protože v záznamu byla uvedena
poznámka, že by se mohlo jednat o imitaci problému a informace získané z těchto zpráv by
tak mohly výzkum zkreslit. Poznámka o imitaci problému je ve zprávě uváděna ve chvíli, kdy
si konzultant není jist pravdivostí řešeného problému. Tato nejistota může pramenit
z pozorování reakcí klienta, které neodpovídají řešené situaci, dále pak mohl konzultant již
dříve na službě slyšet o podobnému problému a není si jist, zda klient nevolá nebo nechatuje
se stejným tématem opakovaně a zda-li tak nedochází ke nezneužívání služeb krizové linky.
Ze 32 zpráv bylo 5 zpráv zapsaných po rozhovoru na chatu a 27 zpráv bylo zapsaných
z rozhovorů telefonických. Ne všechny zprávy obsahovaly údaje o věku klienta, protože
tento údaj není povinný zjišťovat. Věk klienta byl uveden u 19 zpráv. Průměrný věk těchto
klientů byl 14,74. Zprávy byly zapsány z 29 hovorů s dívkami a ze 3 hovorů s chlapci.
Zprávy jsou uvedeny v příloze č.1. Tyto zprávy v příloze uvádím v upravené formě.
Byly opraveny gramatické chyby, odstraněny informace, které by byly v rozporu se
zachováním anonymity konzultantů, intervizorů nebo klientů krizové linky, a také byly
odstraněny témata nesouvisející s internetovou kriminalitou.

3. Vlastní výzkum
Můj postup při kvalitativní analýze byl následující:
výpis klíčových momentů identifikovaných významových jednotek ze zpráv krizové
linky => výskyt jevů => užší kategorie => vztahy mezi jednotlivými jevy v určité
kategorii => vztahy mezi kategoriemi
Konkrétně má analýza vypadala takto:
Nejprve jsem ze zpráv krizové linky identifikovala a vypsala klíčové momenty
významových jednotek. Poté jsem vedle takto vypsaných klíčových momentů významových
jednotek zapsala výskyt relevantních jevů. Tyto jevy jsem dále členila do jednotlivých
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kategorií, které z jevů vyplynuly. Každý jednotlivý jev je označen barvou, která zároveň
odpovídá barvě přiřazené ke vzniklé kategorii. Vzniklé kategorie jsem pro lepší názornost a
pochopení dále rozčlenila na další jevy, které kategorii charakterizují. Tyto jevy jsou rovněž
barevně odlišeny. Volajícího či chatujícího klienta označuji ve výskytech jevu a v kategoriích
jako oběť internetové kriminality, dále jen oběť a osoba, která čin internetové kriminality
páchá, je označována jako pachatel internetové kriminality, dále jen pachatel. Názorná ukázka

číslo
zprávy

viz tab. č. 57:

21

Klíčové momenty zpráv

Výskyt jevu

Bývalý přítel dívky dal na erotické stránky inzerát s jejími
osobními údaji
Dívce už delší dobu volají muži a vyžadují erotické
služby
Rodiče o celé situaci vědí
Nepomohla ani změna tel. čísla, opět si je zjistil a vše na
internetu aktualizoval
Rodiče bezúspěšně situaci řešili s rodiči chlapce
Dívka neví, co si má počít

umístění osobních údajů oběti na
erotické stránky
pachatelem je bývalý přítel oběti
časté telefonáty vyžadující
erotické služby
oběť se svěřila rodičům
oběti nevyšla snaha změnit
vzniklou situaci
zapojení rodiny do řešení vzniklé
situace
nevědomost, co dělat dále

Tab.č. 57 Ukázka kódování
Kompletní výsledky tohoto kódování je možno najít v příloze č. 2
Kategorie: Narušení soukromí
oběti
Jev: TAJNÁ NAHRÁVKA
pořízení tajného videa intimní
situace oběti
objevení soukromého videa oběti
Jev: ZVEŘEJNĚNÍ SOUKROMÍ
umístění tajně natočeného videa
na internet
umístění osobních údajů oběti na
erotické stránky
choulostivý materiál oběti získali
lidé z jejího okolí
umístění soukromého videa oběti
na internet
Jev: DONUCENÍ KE ZMĚNĚ
oběť byla donucena změnit si tel.
číslo
oběť uvažuje o změně tel. čísla

Tab. č. 58 Ukázka kategorií

Jednotlivé jevy jsou rozděleny do kategorií a
ty jsou dále členěny. Zde je po levé straně v tabulce
č. 58 umístěna názorná ukázka kategorie: Narušení
soukromí oběti. Název jevu v kategorii a ohraničení
souvisejících jevů jsou označeny stejnou barvou.
Jednotlivé výsledné kategorie a vztahy mezi nimi
jsou umístěny a popsány ve výsledcích kvalitativní
analýzy.

3.1. Výsledky kvalitativního výzkumu
Následující kapitola obsahuje výsledky a
interpretace

kvalitativní

analýzy.

V

každé

podkapitole dokládám svá tvrzení přímými citacemi
z výpisů klíčových momentů ze zpráv krizové linky. Příklad citace: „Šla s klukem z chatu
na schůzku.“ Výsledné kategorie jsou rozděleny do dvou velkých celků. První celek je
zaměřen na oběti a druhý na pachatele internetové kriminality.
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3.1.1.Oběti
1) Kroky, které vedly k viktimizaci
Při kvalitativní analýze zpráv zapsaných na krizové lince jsem vytvořila kategorii
nazvanou: Kroky, které vedly k viktimizaci, kde se obecně zabývám tím, co předcházelo, či
vedlo k viktimizaci internetové kriminality. V této kategorii jsem dále označila jevy, které
spolu podle mého soudu souvisí a dala jsem jim souhrnné označení, které je možno si
prohlédnout v následující tabulce č. 59:
Kategorie: Kroky, které vedly k
viktimizaci
Jev: NEODHADNUTÍ
NEBEZPEČNOSTI SITUACE
počáteční lhostejnost oběti k
obtěžování
počáteční vnímání situace za
bezproblémovou
oběť zaslala své nahé fotografie
pachateli
oběť zaslala své choulostivé fotografie
pachateli
oběť v profilu na sociálním serveru
uvedla svou adresu
oběť prodala své nahé fotografie přes
internet
počáteční lhostejnost k nepravdivým
informacím, které pachatel sdělil oběti
odeslání osobních údajů pachateli
oběť zaslala své intimní fotky
pachateli
vlastní webové stránky s fotografiemi
oběť podlehla naléhání
potřeba finančních prostředků
osobní setkání oběti s pachatelem
Jev: OSOBNOST PACHATELE
nesdílení sympatií oběti s pachatelem
počáteční zamilování oběti do
pachatele

Tab.č. 59 Kroky, které vedly k
viktimizaci

Tato kategorie obsahuje jev, který jsem
nazvala: neodhadnutí nebezpečnosti situace. Oběti
ze zpráv krizové linky velmi často podcenily a byly
lhostejné k počátečnímu obtěžování a zkresleným
informacím či požadavkům ze strany pachatele:
„Zpočátku dívce SMS se sexuální tématikou nevadily,
těšil ji něčí zájem.“ „Nejdřív jí nevadilo, že vypadá
jinak než na fotce, kterou ji poslal, a také že je starší
než uváděl, protože na ni byl hodný.“ Dívka naléhání
podlehla a s najatým fotografem erotické fotky
nafotila.“
Přestože se oběti znaly s pachatelem jen přes
internetovou komunikaci, důvěřovaly mu na tolik, že
mu byly ochotny zaslat svůj choulostivý a velmi
snadno zneužitelný fotografický materiál: „Vyměnily
si spolu s neznámou dívkou několik erotických, až
pornografických fotografií.“ „Dívka muži z on-line
seznamky své nahé fotografie poslala:“ Kluk poslal
holce z ICQ nějaké své intimní fotky.“
Špatná finanční situace oběti byla také jedním
z kroků, které vedly k její viktimizaci: „Myslela, že

všechno bude v pořádku, když přes internet prodá své nahé fotografie.“ Dalším krokem
k viktimizaci bylo osobní setkání s pachatelem: „Šla s klukem z chatu na schůzku.“ „Byla s
klukem z internetu na schůzce.“ Také uvádění osobních informací na sociálních serverech,
zaslání osobních informací i vlastní webové stránky s osobními informacemi a fotkami byly
dalšími kroky, které vedly k viktimizaci: „Dívka má na profilu uvedenou svou adresu.“
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„Kamarád kluka zaslal neznámé holce z internetu naskenovanou občanku.“ „Dívka má vlastní
webové stránky se svými fotografiemi.“
Osobnost pachatele je další jev, který se v této kategorii vyskytl. Pachatel si dokázal
na počátku on-line kontaktu získat sympatie oběti. Viktimizace zde však funguje i opačně,
kdy si pachatel sympatie oběti nezískal a tak se jí mstí různými způsoby: „Dívka se přes
internet seznámila s klukem a zamilovala se do něj“ „Na začátku do něj byla zamilovaná,
proto mu poslala své nahé fotky.“ „Kluk z internetu je do ní zamilovaný, ona nemá zájem.“
2) Prožívané emoce obětí a jejich celkový psychický stav
Další kategorie je pojmenována jako: Prožívané emoce obětí a jejich celkový
psychický stav, kde se zabývám obecně tím, jak oběti internetové kriminality vnímají a
prožívají svou viktimizaci. I v této kategorii jsem dále označila jevy, které spolu podle mého
soudu souvisí a dala jsem jim souhrnné označení, které je možno si prohlédnout v následující
tabulce č. 60:
Kategorie: Prožívané emoce obětí a
jejich celkový psych cký stav

Kategorie: Prožívané emoce obětí a
jejich celkový psychický stav

Jev: STRACH

Jev: BEZMOC A ZOUFALSTVÍ

strach o sebe sama
strach o dopisující protějšek
strach někomu se svěřit
strach z vědomí, že pachatel už někoho
fyzicky napadl
strach z reakce okolí
strach o svou bezpečnost
strach z osobního vyhledání oběti
pachatelem
strach po osobním setkání s pachatelem
strach z pachatele
strach situaci oznámit
strach o blízké
strach oběti ze znásilnění
strach ze zneužití fotografií zaslaných
pachateli
strach svěřit se rodičům
strach ze zneužití odeslaných údajů
strach z postihu za odeslání svých nahých
fotek

lhostejnost pachatele k odmítání oběti
zoufalství ze vzniklé situace
oběti nevyšla snaha změnit vzniklou situaci
okolí oběti ví o vzniklé nepříjemné situaci
oběť nechce další setkání s pachatelem
snaha ukončení komunikace s pachatelem
je bezvýsledná
obtěžování stále pokračuje i po smazání
inzerátu na internetu
přesun obtěžování z prostředí internetu do
prostředí mobilní komunikace
zamlklost oběti
nesplnitelné přání oběti - nesetkat se s
okolím, které ví, o vzniklé nepříjemné
situaci
nemožnost na útoky reagovat
Jev: POCIT ODPOVĚDNOSTI
pocit odpovědnosti za dopisujícího
pocit odpovědnosti situaci nahlásit
pocit odpovědnosti za vzniklou situaci

Tab. č. 60 Prožívané emoce obětí a jejich celkový psychický stav – pokračování tabulky na
následující straně:
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Kategorie: Prožívané emoce obětí a
jejich celkový psychický stav

Kategorie: Prožívané emoce obětí a
jejich celkový psychický stav

Jev: NEPŘÍJEMNÝ POCIT
celkový nepříjemný pocit ze vzniklé situace
pocit trapnosti
pocit studu za vzniklou situaci
špatné svědomí z náhodné návštěvy
stránky s dětským pornem
oběti je ze vzniklé situace špatně
šok ze vzniklé situace
oběť musí na vzniklou situaci stále myslet
špatný pocit oběti ze vzniklé situace
špatný pocit oběti z toho, že s pachatelem
probírala intimní věci
špatné svědomí

Jev: NEGATIVNÍ EMOCE
nenávist k pachateli
naštvání a vztek na pachatele

Jev: SMUTEK
citové rozrušení oběti - pláč

Jev: VYČERPANOST
vyčerpanost a únava ze vzniklé situace
fyzické i psychické vyčerpání
Jev: NEJISTOTA A NEVĚDOMOST
nejistota v tom, komu se svěřit
nevědomost, zda situaci ohlásit
Nevědomost, co je možné od pachatel
o ekávat
nevědomost, komu se svěřit se svým
trápením
nejistota v tom, co dělat dále

Tab. č. 60 Prožívané emoce obětí a jejich celkový psychický stav
Jak je možno z tabulky č.60 vidět, velkou roli v pocitech obětí hraje strach. Tento jev
se ve zprávách krizové linky vyskytuje v následujících podobách: oběti mají strach z toho, že
je pachatel osobně vyhledá, zažívají strach o sebe sama, o svou bezpečnost. Tento strach oběti
je často násoben neustálým vyhrožováním pachatele, nebo také tím, že oběť ví, že pachatel je
schopen udělat to, čím vyhrožuje. Dále také strachem oběti situaci oznámit, či někomu se
svěřit, nebo tím, že oběť už s pachatelem osobně měla špatnou zkušenost: „Dívka má strach,
že by ji mohl pachatel vyhledat a ublížit ji.“ „Měla z kluka po schůzce strach.“ „Dívka už
nechce další schůzku, bojí se.“ „Bojí se, že by mohl použít její nahé fotky proti ní.“ „Má
strach, že ji kluk z chatu skutečně najde.“ „Vyhrožující už někoho zmlátila.“ „Teď má strach
jestli nemůže dojít ke zneužití údajů.“ „Zmiňuje, že má strach, že by ji mohl kamarád
znásilnit.“ „Bojí se to říct rodičům.“ „Dívka má strach někomu se s tím svěřit.“ Obavy oběti
někomu se svěřit nejčastěji pramení ze strachu z reakce nejbližšího okolí, jako jsou její rodiče,
partner a kamarádi: „Dívka má strach z reakce partnera, rodiny, kamarádů, spolužáků.“
Dalším původcem těchto obav je strach oběti z postihu, za to,co udělala: „Bojí se, že kvůli
svým nahým fotografiím by mohla mít problémy se zákonem.“ „Dívky se bojí nahlásit, že
objevily stránku s dětským pornem.“
Oběť se také může bát o pachatele, děje se to v případech, kdy je oběť psychicky
vydírána pachatelem. Ten ji vydírá např. tím, že spáchá sebevraždu, pokud s ním oběť
nezačne chodit: „Dívka má strach o kluka, se kterým si na internetu píše.“ „Začal ji vydírat
sebevraždou.“ O oběť se zase bojí její blízcí, kteří ví o její viktimizaci a snaží se ji pomoct
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situaci řešit: „Dívka má velký strach o svou mladší sestru, která má problémy kvůli internetu.“
„Dívka se svěřuje, že má strach o kamarádku, která má problémy kvůli internetu.“
Oběti internetové kriminality také zažívají různé nepříjemné pocity. Pod tento jev by
se daly schovat asi všechny pocity obětí, v této práci jsem do ní však vybrala právě ty, o
kterých si myslím, že sem patří nejvíce. Oběť se cítí trapně za to, co s ní pachatel probíral, za
to, co o ní ví její okolí, z toho, co viděla či slyšela od pachatele: „Dívka se cítí trapně.“ Stydí
se za to, co se stalo, co viděla, udělal:. „Dívka se za vše moc stydí.“ Má špatné svědomí opět
z toho, co viděla, udělala, z toho, co dopustila. Cítí se celkově špatně a nepříjemně: „Dívka se
cítí hrozně.“ „Dívky mají špatné svědomí, protože tuto stránku s dětským pornem navštívily.“
„Zároveň má v sobě rozpor, protože s ním intimní věci probírá.“ Oběť může být v šoku
z toho, jak daleko celá situace došla, nebo také z toho, co ji pachatel píše, posílá, jak s ní
mluví: „Dívka byla v šoku.“
Oběti zažívají stavy bezmoci a zoufalství, jsou vyčerpány, ocitají se v nejistotě
a nevědomosti, jsou smutné, citově rozrušené: „Rodina to ví, neví však, jak postupovat.“
„Dívka neví, co si má počít.“ „Kamarádka je od té doby zamlklá, je vidět, že ji to trápí.“
„Dívka plakala.“ „Dívka je zoufalá, neví, co má dělat.“ Pocity bezmoci, zoufalství i
vyčerpání fyzického či psychického jsou násobeny neúspěchem, který následoval potom, co
se rozhodly situaci nějak řešit: „Nepomohla ani změna tel. čísla, opět si je zjistil a vše na
internetu aktualizoval.“ „Muž nedbá dívčina odmítání.“ „Dívky se snaží, aby s nimi muž
přestal komunikovat.“ „Smazaly inzerát, ale nic se tím nevyřešilo, muž jim začal telefonovat
na čísla, která byla v inzerátu.“ Nevědomost na koho se obrátit, či komu se se svým trápením
svěřit, nemožnost reagovat na útoky ze strany pachatele, nemožnost vyhnout se okolí, které o
nepříjemné situaci ví, nevědomost, co od pachatele můžou ještě čekat, to vše zvyšuje
zoufalství oběti: „Není si jistá, komu se se svým trápením svěřit.“ „Neví, co může od muže
čekat.“ „Nezná telefonní číslo - nemůže odepsat.“ „Kamarád ukázal video spolužákům a
umístil ho na YouTube.“ „Neví, komu se má svěřit, nechce žalovat.“ „Celá třída na internetu
viděla její intimní video.“ „Nechce jít do školy, ale ví, že tam bude muset jít.“ „Dívka je
vyčerpaná a unavená fyzicky i psychicky.“
Oběť může mít pocit odpovědnosti za to, co se stalo, za dopisujícího, který vyhrožuje
např. sebevraždou, může mít pocit odpovědnosti situaci internetové kriminality nahlásit.
Tento pocit je pro oběť o to těžší ve chvíli, kdy se k němu přidá ještě strach vše oznámit:
„Neví, jestli to mají hlásit, ale mají pocit, že to musí udělat.“
U obětí se také často objevují naprosto pochopitelné negativní emoce jako je vztek,
naštvání a nenávist k pachateli: „Dívka je na kamarádku hodně naštvaná.“ „Dívka má vztek
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na fotografa a zároveň velký strach.“ „Dívka je na něj naštvaná a má na něj vztek.“ „Teď
muže nenávidí.“
3) Psychický teror
Oběti ze zpráv krizové linky jsou

Kategorie: Psychický teror

často

Jev: SEXUÁLNÍ TÉMATIKA
nepříjemné sexuální návrhy
oběť dostává nechutné SMS od pachatele
posílá í SMS se sexuální tématikou
oběť dostává nechutné e-maily od pachatele
otázky pachatele na intimní detaily oběti
sexuální obtěžování přes e-mail a mobil
vztahování sexuální tématiky k oběti
zasílání erotických a choulostivých fotek
pachatele oběti
t lefonáty s nechutným obsahem
znásilňování přes ICQ
telefonáty vyžadující erotické služby

terorizovány

různými

způsoby.

Z jevů, které se při analýze vyskytly, jsem
vytvořila kategorii nazvanou: Psychický
teror (viz tab. č. 61), který oběti během
viktimizace zažívají. Psychický teror v této
oblasti se hodně vztahuje k sexuální
tématice.

Pachatel

oběť

obtěžuje

nepříjemnými sexuálními návrhy, které
sděluje různým způsobem, píše SMS

Jev: OBTĚŽOVÁNÍ SE STUPŇUJE

z internetu, u kterých je číslo odesílatele

pachatel opětovně kontaktuje oběť
pachatel oběť prozvání
vzestupná frekvence obtěžujících SMS a
telefonátů
vzestupná frekvence obtěžujících e-mailů
neustálé naléhání na oběť
pachatel vyžaduje další schůzku
vzestupná frekvence obtěžujících vzkazů na
profilu

skryto, píše e-maily, volá na mobil ze
skrytého čísla. Pachatel ve vzkazech a
rozhovorech popisuje sexuální praktiky,
které vztahuje k oběti, vyptává se na
intimní detaily oběti, vyžaduje erotické
služby,

Jev: PSYCHICKÝ NÁTLAK
pachatelovo vyčítání oběti, že nedošlo k
intimnostem
oběť dostává šílené vzkazy
pachatel píše oběti, že ji nenávidí, že ji zničí
pachatel obviňuje oběť
naštvání pachatele na oběť
negativní působení na psychiku oběti
šíření lživých a sprostých pomluv po internetu
oběť a kamarádi oběti dostávají výhružné SMS z
internetu

Tab. č. 61 Psychický teror

zasílá

oběti

své

erotické

a

choulostivé fotky.
Pachatel také může zapříčinit, že
oběť je obtěžována i dalšími lidmi, a to ve
chvíli, kdy zveřejní její údaje nebo fotky
např. na erotických stránkách: „Dívce už
delší dobu volají muži a vyžadují erotické
služby.“ „Pachatel v SMS popisuje sexuální
postupy, píše o oběti, jak "to" má ráda.“

„Dívku delší dobu sexuálně obtěžuje neznámý muž přes e-mail a mobil.“ „Ptá se jí, jestli je
ještě panna.“ „Muž sestře posílá nechutné e-maily.“ „Muž zjistil tel. číslo sestry a zasílá ji
perverzní SMS a prozvání ji.“ „Píše jí šílené vzkazy.“ „Poté dívce volal někdo na mobil a
začal jí říkat nechutné věci.“ „Dívce na internetu přišly od nějakého muže fotky nahého
přirození.“ „Kamarád dívky se ji přes ICQ ptá na intimní věci.“ Také dochází k tzv.
znásilňování on-line: „Dívce po ICQ píše spolužák, že se při hovorech s ní ´udělal´.“
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Obtěžování, které je samotné už velmi nepříjemné, má velmi často vzestupnou
tendenci, obtěžování se stupňuje. Pachatel oběť opětovně kontaktuje, zasílá jí stále více
vzkazů, e-mailů, SMS, prozvání ji, telefonáty jsou častější a čím dál tím víc nepříjemnější:
„Po odmítnutí následuje další e-mail s nemravnými návrhy.“ „SMS chodí už každou hodinu.“
„Muž dívku bombarduje vzkazy na jejím profilu.“ „Pachatel chce další schůzku.“ Pokud se
oběť s pachatelem již setkala, velmi často po ní vyžaduje s velkou intenzitou další schůzku.
Pokud se ještě nesešli a pachatel schůzku vyžaduje, stupňuje a zintenzivňuje se i naléhání na
oběť: „Pachatel chce další schůzku.“ „Žena na dívku začala hodně naléhat.“
Pachatel na oběť vyvíjí psychický nátlak různého druhu. Oběť od pachatele dostává
vzkazy, které jsou často obětí označovány jako šílené, pachatel jí píše, že ji nenávidí, že ji
zničí, dostávají výhružné SMS a zprávy: „Na stránkách se objevilo, že do 7 dní zemře.“
„Pachatel jí píše šílené vzkazy.“ „Dívce a jejím kamarádům chodí výhružné SMS z internetu.“
„Dívce chodí výhružné SMS, že ji vyhrožující nenávidí, a že ji zničí.“
Pachatel z různých důvodů oběť obviňuje a je na ni naštvaný: že mu nebyla po vůli, že
má jiného partnera než jeho, že ho zklamala: „Kluk jí začal psát, že ho zklamala, protože má
jiného kluka.“ „Kluk byl hodně naštvaný, že za ní jel takovou dálku zbytečně.“ „Kluk jí pořád
píše vyčítavé SMS, že nedošlo k intimnostem.“ Pachatel o oběti šíří po internetu sprosté
pomluvy a lži: „Kamarádka dívky o ní začala po internetu šířit lživé a sprosté pomluvy.“
4) Narušení soukromí oběti
Kategorie: Narušení soukromí
oběti
Jev: TAJNÁ NAHRÁVKA
pořízení tajného videa intimní
situace oběti
objevení soukromého videa oběti
Jev: ZVEŘEJNĚNÍ SOUKROMÍ
umístění tajně natočeného videa
na internet
umístění osobní h údajů oběti
na erotické stránky
choulostivý materiál oběti získali
lidé z jejího okolí
umístění soukromého videa oběti
na internet
Jev: DONUCENÍ KE ZMĚNĚ

Do kategorie Psychický teror by se mohla zařadit
i následující kategorie: Narušení soukromí oběti, pro
větší názornost jsem ji však uvedla zvlášť.
Internetová kriminalita často velice hrubě narušuje
soukromí obětí (viz tab.č. 62). Pachatelé pořizují tajné
nahrávky, či záznamy intimních situací oběti, nebo se
nějakým způsobem dostávají k soukromému videu oběti,
kterého se poté zmocní: „Kamarád dívky objevil její video,
na kterém tancuje na určitou písničku.“ „Kamarád kluka
nahrál na video, jak se líbá s holkou.“ „Dívka měla
pohlavní styk s přítelem a on je tajně natočil na video.“

oběť byla donucena změnit si tel.
číslo
oběť uvažuje o změně tel. čísla

Tajné nahrávky a videa jsou pachatelem zveřejněny a

Tab. č. 62 Narušení
soukrom oběti

„Kamarád video umístil na internet.“ „Přítel oběti video

často se ocitají na různých internetových serverech:

umístil na internet.“ „Kamarád ukázal video spolužákům
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a umístili ho na YouTube.“ Na internetu se také ocitají osobní informace oběti a choulostivé
materiály, které si poté může kdokoli stáhnout či zneužít: „Bývalý přítel dívky dal na erotické
stránky inzerát s jejími osobními údaji.“ „Fotky z internetu koupili kluci z vedlejší třídy.“
Oběti jsou také často v důsledku ztráty soukromí donuceny ke změně, která je často velmi
nepříjemná: „Změnily si tel. čísla.“ „Dívka si chce změnit tel. číslo.“
5) Následky a důsledky internetové kriminality
Pokud se oběť rozhodne k osobnímu

Kategorie: Následky a důsledky
internetové kriminality

setkání s pachatelem (viz tab.č. 63), často pak

Jev: SEXUÁLNÍ ZNEUŽITÍ

dochází k jejímu sexuálnímu zneužití nebo k

sexuální naléhání pachatele na oběť při
osobním setkání
znásilnění oběti

pokusu o její sexuální zneužití: „Ze schůzky

jen náhoda zabránila pachateli v sexuálním
zneužití oběti
Jev: NEPŘÍJEMNÁ ZMĚNA

musela utéct z auta kluka, protože na ni
sexuálně

naléhal.“

„Na

schůzce

došlo

k znásilnění.“ „Na schůzce na ni sexuálně

oběť si pořizuje bezpečnostní pomůckypepřový sprej, pro zvýšení své vlastní
bezpečnosti
rodiče vyčítají oběti vzniklou situaci
narušení vztahu s rodiči vzhledem ke
vzniklé situaci
oběť se stala terčem posměchu

naléhal, naštěstí k ničemu nedošlo, protože
dívce volala matka.“
Také

v této

kategorii

se

vyskytuje

nepříjemná změna různého druhu, která může

Tab.č. 63 Následky a důsledky
interneto é kriminality

u oběti nastat. Oběť ztrácí pocit bezpečnosti a
začíná uvažovat o pořízení si různých pomůcek

pro zvýšení bezpečí: „Dívka si chce pro svou bezpečnost pořídit pepřový sprej.“ Také rodiče
oběti jí mohou začít vše vyčítat a jejich dříve dobrý vztah může být narušen: „Rodiče jí celou
situaci vyčítají, dříve měla s rodiči dobrý vztah, teď se hádají.“ Oběť se také může po
zveřejnění jejich soukromých údajů, videí či fotek stát terčem posměchu v jejím okolí:
„Spolužáci se videem hodně baví.“ „Všichni se sledováním videa hodně baví.“ „Klukovi se
teď všichni smějí.“
6) Komu se oběti se svou situací svěřují
Kategorie: Komu se oběti se svou
situací svěřují
Jev: BLÍZKÉ OKOLÍ
oběť se svěřila rodičům
oběť se svěřila kamarádce
oběť se svěřila ve škole
oběť se svěřila matce
Jev: NIKOMU SE NESVĚŘILI
oběť se nikomu nesvěřila
oběť má nedůvěru k pomoci ze strany
rodiny

Oběti se svou tíživou situací nejčastěji svěřují
lidem ze svého blízkého okolí (viz tab.č. 64), jako
jsou rodiče, kamarádi, učitelé: „Rodiče o celé situaci
vědí.“ „Se vším se svěřila mamince.“ „Řekla to jen
kamarádce.“

„Rodina

to

ví,

neví

však

jak

postupovat.“ „Dívky vše řekly rodičům i ve škole.“
Velmi často však dochází k tomu, že se oběti
nemají komu svěřit, nikomu v okolí nedůvěřují nebo

Tab.č. 64 Komu se oběti svěřují
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se bojí někomu svěřit: „Dívka se ještě nikomu nesvěřila.“ „Nechce to probírat s rodiči.“
„Kamarádka nechce, aby to věděli rodiče.“
Údaje o tom, komu se volající či chatující klienti svěřují, se ve zprávách krizové linky
často uvádí, proto je možné je zde vyjádřit i statisticky (viz tab.č. 65). Bohužel údaj nebyl
uveden u všech zpráv.
Komu se oběti svěřily Četnost
vrstevník
rodiče
pedagog
nikomu
celkem

9
5
1
5
20

Tab.č. 65 komu se oběti svěřily
3.1.2. Pachatel
1) Získávání obětí
Kategorie: Získávání obětí
Jev: BĚŽNÉ UŽÍVÁNÍ INTERNETU
oběť navštívila neznámé stránky a
pachatel ji na nich kontaktoval
kontaktování oběti prostřednictvím jejich
webových stránek
seznámení přes on-line seznamku
seznámení přes internet
návštěva neznámých stránek
seznámení přes Skype
seznámení na chatu
návštěva neznámých erotických stránek
nechtěné kontaktování neznámého muže
přes internet
obtěžování prostřednictvím inzerátu na
internetu
pachatel má vlastní intimní stránky
oběti na internetu objevily dětské porno
obtěžování přes SMS z interne u
obtěžování přes profil na sociálním
serveru
pachatel kontaktoval oběť prostřednictvím
jejího e-mailu

Kategorie: Získávání obětí
Jev: LŽIVÁ IDNETITA PACHATELE
lživá identita-vypadal jinak než na fotce
lživá identita dopisujícího -místo ženy muž
lživý věk pachatele
pachatel oběti zasílal lživé fotografie
lživé údaje pachatele o jeho působení ve
společnosti
Jev: ZÍSKAVÁNÍ DŮVĚRY
počáteční komunikace s pachatelem byla
v pořádku

Tab. č. 67 Získávání obětí
Pachatel své oběti na internetu získává různými
způsoby (viz tab.č. 67). Velmi často se ve
zprávách objevoval jev: lživá identita pachatele.
Pachatel s obětí komunikuje pod různou identitou,
muži se často vydávají za ženy a naopak.

Věk pachatelé udávají různý podle toho, s kým na internetu zrovna komunikují,zasílají
lživé fotografie, které vydávají za své, a také uvádí lživé informace o svém působení ve
společnosti: „Neznámá dívka z internetu byla ve skutečnosti muž.“ „Dívce kluk připadal
starší, než jak uváděl na internetu.“ „Vyšlo najevo, že muž je starší, než na začátku uváděl.“
„Muž tvrdí, že je od kriminálky a dostává dívky do pasťáků.“ „Vypadal jinak než na fotce,
kterou ji poslal.“ „Neznámá dívka byla ve skutečnosti muž.“ „Dívka mu zasílala různé fotky a
pokaždé tvrdila, že následující už bude skutečně ona.“
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Pachatel získal své oběti také při jejich běžném užívání internetu. Oběti navštívily
neznámé stránky, erotické stránky, on-line seznamky nebo se dostaly k pachateli přes
jednoduché kliknutí na internetový odkaz jeho stránek. Oběti měly profily na sociálních
serverech, měly uživatelské účty na ICQ, Skype, a na různých chatovacích serverech, a
pachatel je tak touto cestou kontaktoval: „Dívka se na internetu seznámila se starším
klukem.“ „Dívka klikla na odkaz neznámých stránek.“ „Dívka již delší dobu chatuje s
neznámou dívkou.“ „Dívka dostala e-mail od neznámého muže.“ „Dívce chodí nechutné SMS
z internetu.“ „Dívka má svůj profil na sociálním serveru a přes něj ji začal obtěžovat starší
muž.“ „Kamarádky si společně daly inzerát na on-line seznamku a prostřednictvím inzerátu
je začal obtěžovat muž.“ „Dívka se seznámila s mužem přes on-line seznamku.“ „Sestra se
dostala na internetu na erotické stránky, omylem na stránkách kontaktovala nějakého muže.“
„Muž má vlastní stránky, na kterých onanuje.“ „Dvě kamarádky na internetu narazily na
dětské porno.“ „Dívka se seznámila na chatu s chlapcem.“ „Kamarádky si na Skypu psaly
s dívkou.“ „Kluk si po ICQ psal s holkou.“ „Dívku prostřednictvím stránek kontaktovala
žena, která s ní chtěla nafotit erotické fotky.“
Po navázání kontaktu si pachatel nejprve získává důvěru oběti: „Na začátku byla
komunikace v pořádku.“ Poté dochází k různým požadavkům pachatele směřovaným k oběti.
2) Požadavky pachatele směřované k oběti
Kategorie: Požadavky pachatele
směřované k oběti
Jev: EROTICKÉ A CHOULOSTIVÉ
FOTOGRAFIE
pachatel od oběti vyžaduje nafocení
erotických fotek
pachatel od oběti vyžaduje zaslání jejich
nahých fotografií
pachatel po oběti vyžaduje shánění
erotických materiálů jejich kamarádů
Jev: OSOBNÍ SETKÁNÍ
pachatel láká oběť na osobní schůzku a
sexuální hrátky
pachatel od oběti vyžaduje intimní služby
za úplatu
pachatel od oběti vyžaduje pohlavní styk
pachatel chce s obětí natočit porno
pachatel od oběti vyžaduje, aby mu byla
po vůli
Jev: OSOBNÍ ÚDAJE A VZTAHY
pachatel od oběti vyžaduje zaslání
osobních údajů
pachatel požaduje změnu v osobních
vztazích oběti

Tab.č. 68 Požadavky pachatele k oběti

Pachatel po počátečním kontaktu směřuje
k oběti různé požadavky (viz tab.č. 68). Často se
objevují požadavky týkající se erotických a
choulostivých fotografií: „Muž chtěl, aby mu
zaslaly

své

nahé

fotografie.“

„Dívku

prostřednictvím stránek kontaktovala žene, která s
ní chtěla nafotit erotické fotky.“ „Muž mu začal
vyhrožovat, že pokud mu nebude shánět další
podobné fotky kamarádů, zveřejní jeho nahé fotky
na internetu.“
Pachatel také vyžaduje osobní setkání
s obětí za různým účelem: „Muž vyhrožuje, že
pokud se s ním nesejde a nebude s ním mít
pohlavní styk, fotky zveřejní.“ „Pozvánka od
neznámého muže do kina.“ „Muž dívku láká na
schůzku a sexuální hrátky.“ „Muž s nimi chce mít
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sex.“ „Vyhrožují ji, že fotky zveřejní, pokud jim nebude po vůli.“ „Na chatu jí psal, že by s ní
chtěl natočit porno a že si ji najde.“ „Muž jim začal nabízet dobití kreditu na 500 Kč, když si
je bude moci osahat na intimních místech.“ „Muž chlapce lákal na schůzku a dělal mu
sexuální návrhy.“ „Dívku prostřednictvím stránek kontaktovala žene, která s ní chtěla nafotit
erotické fotky.“ „Fotograf jí začal vyhrožovat, že fotky zveřejní na internetu, pokud s ním
nebude mít sex.“
Pachatel od oběti také vyžaduje zaslání osobních údajů nebo změnu v jejich
osobních vztazích: „Píše dívka, že pokud se s volající nepřestanou kamarádi bavit, tak je
vyhrožující dívka zabije.“ „Dívka chtěla vědět, kde kamarád bydlí, když jí to napsal, nevěřila
mu a chtěla, aby ji naskenoval občanku.“
3) Pachatelovo vydírání a vyhrožování oběti
Kategorie: Pachatelovo vydírání a vyhrožování
oběti
Jev: FYZICKÉ NAPADENÍ A LIKVIDACE,
OSOBNÍ SETKÁNÍ
vyhrožování fyzickým napadením oběti
vyhrožování fyzickým napadením oběti a jejího
přítele
pachatel vyhrožuje oběti osobním vyhledáním
vyhrožování fyzickou likvidací

Pachatel své požadavky od oběti
vymáhá

různým

vyhrožování a vydírání zveřejněním osobních fotek
oběti
vyhrožování a vydírání oběti zveřejněním
zaslaných erotických fotek
vyhrožování a vydírání oběti zveřejněním
nafocených erotických fotek
vyhrožování a vydírání oběti zveřejněním jejich
nahých fotek
vyhrožování umístěním fotek a tel. čísel oběti na
erotické stránky

a

vydíráním, a nebo také vyhrožuje bez
požadavků (viz tab.č. 69). Vydírá a
vyhrožuje

fyzickým

likvidací, a také

Jev: ZVEŘEJNĚNÍ FOTOGRAFIÍ A OSOBNÍCH
ÚDAJŮ

vyhrožováním

napadením

a

osobním setkáním:

„Muž jí začal vyhrožovat, že za ní přijde a
ublíží ji.“ „Později jí začal vyhrožovat, že
si jí najde a zmlátí ji i jejího kluka.“ „Na
chatu jí psal, že by s ní chtěl natočit
porno, a že si ji najde.“ „Píše dívka, že
pokud se s ní nepřestanou kamarádi
bavit, tak je vyhrožující dívka zabije.“
„Dívce vyhrožuje jiná dívka přes ICQ a

Jev: SEBEVRAŽDA PACHATELE

na sociálních serverech, že ji zmlátí,

vydírání oběti sebevraždou pachatele

pokud se nepřestane bavit s jejím

Tab.č. 69 Pachatelovo vydírání a vyhrožování

klukem.“

Ve chvíli, kdy oběť zašle pachateli nějaký svůj intimní či choulostivý materiál,
fotografie, osobní údaje, a nebo takový materiál již existuje a pachatel se k němu dostane,
má k dispozici velmi silný prostředek k vydírání oběti: „Muž vyhrožuje, že pokud se s ním
nesejde a nebude s ním mít pohlavní styk, fotky zveřejní.“ „Muž jim vyhrožoval, že jejich
fotografie a tel. číslo umístí na erotických stránkách.“ „Vyhrožuje jí, že fotky zveřejní, pokud
jim nebude po vůli.“ „Muž mu začal vyhrožovat, že pokud mu nebude shánět další podobné
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fotky kamarádů, zveřejní jeho fotky na internetu.“ „Fotograf jí začal vyhrožovat, že fotky
zveřejní na internetu, pokud s ním nebude mít sex.“
Také se objevuje vydírání sebevraždou pachatele, který tak chce oběť získat pro
sebe: „V reakci na to, že ona nemá zájem, jí teď napsal, že si podřeže žíly.“ „Začal ji vydírat
sebevraždou.“ „Žena začala dívku vydírat vlastní sebevraždou, pokud fotky nenafotí.“
4) Kdo je pachatel
Kategorie: Kdo je pachatelem
internetové kriminality
Jev: PACHATEL JE NEZNÁMÝ
pachatel je pro oběť neznámý
Jev: PACHATEL JE ZNÁM
spolužáci oběti
bývalý přítel oběti
kamarád oběti
kamarádka oběti
přítel oběti

Tab.č. 70 Kdo je pachatelem

Pachatel je často pro oběť zcela neznámý
(viz tab.č.70): „Neznámá dívka z internetu byla ve
skutečnosti muž.“ „Nemá na nikoho podezření.“
V mnoha případech je však pachatel oběti
znám a pochází z jejího nejbližšího okolí. Mohou to
být spolužáci, kamarádi, nebo přítel oběti: „Fotky z
internetu koupili kluci z vedlejší třídy.“ „Bývalý
přítel dívky dal na erotické stránky inzerát s jejími

osobními údaji.“ „Kamarád dívky se ji přes ICQ ptá na intimní věci.“ „Kamarádka dívky o ni
začala po internetu šířit lživé a sprosté pomluvy.“ „Dívce po ICQ píše spolužák, že se při
hovorech s ní ´udělal´.“ „Dívka měla pohlavní styk s přítelem a on je tajně natočil na video.“
„Kamarád kluka nahrál na video jak se líbá s holkou.“

4. Diskuse k výsledkům kvalitativní studie
4.1. Oběti
1) Kroky, které vedly k viktimizaci
Některé viktimologické koncepce se dívají na oběť jako na důležitého činitele ve
vývoji kriminálního činu ve snaze vysvětlit jeho vznik a vývoj. Pro oběť můžeme mnoho
udělat, díváme-li se na ni jako na nedílnou součást incidentu. Pokud porozumíme tomu, jaké
chování či vlastnosti obětí je činí zranitelnými, pak je možné lépe pracovat na minimalizaci
rizik. Člověk může být disponován k tomu stát se obětí v několika ohledech. 1) podle toho,
kdo je, jaké jsou jeho osobní charakteristiky a jestli se zařazuje do vysoce rizikové skupiny; 2)
podle výběru míst a společnosti, kde se pohybuje; 3) jak se chovají v okamžiku zločinu,
reagují-li tak, že situaci zklidní, nebo spíše vyhrotí (Gillernová et al, 2006).
V našem případě jsou oběťmi děti. Děti a adolescenti jsou obecně snadným cílem pro
různé druhy kriminality. Nedokáži se bránit tak jako dospělí, snadno podlehnou nátlaku nebo
se nechají zlákat na různé odměny. Často nedomýšlejí důsledky svých činů a s následky se
nedokáži vypořádat jako dospělí. Rozhodování v tom, s kým se budou stýkat, kam budou
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chodit do školy a jak budou trávit volný čas, je pro ně často omezeno ze strany jejich rodičů.
Často si vůbec neuvědomují, že se jim děje nějaké příkoří, protože vzniklé situaci jednoduše
nerozumí, či se v ní nevyznají. Chybí jim důležité informace, které by jim pomohly situaci
zvládat.
Ze zjištěných informací se nyní pokusím odpovědět na první otázku, kterou jsem si
kladla na začátku výzkumu: 1) Proč u některých dětí a adolescentů dochází k viktimizaci při
užívání internetu?
Na tuto otázku však neexistuje přímá odpověď a z údajů, které nám poskytla
kvalitativní analýza se na ni nedá jednoduše odpovědět. A to z důvodu omezení
zprostředkované informace ze záznamů zpráv, které nezjišťovaly anamnestické údaje klientů,
které by nám tuto odpověď mohly upřesnit. Přesto je však možné i v této části dojít k určitým
závěrům. Je patrné, že ve velké většině se oběťmi staly dívky. Pokud jde obecně o gendrové
rozdíly, tak chlapci se výrazně častěji stávají obětí trestného činu vraždy, ublížení na zdraví a
loupeže. Dívky jsou zase dominující obětí znásilnění (Gillernová et al, 2006). Je tedy možné
předpokládat, že pokud se internetová kriminalita bude týkat sexuální tématiky, budou jejími
oběťmi převážně dívky. Musíme však brát v potaz také to, že větší počet hovorů a chatů dívek
s touto tématikou může být vysvětlen tím, že dívky obecně, podle statistik krizové linky,
volají a píší se svými problémy častěji než chlapci.
Oběti ze zpráv krizové linky mají společné, že používaly internet jako nástroj zábavy,
chtěly se seznamovat a bavit s lidmi, nebo jen tak se brouzdat po síti, bavit se a sdělovat světu
informace o sobě, třeba právě tvorbou svých vlastních webových stránek. Bohužel se pro ně
jejich nevinné užívání internetu stalo velkým příkořím. Zároveň z toho vyplývá, že neexistují
predikátory, které by vytipovaly typickou oběť internetové kriminality. Což znamená, že obětí
se může stát prakticky kdokoli, kdo užívá internet, kdo má svůj e-mail, účty na sociálních
serverech apod. Riziko viktimizace se zvyšuje, pokud oběti na internetu uvedly nebo poskytly
osobní informace jako je jméno, adresa bydliště, telefonní číslo, hesla k on-line aplikacím
nebo specifická osobní tajemství; chatovaly se zcela neznámou osobou o sexuálních
tématech; odesílaly nebo on-line sdílely vlastní fotografie nebo nahrávky se sexuální nebo
jinou osobní tématikou; dostavily se na osobní schůzku s neznámým člověkem z on-line
prostředí bez řádných bezpečnostních opatření; nebo poskytly osobní (intimní) fotografie na
internetu za úplatu.
Ve zprávách krizové linky byly uvedeny téměř všechny druhy internetové kriminality
zaměřené proti dětem, které jsme si popsali v teoretické části. Popsány byly případy
kyberšikany, kybergroomingu, kyberstalkingu, on-line dětské pornografie, kybersexu a
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sextingu (viz příloha č. 1). Teoreticky se dá říci, že předcházet viktimizaci v těchto popsaných
případech by se dalo, kdyby oběti dodržovaly zásady bezpečného užívání internetu (viz
příloha č. 4). O to víc vidím nutnost ve vzdělávání dětí ohledně jejich internetové bezpečnosti
již od jejich prvního použití tohoto média.
2) Prožívané emoce obětí a jejich celkový psychický stav
Snad asi každý profesionál, ale i laik ví, že oběť trestného činu prožívá emoční
trauma. Toto trauma prožívá oběť nezávisle na tom, k jakému trestnému činu došlo. Kvalita
prožitku a jeho intenzita je odlišná v závislosti na charakteristikách osobnosti člověka, na
druhu trestného činu a okolnostech a reakcích okolí, se kterými se oběť setkala.V praxi se
však můžeme setkat se skutečností, že řada profesionálů, ale i blízkých oběti má tendenci
událost bagatelizovat za předpokladu, že se nejedná o závažný trestný čin (Fialová, 2008).
Posuzování závažnosti trestného činu zcela jistě přísluší orgánům k tomu určeným,
ovšem každý trestný čin, ať už je označen za závažný či méně závažný, je bolestivým
traumatem pro oběť už z toho důvodu, protože jej záměrně způsobil jiný člověk. Tento čin
silně nabourává dosavadní představy oběti o světě kolem ní i o ni samotné. Viktimizaci lze
považovat za jednu ze silně stresujících životních událostí a zpracovávání jejich následků se
podobá vyrovnávání se s jinou traumatickou událostí v životě (Gillernová et al, 2006).
Podle dosud proběhlých výzkumů se ukazuje, že některé příznaky jsou téměř všem
obětem společné. Oběti prožívají pocity zneuctění, stigmatizace. Po trestném činu pozorují
své chování, své psychické i fyzické projevy, zažívají často intenzivní prožitek nenormality a
strach z definitivního narušení svého psychického fungování. Ztrácejí pocit důvěry v sebe
sama i okolní svět a jsou vystaveny prožitku hluboké bezmoci. Časté jsou i silné pocity viny,
pramenící ze snahy najít klíč k porozumění tomu, co se přihodilo (Gillernová et al, 2006).
Kategorie nazvaná jako: Prožívané emoce obětí a jejich celkový psychický stav nám
také nabízí odpovědi na druhou otázku, kterou jsem si položila na začátku kvalitativní studie:
2) Co zažívají a jak se cítí oběti internetové kriminality?
Oběti zažívají strach, který nabývá různých podob a má různé příčiny. Doprovázejí je
nepříjemné pocity studu, trapnosti a špatného svědomí z toho, co se jim přihodilo. Zažívají
stavy bezmoci a zoufalství, jsou vyčerpány, ocitají se v nejistotě a nevědomosti, jsou smutné,
citově rozrušené. Mají pocit odpovědnosti za vzniklou situaci. Prožívají naštvání, nenávist a
vztek na pachatele. V závislosti na psychice oběti, na míře poškození trestným činem a na
momentální životní situaci, se mohou objevit pouze některé z uvedených reakcí. Rozdílná je
také síla výše popsaných reakcí.
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Je důležité vědět, jak se může oběť internetové kriminality cítit a co může prožívat,
aby jí mohla být poskytnuta adekvátní pomoc, a aby tak byla při počátečním stádiu její
viktimizace správně ošetřena. V případě hovorů a chatů na krizové lince se jedná o poskytnutí
krizové intervence.
Jak již bylo řečeno, oběti si často kladou za vinu samotnou trestnou činnost pachatele.
Je nutné oběť ujistit, že nijak nepochybila, že nic z toho, co se přihodilo, není její vina. Ujistit
ji, že pocity, které nyní prožívá jsou normální a adekvátní k situaci, kterou prožila. Pokud tyto
první a zásadní kroky chybí, toto trauma může mít dlouhodobý vliv na hojení a obnovu
normálních procesů. Každá oběť má jinou zkušenost a procesy obnovy mohou být velmi
obtížné. Je důležité poskytnout jim co nejvíce podpory a pochopení v řešení jejich situace.
3) Psychický teror a narušení soukromí oběti
Obtěžování a pronásledování oběti on-line je stejně znepokojující a nepříjemné jako je
pronásledování off-line. Pocit, že je člověk pronásledován a jakýmkoli způsobem pozorován,
je vždy nelibý. Specifika v on-line pronásledování jsou v tom, že člověk nikdy neví, přicházíli sdělení od muže, ženy, dospívajícího, či dítěte. Každá obdržená informace by mohla být lež,
ale také pravda, a právě tato nejistota je pro oběť stresující a ubíjející.
Pachatelé internetové kriminality násilně vstupují do životů obětí a mění jim ho, dá se
říci, od základů. Soukromí pro každého člověka znamená něco jiného. Pro úřady jsou to např.
data, jména a další údaje, ale pro jednotlivce je soukromí něco, co je jeho součástí a nikdo by
mu ho neměl brát. Zjednodušeně můžeme říci, že je to něco, co je nám drahé, a nikdo tak
nemá právo se v našem soukromí šťourat nebo ho narušovat. Jak jsme si však mohli
všimnout, internet jako médium dává soukromí nový rozměr a nové příležitosti k jeho
narušování.
4) Následky a důsledky internetové kriminality
Ze zpráv krizové linky vyplývá, že v nejhorších případech končí obtěžování oběti
osobním setkáním s pachatelem, na kterém dochází k jejímu sexuálnímu obtěžování či
znásilnění. Dále v důsledku internetové kriminality dochází k narušení vztahů v rodině, kdy je
oběť obviňována ze vzniklé situace. Oběť ztrácí pocit bezpečí a snaží se jej např. nahradit
zakoupením bezpečnostních pomůcek pro svou případnou obranu před pachatelem. Oběť se
také v důsledku internetové kriminality stává terčem posměchu pro své okolí.
Jednotlivé následky a důsledky vyplývají z různých druhů internetové kriminality,
všechny jsou však pro oběť velmi závažné a nepříjemné. Je důležité vědět o možných
následcích a důsledcích internetové kriminality, aby na ně mohla být případná oběť
upozorněna a mohla jim tak předejít.
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5) Komu se oběti se svou situací svěřují
Oběť často žije ve strachu, a jak bylo uvedeno výše, bojí se se svým trápením
komukoli svěřit, pracovníci krizové linky jsou většinou první osoby, které se o problému
dozví. V lepších případech se oběti svěří někomu z jejich blízkého okolí jako jsou kamarádi,
učitelé a rodina. Ti jim však, podle zpráv, často nedokáži pomoci, protože si nevědí rady
s tím, jak vzniklou situaci řešit. Z toho vyplývá, že by o nebezpečích na internetu a možných
řešení on-line krizových situací měli být informování a vzdělávání i dospělí, aby byli schopni
dětem poskytnout účinnou pomoc.

4.2. Pachatel
1) Získávání obětí
Internet se stal vynikajícím prostředkem, který nám v různých směrech zjednodušuje
život. Bohužel nezjednodušuje život pouze v dobrém slova smyslu, protože, jak jsme si již
řekli, stal se také vynikajícím prostředkem pro pachatele při získávání obětí. Internet pro
pachatele přináší především dostupnost oběti bez velkých finančních nákladů a pod rouškou
internetové anonymity získávání oběti z různých koutů jeho země či celého světa. Internet
snižuje pachatelovy sociální rizika a také zábrany.
Případné oběti ulehčují práci pachateli tím, že samy sebe natáčejí v různých, často
intimních, situacích, např. na mobilní telefony, používají web-kameru při on-line komunikaci,
navštěvují chatovací místnosti či užívají IM, vytvářejí své blogy, uvádějí své osobní
informace v profilech na sociálních serverech apod. Výše uvedené nám také poskytuje
odpověď na poslední položenou otázku na začátku výzkumu: 3) Jakými způsoby získává
pachatel internetové kriminality své oběti?
Získat oběť na internetu je opravdu velmi snadné a toto riziko viktimizace by nemělo
být nikým podceňováno. Opět zde platí, že větší informovanost nejen dětí, ale i dospělých, by
mohla snížit riziko viktimizace na minimum.
2) Požadavky pachatele směřované k oběti a pachatelovo vydírání a vyhrožování oběti
Pachatel se nad obětí snaží získat co největší kontrolu, využívá jejich slabin, aby si
získal její důvěru a vštípil jí strach. Na internetu může využívat nezkušenosti oběti, ať už jde
o sexuální či uživatelskou nezkušenost, může využít její osamělosti, zvědavosti či jejího
nedostatku peněz.
Pomocí vydírání a vyhrožování směřuje k oběti své požadavky. Oběť je zastrašována
různými pohrůžkami a je na ni vyvíjen velký psychický nátlak. V některých případech se
pachatel snaží v obětech vyvolat pocit, že to jsou ony, kdo vzniklou situaci způsobily.
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Manipuluje jimi a pohrůžkami je zastrašuje a odrazuje od svěření se někomu se svým
trápením.
Pachatel má nad obětí velkou moc, proto je důležité dětem vysvětlovat, že si nemusí
nechat líbit nic, co jim je nějak nepříjemné, a že mají právo se ozvat, někomu se svěřit a
očekávat pomoc.
3) Kdo je pachatel
Pachatel se díky internetu už nemusí schovávat a číhat na svou oběť ve stínu křoví,
v parku nebo na hřišti, ale může svou oběť zastihnout přímo v jejím domě, bytě či pokoji.
Pachatel je pro oběť často zcela neznámá osoba, ale mohou to být i lidé z jejího
nejbližšího okolí. Jde zde těžko posoudit, který z těchto dvou případů je pro oběť větším
traumatem. Zda ten, kdy je pachatel neznámý a oběť neví, kdo s ní komunikuje a co může od
pachatele čekat, nebo ten, kdy je pachatel oběti znám a svými činy ji ničí a způsobuje ji
bolest. Opět to hodně záleží na osobnosti oběti.

4.3. Kasuistika – manipulace pachatele s obětí
Následující dva roky od výše uvedeného kvalitativního výzkumu jsem sledovala,
pročítala a porovnávala všechny zprávy zapsané na krizové lince, které se týkaly obětí
internetové kriminality. Závěrem tohoto sledování je, že kategorie, které jsem při kvalitativní
analýze ve své diplomové práci vytvořila, jsou dostačující a již není nutné přidávat kategorie
nové.
Při sledování zpráv jsem však narazila na kazuistiku, která se přece jenom nepatrně
odlišovala od ostatních, proto jsem se rozhodla, více ji zde zpracovat a rozebrat.
Na krizovou linku se dovolává velmi rozrušená dívka (věk mezi třinácti až čtrnácti
lety), že něco udělala a teď to praskne. Po nějaké době mapování její situace vyšlo najevo, že
se na internetu seznámila s mužem (věk přes dvacet let). Psali si, on jí pak zmanipuloval, aby
mu poslala svou nahou fotku. Tím se spustila lavina vydírání, která vedla k zasílání jejich
dalších nahých fotek. Získal si na ní mobil, přes který ji instruoval, co mu má přes internet
psát o jejím tátovi (něco opravu hnusného). Aktuálně jí teď vydírá, že když s ním nepůjde na
schůzku, tak pošle veškerou (zmanipulovanou) korespondenci a fotky jejímu tátovi. Dívka
měla neskutečný strach.
Tato kasuistika se týká nezvyklé manipulace pachatele obětí. Pachatel zde zvolil
taktiku, kdy dívku nutí psát ošklivé věci o jejím otci. Veškerou takovouto konverzaci si
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schovává a vyhrožuje dívce, že ji otci přepošle. Pachatel si tímto způsobem vícenásobně
pojišťuje, že mu bude dívka i nadále zasílat nové obnažené fotografie.
Pachatel zde využívá vztahu mezi rodiči a dětmi, respektive mezi dcerou a otcem.
Stejně jako u každého vztahu, vyžaduje budování pozitivního vztahu mezi rodičem a dítětem
velké úsilí na obou stranách. Někdy se budování silného a úspěšného vztahu mezi rodiči a
dětmi nemusí vůbec povést. Někdy tento již vzniklý vztah může být tak křehký, že jej lze
narušit jakýmkoliv projevem nedůvěry, neúcty či nerespektováním jedné ze stran.
Mnoho dětí chápe již od útlého věku, že vše, co říkají, či dělají, má své důsledky.
Zejména děti středního a staršího školního věku již chápou, že způsob, jakým komunikují se
svými rodiči, ovlivňuje míru důvěry rodičů v ně samotné, a to má vliv na míru svobody,
kterou jim jsou rodiče ochotni v pozdější době poskytnout. Pokládání základů důvěry a
odpovědnosti, tedy spočívá již od útlého věku dítěte na otevřené komunikaci mezi ním a
rodiči.
Důvěra je velmi silný pojem. Může trvat mnoho let než mezi dítětem a rodičem
vznikne, ale může být také rozbita během několika vteřin. Její znovuvybudování může trvat
mnohem déle než její první vznik. Kromě lásky, můžeme důvěru považovat za nejsilnější a
nejdůležitější prvek vztahu mezi rodiči a dětmi.
Obecně by se dalo říci, že důvěra rodičů k dětem mizí, nebo je narušena, když se děti
chovají způsobem, který neodpovídá očekávání druhých. Mnoho dětí si přeje být pro své
rodiče důvěryhodnými, proto je naprosto pochopitelné, že dívka z uvedené kazuistiky, byla
velmi rozrušená a plná strachu z toho, že by se její otec dověděl o tom, že poslala cizímu muži
své obnažené fotografie a ještě o něm, o svém otci, píše nepěkné věci.
Dívku v opakovaném zasílání obnažených fotografií držel strach, můžeme se
samozřejmě jen domnívat, že to byl strach ze ztráty důvěry u otce, mohl to být také strach
z trestu, který by od otce případně následoval. Svou roli zde také mohl hrát stud dívky před
svým otcem, kdy by ji viděl nahou, nebo stud z toho, jak hanebně o otci píše.
V každém přídě se zde jedná o jakousi zdvojenou pojistku pachatele, že dostane, to, co
od dívky chce. Je zajímavé, že tento způsob manipulace se ve zprávách krizové linky vyskytl
jako ojedinělý.
Z kazuistik internetové kriminality a jejich následné kvalitativní analýzy, jež je
popsána výše, můžeme usuzovat na čtyři podmínky, které jsou nutné pro úspěšnou manipulaci
a získání oběti.
V první řadě je hlavní podmínkou nedostatek empatie pachatele. Nedostatek či
žádný výskyt empatie, totiž člověku umožňuje záměrně poškozovat jiné lidské bytosti, bez
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jakékoli obavy o negativní následky, jež mohou oběti pocítit. Nedostat empatie pachatelům
umožňuje popírat svá provinění, umlčovat svá svědomí a nacházet tisíce výmluv pro své činy,
jako např.: „V dětství jsem byl také zneužívaný.“ „Byl jsem opilý, když jsem to udělal.“
„Když říkala, že to nechce, myslel jsem, že ve skutečnosti, po tom touží.“. Nedostatek
empatie pachatele tedy můžeme považovat i za základní podmínku viktimizace dívky ve výše
uvedené kasuistice.
Dále musí mít pachatel dobrou příležitost k vyhledání si své oběti, jež oplývá
takovými charakteristikami, které mohou naplnit jeho potřeby. Pak k ní musí získat přístup.
Pokud pomineme možnosti internetu, které jsou obrovské, a kterých využil při získání oběti i
pachatel z kasuistiky, a zamyslíme-li se nad touto podmínkou a projdeme si např. šokující
mediálně známé případy sexuálních delikventů, zjistíme, že mnoho z nich bylo např. učiteli,
vedoucími dětských táborů, pěstouny, trenéry apod., tedy lidmi, kteří měli výbornou
příležitost k vyhledávání a získání si svých obětí.
Za třetí pachatel potřebuje a vyhledává oběť, která je nějakým způsobem zranitelná,
ať už citově, mentálně, sociálně i fyzicky, či různě v těchto kombinacích zranitelnosti.
V případě internetu spočívá tato zranitelnost hlavně v neznalosti bezpečnostních pravidel pro
výskyt dětí on-line
Nakonec potřebuje pachatel čas na rozvoj toho pravého scénáře, kterým si svou oběť
k sobě připoutá. Právě zranitelnost a důvěra oběti v pachatele činí oběť manipulovatelnou a
snadno ovládnutelnou.
Pachatel z výše uvedené kasuistiky zvolil neobvyklou taktiku a scénář, který mu však
skvěle vycházel. Vynalézavost pachatelů je bezmezná, internet jim svými informacemi
umožňuje zdokonalovat své postupy při získávání obětí a jejich následných manipulací.
Nezbývá nám nic jiného, než tyto postupy registrovat, zkoumat a rozšiřovat o ně i poznatky
odborníků, kteří s oběťmi internetové kriminality pracují.

4.4. Diskuse k metodologii kvalitativní studie
Jsem si vědoma toho, že daleko lepším materiálem pro kvalitativní analýzu by byly
strukturované či polostrukturované rozhovory vedené s oběťmi internetové kriminality.
Vzhledem k tomu, že zorganizovat setkání s takovouto obětí bylo v mých podmínkách
nemožné, rozhodla jsem se pro analýzu použít zprávy z krizové linky, které pro mě byly
přístupné.
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Myslím si, že tyto zprávy poskytly velmi dobrý materiál k analýze i přes svá
nedostačující anamnestická data. Tento nedostatek byl inspirací při tvorbě otázek dotazníku
kvantitativní studie a závěry obou studií je možno propojovat.

5. Kvantitativní studie
5.1. Výzkumný cíl kvantitativní studie
Cílem kvantitativní studie této práce je zjistit rozsah:
a) riskantního chování, nebezpečných a nepříjemných zkušeností či zážitků dětí během
užívání internetu;
b) negativních vlivů plynoucích z riskantního chování, nebezpečných a nepříjemných
zkušeností či zážitků dětí během užívání internetu;
c) komunikace dětí s rodiči či s jinými zodpovědnými dospělými ohledně internetové
bezpečnosti;
d) kontroly zodpovědných dospělých nad užíváním internetu dětmi;
e) zodpovědnosti dětí k vlastní bezpečnosti při užívání internetu.
A v neposlední řadě je cílem této práce, na základě získaných poznatků, jak
z kvalitativní, tak i z kvantitativní části, formulování praktických doporučení, která by mohla
vést k prevenci viktimizace internetové kriminality. Dále porovnání dosažených výsledků se
světovými výzkumy posledních let.
Hypotézy
Kvantitativní analýza se bude věnovat následujícím hypotézám, které jsou rozděleny
podle jednotlivých oblastí, které výzkum sledoval:
1. užívání internetu
1a) Pokud obecně platí, že v České republice některé děti a mladí lidé do 17 let nejvíce
využívají internet ve svém pokoji, pak je za daných okolností možné očekávat, že rodiče
těchto dětí a mladých lidí do 17 let nebudou vědět, jaké stránky jejich dítě na internetu
navštěvuje.
1b) Pokud obecně platí, že v České republice některé děti a mladí lidé do 17 let používají
internet denně, pak je za daných okolností možné očekávat, že se již alespoň jednou
setkali s člověkem, kterého poznali na internetu.
1c) Pokud obecně platí, že v České republice některé děti a mladí lidé do 17 let alespoň
jednou využili služeb on-line seznamky, pak je za daných okolností možné očekávat, že se
už alespoň jednou setkali s člověkem, kterého poznali na internetu.
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1d) Pokud obecně platí, že v České republice některé děti a mladí lidé do 17 let alespoň
jednou chatovali v chatovacích místnostech, pak je za daných okolností možné očekávat,
že se už alespoň jednou setkali s člověkem, kterého poznali na internetu.
1e) Pokud obecně platí, že v České republice některé děti a mladí lidé do 17 let nejvíce
využívají internet ve svém pokoji, pak je za daných okolností možné očekávat, že se již
alespoň jednou setkali s člověkem, kterého poznali na internetu.
1f) Pokud obecně platí, že v České republice některé děti a mladí lidé do 17 let používají
internet denně, pak je za daných okolností možné očekávat, že jim již někdo dělal
nepříjemné sexuální návrhy na chatu nebo někde jinde na internetu.
2. riskantní chování a nebezpečné zkušenosti spojené s užíváním internetu
2a) Pokud obecně platí, že v České republice některé děti a mladí lidé do 17 let se již alespoň
jednou setkali s člověkem, kterého poznali na internetu, pak je za daných podmínek
možné předpokládat, že tyto děti a mladí lidé jsou ženského pohlaví.
2b) Pokud obecně platí, že v České republice si některé děti a mladí lidé do 17 let myslí, že
setkávat se s lidmi, které znají jen přes internet, není nikdy nebezpečné, pak je za daných
podmínek možné předpokládat, že tyto děti a mladí lidé jsou ženského pohlaví.
2c) Pokud obecně platí, že v České republice některé děti a mladí lidé do 17 let se již alespoň
jednou setkali s člověkem, kterého poznali na internetu, pak je za daných podmínek
možné předpokládat, že tyto děti a mladí lidé žijí ve městě či velkoměstě.
3. zodpovědnost k vlastní bezpečnosti při užívání internetu
3a) Pokud obecně platí, že v České republice si některé děti a mladí lidé do 17 let myslí, že
setkávat se osobně s lidmi, které poznali na internetu není nikdy nebezpečné, pak je za
daných okolností možné očekávat, že se již alespoň jednou setkali s člověkem, kterého
poznali na internetu.
3b) Pokud obecně platí, že v České republice některé děti a mladí lidé do 17 let obvykle
nikomu neříkají o své schůzce s člověkem, kterého poznali na internetu, pak je za daných
okolností možné očekávat, že tyto děti a mladí lidé jsou mužského pohlaví.
3c) Pokud obecně platí, že v České republice některé děti a mladí lidé do 17 let obvykle chodí
na schůzku s člověkem, kterého znají jen z internetu, vždy sami, pak je za daných
okolností možné očekávat, že tyto děti a mladí lidé jsou mužského pohlaví.
4. pocity spojené s riskantními či nebezpečnými zkušenostmi na internetu
4a) Pokud obecně platí, že v České republice některým dětem a mladým lidem do 17 let
nebylo jedno, že jim někdo dělal na internetu nepříjemné sexuální návrhy, pak je za
daných okolností možné očekávat, že tyto děti a mladí lidé jsou mužského pohlaví.
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5. kyberšikana
5a) Pokud obecně platí, že v České republice některé děti a mladí lidé do 17 let někdy umístili
na internet fotky, video nebo informace o jiné osobě, aby rozesmáli ostatní na internetu,
pak je za daných okolností možné očekávat, že již alespoň jednou navštívili server
YouTube.
5b) Pokud obecně platí, že v České republice některé děti a mladí lidé do 17 let někdy umístili
na internet fotky, video nebo informace o jiné osobě, aby rozesmáli ostatní na internetu,
pak je za daných okolností možné očekávat, že tyto děti a mladí lidé jsou mužského
pohlaví.
5c) Pokud obecně platí, že v České republice některé děti a mladí lidé do 17 let někdy
někomu přes internet poslali fotky, video nebo informace, aby ho tím naštvali, nebo si
z něj udělali legraci, pak je za daných okolností možné očekávat, že tyto děti a mladí lidé
jsou mužského pohlaví.
6. odpovědnost rodičů a zodpovědných dospělých
6a) Pokud obecně platí, že v České republice některé děti a mladí lidé do 17 let dosud
neslyšeli o nebezpečích při navazování kontaktů přes internet, pak je za daných okolností
možné předpokládat, že se již alespoň jednou setkali s člověkem, kterého poznali na
internetu.
6b) Pokud obecně platí, že v České republice některé děti a mladí lidé do 17 let slyšeli o
nebezpečích při navazování kontaktů přes internet, pak je za daných okolností možné
předpokládat, že se domnívají, že posílání osobních informací, jako je adresa, e-mail,
telefonní číslo apod., přes internet je nebezpečné.

5.2. Metodika kvantitativního výzkumu
Druhá část studie bude věnována kvantitativnímu výzkumu. Při tomto výzkumu jsem
si musela položit otázku, zda je možné použít internet jako plnohodnotný výzkumný nástroj, a
zda je tak možné zcela nahradit tradiční výzkumy tužka-papír.
O on-line výzkumech z oblasti psychologie toho zatím nebylo v naší zemi mnoho
napsáno, proto považuji za nutné zde, alespoň stručně, zjištěné poznatky o těchto výzkumech
uvést.
Výzkum na internetu představuje pro psychologické výzkumy jak velké příležitosti,
tak i velké výzvy. Výzkum prováděný prostřednictvím internetu umožňuje přístup
k mimořádně velké a různorodé skupině potenciálních účastníků, snižuje mnoho nákladů, jež
jsou spojeny se sběrem dat, nabízí velké možnosti v oblastech on-line experimentů a
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průzkumů a zvyšuje časovou efektivitu. Výzkumy, které by jinak nebylo možné vzhledem k
času nebo finančním otázkám provést, můžou být realizovány prostřednictvím internetu. Tyto
výhody on-line výzkumu jsou obzvláště důležité pro výzkumné pracovníky v menších
institucích a pro studenty. Potenciál pro automatizovaný sběr dat a analýzu je dalším
důležitým rysem. On-line experimenty mohou sbírat data od tisíců respondentů s minimální
intervencí výzkumníka do experimentu (Nosek, Banaji, Greenwald, 2002; Hewson et al,
2003).
Chatovací místnosti nabízejí velké možnosti studia lidské komunikace, předsudků, online chování apod. Za další výhodu těchto výzkumů lze považovat možnost zachování
naprosté anonymity probandů, která současně umožňuje takový stupeň interaktivity, který
není možný při použití tradičních metod. Internet se stal výzvou ve studiu nového sociálního
fenoménu, kterým je chování obrovské sociální skupiny, která se každodenně vyskytuje a
schází on-line. Zajímavé jsou také možnosti studia on-line identity, která pro člověka
zasedajícího k internetu představuje mnohdy až nemyslitelné možnosti, a stává se tak výzvou
pro tradiční teorie lidského chování (Kraut et al, 2003, Hewson et al, 2003).
Na druhé straně se výzkum prostřednictvím internetu potýká s různými problémy,
jakými jsou např. kvalita sebraných dat a zacházení s respondenty. Výzkumníci velmi často
při on-line

výzkumu ztrácejí kontrolu nad kontextem, ve kterém byla data pořízena.

Vysvětlování postupů a návodů, získání informovaného souhlasu a kvalitní provádění
debriefingu může být při on-line experimentech daleko obtížnější než při klasických
laboratorních experimentech. Pozorování v chatovací místnosti přináší také otázku rizika
porušování soukromí a nedostatečného informovaného souhlasu účastníků (Kraut et al, 2003).
V chatovací místnosti jsou účastníci rovněž schopni zamaskovat jejich skutečný věk,
pohlaví, národnosti atd., a představit sebe tak, jak si to právě přejí. To samé je možné také
v situaci on-line rozhovoru. To vše přináší hrozbu pro platnost sebraných dat, protože si
výzkumník nemůže být jistý, že proband ve výzkumu neposkytuje zavádějící informace o
svých osobních charakteristikách. Ten samý problém se však vyskytuje i při určitých
dotazníkových šetření typu tužka-papír. Naopak při on-line výzkumu může odstranění nebo
záměrná manipulace probanda s jeho biosociálními atributy přinášet nové možnosti výzkumu.
V tradičním výzkumu je samozřejmě daleko snazší zjistit, zda probendi pravdivě vykazují své
pohlaví. V on-line výzkumu zatím není žádná zřejmá cesta, jak zjistit pravdivost výpovědi
probanda, než zjišťovat míru poctivosti účastníka pomocí empirických studií, které ověřují
platnost on-line výzkumů. Možnost uvedení záměrně zavádějících informací zkoumaných
osob může být přitažlivá pro určité druhy výzkumů. Výzkumník se může zajímat o reakce
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respondentů při dotazování ženy či muže, a může tak měnit informace o svém pohlaví
v závislosti na situaci a respondenti mu pak mohou sdělovat informace, které by jinak
nesdělili, kdyby byli informováni o pravdivých biosociálních atributech výzkumníka. Tento
problém ilustruje způsob, jak mohou on-line výzkumy přinést nové etické otázky v oblasti
sociálních a behaviorálních výzkumů (Hewson et al, 2003).
Mnoho výzkumníků již objevilo potenciál on-line výzkumů a běžně jej při své práci
využívají. Na internetu je možno najít mnoho výzkumných stránek jednotlivců, ale i velkých
společností a světových univerzit, proto jsem byla ráda, že jsem podobnou stránku našla i v
České republice na adrese www.vyplnto.cz, kterou jsem poté využila pro realizaci svého
kvantitativního výzkumu. Jako nejlepší možný postup z hlediska mého výzkumného cíle se
mi jevilo použití dotazníku, který by byl administrován on-line.
5.2.1. Konkrétní metodologický postup
Jak již bylo řečeno, svůj výzkum jsem použila dotazníku, který byl administrován online. Nejprve jsem tedy sestavila dotazník (viz příloha č. 3).
Předvýzkum
Předvýzkumem této studie byl rozhovor s 6 žáky (3 dívky a 3 chlapci) ve věkovém
rozmezí 13 - 14 let nad sestaveným dotazníkem. Cílem předvýzkumu bylo zjistit, zda otázky
v předloženém dotazníku jsou pro žáky srozumitelné a zda nabízené odpovědí jsou
dostačující. Po tomto předvýzkumu zůstal dotazník (viz příloha č. 3) nezměněn.
Dotazník
Sestavený dotazník jsem z jeho papírové podoby převedla do elektronické pomocí
nástrojů, které jsou k dispozici na serveru vyplnto.cz. Dotazník byl rozdělen do dvou částí.
V první části byly zjišťovány informace týkající se rozsahu:
a) riskantního chování, nebezpečných a nepříjemných zkušeností či zážitků dětí a
adolescentů během užívání internetu,
b) negativních vlivů plynoucích z riskantního chování, nebezpečných a nepříjemných
zkušeností či zážitků dětí a adolescentů během užívání internetu,
c) komunikace dětí a adolescentů s rodiči či s jinými zodpovědnými dospělými ohledně
internetové bezpečnosti,
d) kontroly zodpovědných dospělých nad užíváním internetu dětmi a adolescenty,
e) zodpovědnosti dětí a adolescentů k vlastní bezpečnosti při užívání internetu.
V první části dotazníku byly tedy zjišťovány tyto oblasti:



užívání internetu
riskantní chování a nebezpečné zkušenosti spojené s užíváním internetu
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 zodpovědnost k vlastní bezpečnosti při užívání internetu
 pocity spojené s riskantními či nebezpečnými zkušenostmi na internetu
 kyberšikana
 odpovědnost rodičů a zodpovědných dospělých
Ve druhé –anamnestické části byly zjišťovány tyto skutečnosti:
 věk
 pohlaví
 navštěvovaná škola
 charakteristika trvalého bydlení
 rodinné zázemí
Byly vybrány takové faktory, které by mohly ovlivňovat zkušeností dětí a mladých
lidí s užíváním internetu.
Jak již bylo uvedeno výše, dotazník získal elektronickou podobu pomocí serveru
vyplnto.cz. Charakteristiky dotazníku byly nastaveny následovně: otázky dotazníku byly
zobrazovány respondentům po jedné, další možností bylo zobrazit respondentům dotazník se
všemi otázkami najednou. K zobrazení po jedné otázce jsem se rozhodla proto, protože můj
dotazník byl rozvětvený, což znamená, že na základě určitých odpovědí se zobrazovaly různé
otázky, po zodpovězení rozhodující otázky se tedy zobrazila jen ta část, která s rozhodující
otázkou souvisela. Např. pokud respondent odpověděl záporně na první otázku dotazníku (viz
příloha č. 3), zda má doma možnost využívat připojení k internetu, byl automaticky
přesměrován na otázku číslo 4, která už nesouvisela s využíváním internetu doma. Dalším
důvodem pro toto zobrazení byla také délka dotazníku, ten obsahoval 41 otázek a zobrazení
všech otázek najednou by mohlo respondenty od vyplňování odradit. Je důležité uvést, že toto
nastavení respondentům neumožňovalo návrat k již zodpovězeným otázkám.
Další nastavení se týkalo zveřejnění dotazníku. Dotazník jsem označila za neveřejný,
což znamená, že dotazník nebyl propagován serverem vyplnto.cz, ale že jsem si shánění
respondentů zajišťovala sama. Toto zajišťování bude více popsáno v následující podkapitole.
Dále jsem mohla zvolit ochranu unikátnosti respondenta a to prostřednictvím unikátní
IP adresy. Tato ochrana zaručí, že z jednoho počítače bude vyplněn dotazník maximálně
jednou. Ochrana přes unikátní IP adresy se však nehodí v případě, kdy má mnoho
respondentů sdílenou IP adresu (používají jeden proxy server), tehdy se započítávají pouze
odpovědi prvního respondenta, tato ochrana nebyla bohužel vhodná pro můj výzkum, protože
respondenti většinou vyplňovali dotazník v hodinách informatiky, a tudíž používali jeden
počítač víckrát.
Další možností ochrany byla validace odpovědi e-mailem. Po zodpovězení dotazníku
se na respondentův e-mail odešle validační odkaz a odpovědi jsou započítány až po jeho
navštívení. Není možné validovat odpovědi z jednoho e-mailu dvakrát. Tato ochrana je však
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vhodná pouze u průzkumů, kde jsou respondenti dobře motivováni k vyplnění, jinak hrozí, že
tento postup respondent neprovede a z tohoto důvodu jsem tuto ochranu nepoužila.
Doba šetření dotazníku byla nastavena na jeden měsíc. Po vyplnění a zadání všech
údajů jsem obdržela internetový odkaz svého dotazníku, který bylo možno přeposílat
respondentům a ti po kliknutí na tento odkaz mohli dotazník vyplňovat. Ukládala se pouze
data z dotazníků, kde respondenti odpověděli na všechny otázky.
V rámci ošetření respondentů po vyplnění dotazníku jsem na poslední stranu umístila
odkazy na internetové stránky s dětskými právy na internetu a na poradnu, jak se zachovat a
kam se obrátit, kdyby se stali oběťmi internetové kriminality.
Charakteristika vzorku a postup při sběru dat
Na internetu jsem si přes server firmy.cz vyhledala seznamy základních a středních
škol v České republice. Pomocí generátoru náhodných čísel, který jsem nalezla na serveru
socialpsychology.org, a který je k dispozici na adrese: http://www.randomizer.org/, jsem
získala náhodná čísla, podle kterých jsem vybírala školy, na které jsem e-mailem zaslala
prosbu o vyplnění dotazníku.
Prosba byla odeslána 500 základním a středním školám, kdy byla adresována k rukám
vedení školy, z toho se 113 e-mailů vrátilo s tím, že doručovací e-mailová adresa neexistuje.
Ze 3 základních škol a jedné střední školy se mi dostalo zpětné vazby, že dotazník v hodinách
informatiky vyplnili, dále jsem obdržela 4 e-maily od ředitelů škol s různými připomínkami
k načasování výzkumu, k délce dotazníku apod. a jedno razantní zamítnutí dotazník zveřejnit,
a to z důvodu, že ho ředitel školy nepovažoval za rozumný.
Dále jsem odkaz dotazníku přeposlala svým známým a spolužákům s prosbou
o následné přeposlání dětem a mladým lidem do 17 let včetně.
Dotazník během časového období od 03. 05. 2009 do 31. 05. 2009 (celkem byl
dotazník on-line 672 hodin; průměrná doba vyplnění dotazníku byla 00.08:22) vyplnilo 1562
respondentů (viz následující tabulka č.1). Rozložení věku respondentů (viz tab. č. 2).

Studovaná škola
Jiný typ
ZŠ
Chlapci
Dívky
Celkem

SŠ

SOU VŠ VOŠ

486 200 32
9
0
516 230 18
10
1
1002 430 50
19
1
Tab. č. 1 Studovaná škola
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školy

celkem

28
32
60

755
807
1562

Věk

Četnost Procenta

491
31.43%
12-13 let
462
29.58%
14-15 let
381
24.39%
16-17 let
9.09%
více než 17 let 142
65
4.16%
10-11 let
1.34%
méně než 10 let 21
1562
100%
celkem
Tab. č. 2 Věk respondentů
Tento výběr vzorku byl tedy kombinací příležitostného a lavinového výběru. Tento
způsob výběru byl zvolen také z nedostatku finančních prostředků a z důvodu organizačního a
časového omezení. Tento vzorek je reprezentativní, a proto závěry tohoto výzkumu lze
zevšeobecnit na celou populaci českých dětí a mladých lidí.
Další zjištěná relevantní data týkající se výzkumného vzorku (viz tab. č. 3.)
Respondenti

Četnost Procenta

496
31.75%
Bydliště na vesnici
743
47.57%
Bydliště ve městě
Bydliště ve velkoměstě
323
20.68%
(nad 50 000 obyvatel)
303
19.4%
Ústecký kraj
276
17.67%
Moravskoslezský kraj
217
13.89%
Jihomoravský kraj
157
10.05%
Kraj Praha
139
8.9%
Královehradecký kraj
112
7.17%
Středočeský kraj
70
4.48%
Liberecký kraj
67
4.29%
Kraj Vysočina
55
3.52%
Pardubický kraj
43
2.75%
Jihočeský kraj
39
2.5%
Plzeňský kraj
37
2.37%
Zlínský kraj
31
1.98%
Olomoucký kraj
16
1.02%
Karlovarský kraj
1189
76.12%
Úplná rodina (oba rodiče)
340
21.77%
Neúplná rodina (jeden rodič)
33
2.11%
Bez rodičů
Tab. č. 3 Další relevantní data výzkumu
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5.3. Výsledky kvantitativního výzkumu
Nejprve bych chtěla představit data týkající se užívání internetu dětmi a mladými
lidmi.V této kapitole jsou uvedeny výsledky, ke kterým se pak vyslovuji v kapitole: Diskuse
k výsledkům kvantitativní studie. Při prezentaci výsledků jsou uvedeny jednotlivé četnosti a
procentuální vyjádření. Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet
respondentů, lokální četnost bere v potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
Dále jsou v tabulkách uvedeny četnosti a procentuální vyjádření odpovědí respondentů do 17
let věku (včetně 17 let) a respondentů, kterým je více než 17 let.

1) Užívání internetu
Tab. č. 4 Otázka 1. Máš doma možnost využívat připojení k internetu?
Odpověď Četnost
ANO
NE

1454
108

Lokální
procenta
93.09%
6.91%

Globální
procenta
93.09%
6.91%

Do 17 let

Více než 17 let

1329 (93,59%)
91 (6,41%)

125 (88,03%)
17 (11,97%)

Tab. č. 5 Otázka 2. Ve které místnosti doma nejvíce používáš internet?
Odpověď
v mém
pokoji
v obýváku
jinde
v pracovně
rodičů

Četnost

Lokální
procenta

Globální
procenta

Do 17 let

Více než 17
let

926

63.69%

59.28%

836 (62,90%)

90 (72,00%)

267
181

18.36%
12.45%

17.09%
11.59%

247 (18,59%)
170 (12,79%)

20 (16,00%)
11 (8,80%)

80

5.5%

5.12%

76 (5,72%)

4 (3,20%)

Tab. č. 6 Otázka 4. Kde všude používáš internet?
Odpověď

Četnost

doma
ve škole
v rodině kamaráda
v mobilu
v knihovně
jinde
v internet kavárně

1430
1399
787
406
280
254
111

Lokální
procenta
91.55%
89.56%
50.38%
25.99%
17.93%
16.26%
7.11%

Globální
procenta
91.55%
89.56%
50.38%
25.99%
17.93%
16.26%
7.11%
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Do 17 let
1310 (92,25%)
1274 (89,72%)
729 (51,34%)
354 (24,93%)
261 (18,38%)
227 (15,99%)
96 (6,76%)

Více než 17
let
120 (84,51%)
125 (88,03%)
58 (40,85%)
52 (40,85%)
19 (13,38%)
27 (19,01%)
15 (11,97%)

Tab. č. 7 Otázka 6. Kde využíváš internet nejvíce?
Odpověď

Četnost

doma
ve škole
v rodině kamaráda
v mobilu
jinde
v knihovně
v internet kavárně

1286
146
47
38
24
14
7

Lokální
procenta
82.33%
9.35%
3.01%
2.43%
1.54%
0.9%
0.45%

Globální
procenta
82.33%
9.35%
3.01%
2.43%
1.54%
0.9%
0.45%

Do 17 let

Více než 17 let

1178 (82,96%)
132 (9,30%)
42 (2,96%)
32 (2,25%)
18 (1,27%)
13 (0,92%)
5 (0,35%)

108 (76,06%)
14 (9,86%)
5 (3,52%)
6 (4,23%)
6 (4,23%)
1 (0,70%)
2 (1,41%)

Tab. č. 8 Otázka 7. Označ, prosím, internetové funkce, které jsi už více než jednou na
internetu použil/a.
Odpověď

Četnost

Lokální
procenta

Globální
procenta

YouTube

1384

88.6%

88.6%

e-mailování (posílání e-mailů)

1329

85.08%

85.08%

on-line hry

1271

81.37%

81.37%

vyhledávání informací
potřebných pro splnění domácího
úkolu

1259

80.6%

stahování filmů nebo hudby

1188

instant messaging (okamžité
zprávy jako ICQ,
Skype,Windows Messenger,
apod.)

1271
(89,51%)
1211
(85,28%)
1176
(82,82%)

Více než
17 let
113
(79,58%)
118
(83,10%)
95
(66,90%)

80.6%

1143
(80,49%)

116
(81,69%)

76.06%

76.06%

1081
(76,13%)

107
(75,35%)

1179

75.48%

75.48%

1067
(75,14%)

112
(78,87%)

surfování po internetu

1138

72.86%

72.86%

Lide.cz

966

61.84%

61.84%

chatování v chatovacích
místnostech

716

45.84%

45.84%

návštěva nebo vytváření blogů

666

42.64%

42.64%

diskusní fóra

555

35.53%

35.53%

Facebook

462

29.58%

29.58%

navštěvovaní stránek přístupných
až od 18 let (např. porno-stránky)

436

27.91%

27.91%

on-line seznamky

361

23.11%

23.11%

MySpace

231

14.79%

14.79%

1018
(71,69%)
893
(62,89%)
646
(45,49%)
620
(43,66%)
500
(35,21%)
413
(29,08%)
379
(26,69%)
320
(22,54%)
209
(14,72%)

120
(84,51%)
73
(51,41%)
70
(49,30%)
46
(32,39%)
55
(38,73%)
49
(34,51%)
57
(40,14%)
41
(28,87%)
22
(15,49%)
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Do 17 let

Tab. č. 9 Otázka 8. Jak často používáš internet?

874
372
224
71

Lokální
procenta
55.95%
23.82%
14.34%
4.55%

Globální
procenta
55.95%
23.82%
14.34%
4.55%

785 (55,28%)
346 (24,37%)
213 (15%)
60 (4,23%)

Více než 17
let
89 (62,68%)
26 (18,31%)
11 (7,75%)
11 (7,75%)

21

1.34%

1.34%

16 (1,13%)

5 (3,52%)

Odpověď

Četnost

denně
skoro denně
několikrát týdně
několikrát měsíčně
méně než jednou za
měsíc

Do 17 let

2) Riskantní chování a nebezpečné zkušenosti spojené s užíváním internetu
Tab. č. 10 Otázka 9. Použil/a jsi někdy web-kameru při hovoru s člověkem, kterého jsi
znal/a jen přes internet?

830

Lokální
procenta
53.14%

Globální
procenta
53.14%

755 (53,17%)

Více než 17
let
75 (52,82%)

252

16.13%

16.13%

233 (16,41%)

19 (13,38%)

225
95
87
73

14.4%
6.08%
5.57%
4.67%

14.4%
6.08%
5.57%
4.67%

201 (14,15%)
87 (6,13%)
83 (5,85%)
31 (4,30%)

24 (16,90%)
8 (5,63%)
4 (2,82%)
12 (8,45%)

Odpověď

Četnost

ne, nikdy
web-kameru nikdy
nepoužívám
ano, párkrát
ano, velmi často
ano, jednou
nepamatuji se

Do 17 let

Tab. č. 11 Otázka 10. Setkal/a jsi se někdy osobně s člověkem, kterého jsi poznal/a na
internetu?
Odpověď

Četnost

ne, nikdy
ano, párkrát
ano, jednou
ano, velmi často
nepamatuji se

912
264
180
103
103

Lokální
procenta
58.39%
16.9%
11.52%
6.59%
6.59%

Globální
procenta
58.39%
16.9%
11.52%
6.59%
6.59%

Tab. č. 12 Otázka 10. Pro názornost uvádím rozložení věku těchto respondentů:

Odpověď

méně než
10 let

10-11
let

12-13
let

14-15
let

16-17
let

ne, nikdy
ano, párkrát
ano, jednou
ano, velmi často
nepamatuji se
Celkem

10
3
2
4
2
21

50
3
6
2
4
65

355
38
50
16
32
491

263
84
50
37
28
462

169
96
61
33
22
381
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Více
než
17 let
65
40
11
11
15
142

Celkem
912
264
180
103
103
1562

Tab. č. 13 Otázka 11. Už se ti někdy stalo, že po osobním setkání s člověkem, kterého jsi
znal/a jen přes internet, jsi z něj měl/a strach?
Odpověď

Četnost

ne, nikdy
nepamatuji se
ano, jednou
ano, párkrát
ano, velmi často

435
47
42
17
6

Lokální
procenta
79.52%
8.59%
7.68%
3.11%
1.1%

Globální
procenta
27.85%
3.01%
2.69%
1.09%
0.38%

Do 17 let
387 (79,79%)
44 (9,07%)
36 (7,42%)
15 (3,09%)
3 (0,62%)

Více než 17
let
48 (77,42%)
3 (4,84%)
6 (9,68%)
2 (3,23%)
3 (3,23%)

Tab. č. 14 Otázka 12. Komu obvykle říkáš o osobním setkání s člověkem, kterého jsi
potkal/a na internetu?
Odpověď

Četnost

Lokální
procenta

Globální
procenta

kamarádovi

299

54.66%

19.14%

nikomu

125

22.85%

8%

rodičům
sourozenci
jiné osobě

75
26
22

13.71%
4.75%
4.02%

4.8%
1.66%
1.41%

Do 17 let
267
(55,05%)
107
(22,06%)
69 (14,23%)
24 (4,95%)
18 (3,71%)

Více než
17 let
32
(51,61%)
18
(29,03%)
6 (9,68%)
2 (3,23%)
4 (6,45%)

Tab. č. 15 Otázka 13. Už se ti někdy stalo, že po osobním setkání s člověkem, kterého jsi
znal/a jen přes internet, jsi se s ním už nikdy nechtěl/a setkat a on tě i přesto stále
kontaktoval?
Odpověď

Četnost

Lokální
procenta

Globální
procenta

ne, nikdy

353

64.53%

22.6%

ano, jednou
nepamatuji se
ano, párkrát
ano, velmi často

70
55
48
21

12.8%
10.05%
8.78%
3.84%

4.48%
3.52%
3.07%
1.34%

Do 17 let

Více než 17
let

312
41 (66,13%)
(64,33%)
63 (12,99%) 7 (11,29%)
50 (10,31%) 5 (8,06%)
42 (8,66%) 6 (89,68%)
18 (3,71%)
3 (4,84%)

Tab. č. 16 Otázka 14. S kým obvykle chodíš na schůzku s člověkem, kterého jsi potkal/a
na internetu?

254

Lokální
procenta
46.44%

Globální
procenta
16.26%

237 (48,87%)

Více než 17
let
17 (27,42%)

235

42.96%

15.04%

194 (40,00%)

41 (66,13%)

32
16
10

5.85%
2.93%
1.83%

2.05%
1.02%
0.64%

31 (6,39%)
13 (2,68%)
10 (2,06%)

1 (1,61%)
3 (4,84%)
0 (0%)

Odpověď

Četnost

s kamarádem
s nikým,
jdu vždy sám/a
s jinou osobou
se sourozencem
s rodiči

108

Do 17 let

Tab. č. 17 Otázka 15. Už se ti někdy stalo, že člověk, se kterým jsi se osobně setkal/a byl
jiný než ten, za kterého se vydával na internetu?
Odpověď

Četnost

Lokální
procenta

Globální
procenta

ne, nikdy

383

70.02%

24.52%

nepamatuji se
ano, jednou
ano, párkrát
ano, velmi často

60
48
38
18

10.97%
8.78%
6.95%
3.29%

3.84%
3.07%
2.43%
1.15%

Do 17 let
344
(70,93%)
51 (10,52%)
44 (9,07%)
32 (6,60%)
14 (2,89%)

Více než 17
let
39 (62,90%)
9 (14,52%)
4 (6,45%)
6 (9,68%)
4 (6,45%)

Tab. č. 18 Otázka 16. Co bylo jiného na člověku, se kterým jsi se po seznámení na
internetu osobně setkal/a? (můžeš označit více možností)
Odpověď

Lokální Globální
procenta procenta

Četnost

jeho chování bylo jiné
než na internetu
vypadal jinak než na fotce,
kterou mi poslal

50

48.08%

3.2%

46

44.23%

2.94%

mluvil jinak než na internetu

45

43.27%

2.88%

byl starší

37

35.58%

2.37%

byl mladší

36

34.62%

2.3%

v něčem jiném

34

32.69%

2.18%

byl jiného pohlaví

27

25.96%

1.73%

Do 17
let
42
(46,67%)
39
(43,33%)
40
(44,44%)
31
(34,44%)
30
(33,33%)
30
(33,33%)
23
(25,56%)

Více než
17 let
8
(57,42%)
7 (50%)
5
(35,71%)
6
(42,86%)
6
(42,86%)
4
(28,57%)
4
(28,57%)

Tab. č. 19 Otázka 17. Označ prosím, které z následujících informací už jsi někdy
poslal/a někomu, koho jsi potkal/a na internetu?

919
771
591

Lokální
procenta
58.83%
49.36%
37.84%

Globální
procenta
58.83%
49.36%
37.84%

Více než 17
let
828 (58,31%) 91 (64,08%)
695 (48,94%) 76 (53,52%)
527 (37,11%) 64 (45,07%)

470

30.09%

30.09%

433 (37,11%) 37 (26,06%)

145

9.28%

9.28%

124 (8,73%)

21 (14,79%)

125

8%

8%

111 (7,82%)

14 (9,86%)

84

5.38%

5.38%

78 (5,49%)

6 (4,23%)

Odpověď

Četnost

můj e-mail
mou fotku
mé telefonní číslo
žádnou z
uvedených
mou adresu domů
video, ve kterém
vystupuji
adresu mé školy
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Do 17 let

Tab. č. 20 Otázka 19. Snažil se s tebou někdo během posledního roku domluvit přes
internet osobní schůzku?
Odpověď

Četnost

ne, nikdo
ano, několik lidí
ano, jeden člověk
nepamatuji se
ano, hodně lidí

754
316
197
166
129

Lokální
procenta
48.27%
20.23%
12.61%
10.63%
8.26%

Globální
procenta
48.27%
20.23%
12.61%
10.63%
8.26%

Do 17 let
706 (49,72%)
278 (19,58%)
182 (12,82%)
139 (9,79%)
115 (8,10%)

Více než 17
let
48 (33,80%)
38 (26,76%)
15 (10,56%)
27 (19,01%)
14 (9,86%)

Tab. č. 21 Otázka 24. Dělal ti někdy někdo v chatovací místnosti nebo někde jinde na
internetu sexuální návrhy, které ti byly nepříjemné?
Odpověď

Četnost

ne, nikdy
ano, párkrát
nepamatuji se
ano, jednou
ano, velmi často

953
253
135
131
90

Lokální
procenta
61.01%
16.2%
8.64%
8.39%
5.76%

Globální
procenta
61.01%
16.2%
8.64%
8.39%
5.76%

Do 17 let
874 (61,55%)
226 (15,92%)
115 (8,10%)
122 (8,59%)
83 (5,85%)

Více než 17
let
79 (55,63%)
27 (19,01%)
20 (14,08%)
9 (6,34%)
7 (4,93%)

3) Zodpovědnost k vlastní bezpečnosti při užívání internetu
Tab. č. 22 Otázka 18. Myslíš si, že setkávat se osobně s lidmi, které jsi potkal/a na
internetu, může být nebezpečné?
Odpověď

Četnost

ano, někdy
nevím
ano, vždy
ne, nikdy

1044
231
174
113

Lokální
procenta
66.84%
14.79%
11.14%
7.23%

Globální
procenta
66.84%
14.79%
11.14%
7.23%

Do 17 let
954 (67,18%)
204 (14,37%)
161 (11,34%)
101 (7,11%)

Více než 17
let
90 (63,38%)
27 (19,01%)
13 (9,15%)
12 (8,45%)

Tab. č. 23 Otázka 20. Myslíš si, že posílání osobních informací, jako je tvoje adresa, email, telefonní číslo, apod. může být nebezpečné?
Odpověď

Četnost

ano, někdy
ano, vždy
nevím
ne, nikdy

1008
324
145
85

Lokální
procenta
64.53%
20.74%
9.28%
5.44%

Globální
procenta
64.53%
20.74%
9.28%
5.44%
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Do 17 let
916 (64,51%)
304 (21,41%)
127 (8,94%)
73 (5,14%)

Více než 17
let
92 (64,79%)
20 (14,08%)
18 (12,68%)
12 (8,45%)

4) Pocity spojené s riskantními či nebezpečnými zkušenostmi na internetu
Tab. č. 24 Otázka 25. Jak jsi se cítil/a, když ti někdo na internetu dělal sexuální návrhy,
které ti byly nepříjemné? (můžeš označit více možností)
Odpověď

Četnost

znechucený/á
naštvaný/á
bylo mi to jedno
bylo mi trapně
vyděšený/á
jinak
bezmocný/á
smutný/á
nešťastný/á

277
150
145
121
97
86
44
33
22

Lokální Globální
procenta procenta
58.44%
17.73%
31.65%
9.6%
30.59%
9.28%
25.53%
7.75%
20.46%
6.21%
18.14%
5.51%
9.28%
2.82%
6.96%
2.11%
4.64%
1.41%

Do 17 let
254 (58,93%)
135 (31,32%)
129 (29,93%)
113 (26,22%)
92 (21,35%)
82 (19,03%)
43 (9,98%)
30 (6,96%)
22 (5,10%)

Více než 17
let
23 (53,49%)
15 (34,88%)
16 (37,21%)
8 (18,60%)
5 (11,63%)
4 (9,30%)
1 (2,33%)
3 (6,98%)
0 (0%)

Tab. č. 25 Otázka 28. Jak jsi se cítil/a, když na tebe byl na internetu někdo sprostý a
agresivní? (můžeš označit více možností)
Odpověď

Četnost

bylo mi to jedno
naštvaný/á
znechucený/á
jinak
smutný/á
vyděšený/á
bezmocný/á
nešťastný/á
bylo mi trapně

357
314
175
119
108
95
82
77
76

Lokální Globální
procenta procenta
50.71%
22.86%
44.6%
20.1%
24.86%
11.2%
16.9%
7.62%
15.34%
6.91%
13.49%
6.08%
11.65%
5.25%
10.94%
4.93%
10.8%
4.87%

Do 17 let
319 (50,08%)
288 (45,21%)
158 (24,80%)
105 (16,48%)
98 (15,38%)
89 (13,97%)
76 (11,93%)
73 (11,46%)
73 (11,46%)

Více než 17
let
38 (56,72%)
26 (38,81%)
17 (25,37%)
14 (20,90%)
10 (14,93%)
6 (8,96%)
6 (8,96%)
4 (5,97%)
3 (4,48%)

Tab. č. 26 Otázka 32. Jak jsi se cítil/a, když si z tebe někdo na internetu dělal legraci?
(můžeš označit více možností)
Odpověď
naštvaný/á
bylo mi trapně
smutný/á
bylo mi to jedno
nešťastný/á
znechucený/á
bezmocný/á
jinak
vyděšený/á

Četnost
177
116
110
100
87
85
71
54
37

Lokální
procenta
53.64%
35.15%
33.33%
30.3%
26.36%
25.76%
21.52%
16.36%
11.21%

Globální
procenta
11.33%
7.43%
7.04%
6.4%
5.57%
5.44%
4.55%
3.46%
2.37%
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Do 17 let

Více než 17 let

166 (54,25%)
107 (34,97%)
103 (33,66%)
94 (30,72%)
84 (27,45%)
80 (26,14%)
64 (20,92%)
49 (16,01%)
34 (11,11%)

11 (45,83%)
9 (37,50%)
7 (29,17%)
6 (25,00%)
3 (12,50%)
5 (20,83%)
7 (29,17%)
5 (20,83%)
3 (12,50%)

Tab. č. 27 Otázka 35. Jak jsi se cítil/a, když někdo na internet umístil fotky, video nebo
informace o tobě, které se ti nelíbily? (můžeš označit více možností)
Odpověď
naštvaný/á
bylo mi trapně
znechucený/á
bezmocný/á
smutný/á
nešťastný/á
bylo mi to jedno
jinak
vyděšený/á

Četnost
196
135
89
80
78
70
65
50
39

Lokální Globální
procenta procenta
61.44%
12.55%
42.32%
8.64%
27.9%
5.7%
25.08%
5.12%
24.45%
4.99%
21.94%
4.48%
20.38%
4.16%
15.67%
3.2%
12.23%
2.5%

Do 17 let
178 (60,54%)
126 (42,86%)
76 (25,85%)
71 (24,15%)
72 (24,49%)
64 (21,77%)
58 (19,73%)
45 (15,31%)
35 (11,90%)

Více než 17
let
18 (66,67%)
9 (33,33%)
13 (48,15%)
9 (33,33%)
6 (22,22%)
6 (22,22%)
7 (25,93%)
5 (18,52%)
4 (14,81%)

5) Kyberšikana
Tab. č. 28 Otázka 21. Umístil/a jsi někdy na internet fotky, video nebo informace o jiné
osobě, abys rozesmál/a ostatní na internetu?
Odpověď

Četnost

ne, nikdy
ano, párkrát
nepamatuji se
ano, jednou
ano, velmi často

962
202
174
152
72

Lokální
procenta
61.59%
12.93%
11.14%
9.73%
4.61%

Globální
procenta
61.59%
12.93%
11.14%
9.73%
4.61%

Do 17 let
875 (61,62%)
183 (12,89%)
152 (10,70%)
146 (10,28%)
64 (4,51%)

Více než 17
let
87 (61,27%)
19 (13,38%)
22 (15,49%)
6 (4,23%)
8 (5,63%)

Tab. č. 29 Otázka 23. Umístil/a jsi někdy na internet fotky nebo video někoho jiného bez
jeho souhlasu?
Odpověď

Četnost

ne, nikdy
ano, párkrát
nepamatuji se
ano, jednou
ano, velmi často

1013
193
142
136
57

Lokální
procenta
65.74%
12.52%
9.21%
8.83%
3.7%

Globální
procenta
64.85%
12.36%
9.09%
8.71%
3.65%

Do 17 let
924 (65,07%)
176 (12,39%)
125 (10,70%)
128 (9,01%)
48 (3,38%)

Více než 17
let
89 (62,68%)
17 (11,97%)
17 (11,97%)
8 (5,63%)
9 (6,34%)

Tab. č. 30 Otázka 26. Poslal/a jsi někdy někomu přes internet fotky, video nebo
informace, abys ho tím naštval/a nebo si z něj udělal/a legraci?
Odpověď

Četnost

ne, nikdy
nepamatuji se
ano, párkrát
ano, jednou
ano, velmi často

915
226
199
154
68

Lokální
procenta
58.58%
14.47%
12.74%
9.86%
4.35%

Globální
procenta
58.58%
14.47%
12.74%
9.86%
4.35%
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Do 17 let
832 (58,59%)
201 (14,15%)
178 (12,54%)
151 (10,63%)
58 (4,08%)

Více než 17
let
83 (58,45%)
25 (17,61%)
21 (14,79%)
3 (2,11%)
10 (7,04%)

Tab. č. 31 Otázka 27. Stalo se ti někdy, že na tebe byl někdo v chatovací místnosti nebo
někde jinde na internetu sprostý a agresivní?
Odpověď

Četnost

ne, nikdy
ano, párkrát
nepamatuji se
ano, jednou
ano, velmi často

657
393
201
180
131

Lokální
procenta
42.06%
25.16%
12.87%
11.52%
8.39%

Globální
procenta
42.06%
25.16%
12.87%
11.52%
8.39%

Do 17 let
610 (42,96%)
354 (24,93%)
173 (12,18%)
166 (11,69%)
117 (8,24%)

Více než 17
let
47 (33,10%)
39 (27,46%)
28 (19,72%)
14 (9,86%)
14 (9,86%)

Tab. č. 32 Otázka 29. Stalo se ti někdy, že jsi se bál/a jít na internet, aby ses tam
nesetkal/a s člověkem, který tě už dříve na internetu obtěžoval?
Odpověď

Četnost

Lokální
procenta

Globální
procenta

ne, nikdy

1322

84.64%

84.64%

nepamatuji se
ano, jednou
ano, párkrát
ano, velmi často

99
79
45
17

6.34%
5.06%
2.88%
1.09%

6.34%
5.06%
2.88%
1.09%

Do 17 let
1202
(84,65%)
89 (6,27%)
73 (5,14%)
39 (2,75%)
17 (1,20%)

Více než 17
let
120
(84,51%)
10 (7,04%)
6 (4,23%)
6 (4,23%)
0 (0%)

Tab. č. 33 Otázka 30. Stalo se ti někdy, že jsi dostal/a e-mail, zprávu na ICQ nebo někde
jinde na internetu, ze které jsi byl/a nešťastný/á, protože obsahovala informace o tobě,
které se ti nelíbily?
Odpověď

Četnost

ne, nikdy
nepamatuji se
ano, jednou
ano, párkrát
ano, velmi často

927
216
189
188
42

Lokální
procenta
59.35%
13.83%
12.1%
12.04%
2.69%

Globální
procenta
59.35%
13.83%
12.1%
12.04%
2.69%

Do 17 let
845 (59,51%)
188 (13,24%)
174 (12,25%)
175 (12,32%)
38 (2,68%)

Více než 17
let
82 (57,75%)
28 (19,72%)
15 (10,56%)
13 (9,15%)
4 (2,82%)

Tab. č. 34 Otázka 31. Dělal si z tebe někdy někdo v chatovací místnosti nebo někde jinde
na internetu legraci, která pro tebe byla hodně nepříjemná?
Odpověď

Četnost

ne, nikdy
nepamatuji se
ano, jednou
ano, párkrát
ano, velmi často

927
216
189
188
42

Lokální
procenta
59.35%
13.83%
12.1%
12.04%
2.69%

Globální
procenta
59.35%
13.83%
12.1%
12.04%
2.69%
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Do 17 let
924 (65,07%)
190 (13,38%)
147 (10,35%)
129 (9,08%)
30 (2,11%)

Více než 17
let
88 (61,97%)
30 (21,13%)
7 (4,93%)
14 (9,86%)
3 (2,11%)

Tab. č. 35 Otázka 33. Stalo se ti někdy, že jsi se bál/a jít na internet, aby ses tam
nedověděl/a informace o sobě, které by se ti nelíbily?
Odpověď

Četnost

Lokální
procenta

Globální
procenta

ne, nikdy

1257

80.47%

80.47%

nepamatuji se
ano, jednou
ano, párkrát
ano, velmi často

136
85
58
26

8.71%
5.44%
3.71%
1.66%

8.71%
5.44%
3.71%
1.66%

Více než 17
let
1153
104
(81,20%)
(73,24%)
109 (7,68%) 27 (19,01%)
81 (5,70%)
4 (2,82%)
52 (3,66%)
6 (4,23%)
25 (1,76%)
1 (0,70%)
Do 17 let

Tab. č. 36 Otázka 34. Stalo se ti někdy, že někdo na internet umístil fotky, video nebo
informace o tobě, které se ti nelíbily a nechtěl/a jsi, aby je někdo viděl?
Odpověď

Četnost

ne, nikdy
ano, jednou
nepamatuji se
ano, párkrát
ano, velmi často

1077
182
164
120
19

Lokální
procenta
68.95%
11.65%
10.5%
7.68%
1.22%

Globální
procenta
68.95%
11.65%
10.5%
7.68%
1.22%

Do 17 let
990 (69,72%)
169 (11,90%)
136 (9,58%)
108 (7,61%)
17 (1,20%)

Více než 17
let
87 (61,27%)
13 (9,15%)
28 (19,72%)
12 (8,45%)
2 (1,41%)

6) Odpovědnost rodičů a zodpovědných dospělých
Tab. č. 37 Otázka 3. Jsou rodiče nebo osoby, které se o tebe starají, s tebou v místnosti,
když používáš internet?
Odpověď

Četnost

ano, někdy
ne, nikdy
ano, skoro vždy
ano, vždy

693
662
83
16

Lokální
procenta
47.66%
45.53%
5.71%
1.1%

Globální
procenta
44.37%
42.38%
5.31%
1.02%

Do 17 let
627 (47,18%)
608 (45,75%)
80 (6,02%)
14 (1,05%)

Více než 17
let
66 (52,80%)
54 (43,20%)
3 (2,40%)
2 (1,60%)

Tab. č. 38 Otázka 5. Vědí rodiče nebo osoby, které se o tebe starají, jaké stránky na
internetu navštěvuješ?
Odpověď

Četnost

ano
ne, nemluvíme o tom
nevím
ne, nezajímá je to
ne, není to jejich věc

415
391
301
261
194

Lokální
procenta
26.57%
25.03%
19.27%
16.71%
12.42%
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Globální
procenta
26.57%
25.03%
19.27%
16.71%
12.42%

Do 17 let
387 (27,25%)
358 (25,21%)
270 (19,01%)
241 (16,97%)
164 (11,55%)

Více než 17
let
28 (19,72%)
33 (23,24%)
31 (21,83%)
20 (14,08%)
30 (21,13%)

Tab. č. 39 Otázka 22. Už jsi někdy slyšel/a o nebezpečích při navazování kontaktů přes
internet? (můžeš označit více možností)
Odpověď
ano, od rodičů
ano, od učitelů
ano, na internetu
ano, od kamarádů
ano, odjinud
ano,od jiné dospělé
osoby
ano, z letáků
ano, od sourozenců
ne, nikdy

Četnost
946
904
627
475
462

Lokální
procenta
60.56%
57.87%
40.14%
30.41%
29.58%

Globální
procenta
60.56%
57.87%
40.14%
30.41%
29.58%

890 (62,68%)
851 (59,93%)
575 (40,49%)
433 (30,49%)
429 (30,21%)

Více než 17
let
56 (39,44%)
53 (37,32%)
52 (36,62%)
42 (29,58%)
39 (27,46%)

Do 17 let

453

29%

29%

418 (29,44%)

35 (24,65%)

447
273
167

28.62%
17.48%
10.69%

28.62%
17.48%
10.69%

416 (29,30%)
263 (18,52%)
139 (9,79%)

46 (32,39%)
10 (7,04%)
28 (19,72%)

5.4. Výsledky korelací kvantitativní studie
V této kapitole jsou prezentovány výsledky sledovaných korelací mezi daty z první a
druhé části dotazníku, které se ukázaly jako důležité. U výsledků je vždy uvedena
kontingenční tabulka s jednotlivými četnostmi, řádkovými procenty (v závorkách), a také
korelační a Ф koeficient.
1. užívání internetu
1a) Ukázalo se, že většina rodičů respondentů do 17 let věku (56,32 %), kteří nejvíce
využívají internet doma ve svém pokoji, neví, jaké stránky jejich dítě na internetu navštěvuje
(viz tab. č. 40).
X1
X2
Celkem
646 (41,36%)
190 (12,16%)
836 (53,52%)
Y1
501 (32,07%)
225 (14,40%)
726 (46,48%)
Y2
1147 (73,43%)
415 (26,57%)
1562 (100,%)
Celkem
Tab. č. 40 (χ2 = 13,60 ; χ2 0,05 = 3,84 < χ2 = 13,60; Ф = 0,09)
Xı - Rodiče nevědí, jaké stránky jejich dítě navštěvuje na internetu; X2 - Rodiče vědí, jaké
stránky jejich dítě navštěvuje na internetu; Y1 - Respondent doma nejvíce využívá internet ve
svém pokoji; Y2 - Respondent doma nejvíce využívá internet v jiné místnosti než ve svém
pokoji, a nebo nemá doma možnost využívat internet
V tomto případě je statisticky významná souvislost mezi místem, kde doma
respondent nejvíce využívá internet a vědomostí rodičů respondenta o tom, jaké stránky jejich
dítě na internetu navštěvuje.
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1b) Ukázalo se, že 68,04 % respondentů do 17 let věku, kteří používají internet denně,
se také již setkalo s člověkem, kterého poznali na internetu (viz tab. č. 41).
Xı
X2
Celkem
330 (21,13%)
155 (9,92%)
485 (31,05%)
Y1
544 (34,83%)
533 (34,12%)
1077 (68,95%)
Y2
874 (55,95%)
688 (44,05%)
1562 (100,%)
Celkem
Tab. č. 41 (χ2 = 41,70 ; χ2 0,05 = 3,84 < χ2 = 41,70; Ф = 0,16)
Xı – Respondent používá internet denně; X2 – Respondent nepoužívá denně internet; Y1

–

Respondent se alespoň jednou setkal s člověkem, kterého poznal na internetu; Y2 –
Respondent se nikdy nesetkal s člověkem, kterého poznal na internetu
V tomto případě je statisticky významná souvislost mezi frekvencí používání internetu
a osobním setkáním s člověkem, kterého respondent poznal na internetu.
1c) Ukázalo se, že 39 % respondentů do 17 let věku, kteří alespoň jednou využili online seznamku, se již alespoň jednou setkali s člověkem, kterého poznali na internetu (viz tab.
č. 42).
Y1
Y2
Celkem

Xı
X2
Celkem
189 (12,10%)
296 (18,95%)
485 (31,05%)
172 (11,01%)
905 (57,94%)
1077 (68,95%)
361 (23,11%)
1201 (76,89%)
1562 (100%)
Tab. č. 42 (χ2 = 99,54 ; χ2 0,05 = 3,84 < χ2 = 99,54; Ф = 0,25)

Xı – Respondent alespoň jednou použil internetovou službu on-line seznamky; X2 –
Respondent nikdy nepoužil internetovou službu on-line seznamky; Y1

Respondent se

–

alespoň jednou setkal s člověkem, kterého poznal na internetu; Y2 – Respondent se nikdy
nesetkal s člověkem, kterého poznal na internetu
V tomto případě je statisticky významná souvislost mezi respondentovým využitím
on-line seznamky a osobním setkáním s člověkem, kterého poznal na internetu
1d) Ukázalo se, že 62 % respondentů do 17 let věku, kteří alespoň jednou chatovali
v chatovacích místnostech, se již alespoň jednou setkali s člověkem, kterého poznali na
internetu (viz tab. č. 43).
Xı
X2
Celkem
299 (19,14%)
186 (11,91%)
485 (31,05%)
Y1
417 (26,70%)
660 (42,25%)
1077 (68,95%)
Y2
716 (45,84%)
846 (54,16%)
1562 (100%)
Celkem
Tab. č. 43 (χ2 = 70,83 ; χ2 0,05 = 3,84 < χ2 = 70,83; Ф = 0,21)
Xı – Respondent alespoň jednou použil internetovou službu chatovacích místností; X2 –
Respondent nikdy nepoužil internetovou službu chatovacích místností; Y1

–

Respondent se

alespoň jednou setkal s člověkem, kterého poznal na internetu; Y2 – Respondent se nikdy
nesetkal s člověkem, kterého poznal na internetu
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V tomto případě je statisticky významná souvislost

mezi alespoň jedním

respondentovým chatováním v chatovacích místnostech a osobním setkáním s člověkem,
kterého poznal na internetu.
1e) Ukázalo se, že 70 % respondentů do 17 let věku, kteří nejvíce využívají internet
doma ve svém pokoji, se také již alespoň jednou setkali s člověkem, kterého poznali na
internetu (viz tab. č. 44).
Xı
X2
Celkem
338 (21,64%)
147 (9,41%)
485 (31,05%)
Y1
588 (37,64%)
489 (31,31%)
1077 (68,95%)
Y2
926 (59,28%)
636 (40,72%)
1562 (100%)
Celkem
Tab. č. 44 (χ2 = 31,57 ; χ2 0,05 = 3,84 < χ2 = 31,57; Ф = 0,14)
Xı – Respondent doma nejvíce využívá internet ve svém pokoji; X2 – Respondent doma
nevyužívá internet nejvíce ve svém pokoji nebo nemá možnost doma internet používat; Y1 –
Respondent se alespoň jednou setkal s člověkem, kterého poznal na internetu; Y2 –
Respondent se nikdy nesetkal s člověkem, kterého poznal na internetu
V tomto případě je statisticky významná souvislost mezi respondentovým nejčastějším
využívání internetu doma v určité místnosti a jeho setkáním s člověkem, kterého poznal na
internetu.
1f) Ukázalo se, že 66,36 % respondentů do 17 let věku, kteří používají internet každý
den, zažili alespoň jednou na internetu nepříjemné sexuální návrhy (viz tab. č. 45).
Y1
Y2
Celkem

Xı
X2
Celkem
268 (17,16%)
163 (10,44%)
431 (27,59%)
606 (38,80%)
525 (33,61%)
1131 (72,41%)
874 (55,95%)
688 (44,05%)
1562 (100%)
Tab. č. 45 (χ2 = 9,37 ; χ2 0,05 = 3,84 < χ2 = 9,37; Ф = 0,02)

Xı – Respondent používá internet denně; X2 – Respondent nepoužívá internet denně; Y1

–

Respondent alespoň jednou zažil na chatu nebo někde jinde na internetu nepříjemné sexuální
návrhy; Y2 – Respondent nikdy nezažil na chatu nebo někde jinde na internetu nepříjemné
sexuální návrhy
V tomto případě je statisticky významná souvislost mezi denním používáním internetu
a nepříjemnými sexuálními návrhy směřovanými k respondentovi.
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2. riskantní chování a nebezpečné zkušenosti spojené s užíváním internetu
2a) Ukázalo se, že 50,10 % respondentů do 17 let věku, kteří se již alespoň jednou
setkali s člověkem, kterého poznali na internetu, byly dívky (viz tab. č. 46).
Y1
Y2
Celkem

Xı
X2
Celkem
243 (15,56%)
242 (15,49%)
485 (31,05%)
564 (36,11%)
513 (32,84%)
1077 (68,95%)
807 (51,66%)
755 (48,34%)
1562 (100%)
Tab. č. 46 (χ2 = 0,69 ; χ2 0,05 = 3,84 > χ2 = 0,69; Ф = -0,02)

Xı – Respondent ženského pohlaví; X2 – Respondent mužského pohlaví; Y1 - Respondent se
alespoň jednou setkal s člověkem, kterého poznal na internetu; Y2 – Respondent se nikdy
nesetkal s člověkem, kterého poznal na internetu
V tomto případě není statisticky významná souvislost mezi respondentovým pohlavím
a osobním setkáním s člověkem, kterého poznal na internetu.
2b) Ukázalo se, že většina respondentů (61,39 %) do 17 let věku, kteří si myslí, že
setkávat se s lidmi, které znají jen z internetu, není nikdy nebezpečné, byly dívky (viz tab. č.
47).
Y1
Y2
Celkem

Xı
X2
Celkem
62 (3,97%)
39 (2,50%)
101 (6,47%)
693 (44,37%)
768 (49,17%)
1461 (93,53%)
755 (48,34%)
807 (51,66%)
1562 (100%)
Tab. č. 47 (χ2 = 7,36 ; χ2 0,05 = 3,84 < χ2 = 7,36; Ф = 0,07)

Xı – Respondent ženského pohlaví; X2 – Respondent mužského pohlaví; Y1 – Respondent si
myslí, že setkávat se s lidmi, které poznal na internetu není nikdy nebezpečné; Y2 –
Respondent si nemyslí, že setkávat se s lidmi, které poznal na internetu není nikdy
nebezpečné
V tomto případě je statisticky významná souvislost mezi pohlavím a tím, zda si
respondent myslí, že setkávat se s lidmi, které zná jen z internetu, je či není bezpečné.
2c) Ukázalo se, že 30,85 % respondentů do 17 let věku, kteří se setkali s člověkem,
kterého poznali na internetu, nepocházelo z města či velkoměsta (viz tab. č. 48).
Xı
X2
Celkem
332 (21,25%)
153 (9,80%)
485 (31,05%)
Y1
734 (46,99%)
343 (21,96%)
1077 (68,95%)
Y2
1066 (68,25%)
496 (31,75%)
1562 (100%)
Celkem
Tab. č. 48 (χ2 = 0,01 ; χ2 0,05 = 3,84 > χ2 = 0,01; Ф = 0,00)
Xı – Respondent pochází z města či velkoměsta; X2 – Respondent pochází z vesnice; Y1

-

Respondent se alespoň jednou setkal s člověkem, kterého poznal na internetu; Y2 –
Respondent se nikdy nesetkal s člověkem, kterého poznal na internetu
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V tomto případě není statisticky významná souvislost mezi místem bydliště a
respondentovým setkáním s člověkem, kterého znal jen z internetu.
3. zodpovědnost k vlastní bezpečnosti při užívání internetu
3a) Ukázalo se, že jen 7,84 % respondentů do 17 let věku, kteří si myslí, že setkávat se
osobně s lidmi, které poznali na internetu, není nikdy nebezpečné, se s nimi skutečně alespoň
jednou setkala (viz tab. č. 49).
Y1
Y2
Celkem

Xı
X2
Celkem
38 (2,43%)
447 (28,62%)
485 (31,05%)
75 (4,80%)
1002 (64,15%)
1077 (68,95%)
113 (7,23%)
1449 (92,77%)
1562 (100%)
Tab. č. 49 (χ2 = 0,38 ; χ2 0,05 = 3,84 > χ2 = 0,38; Ф = 0,02)

Xı – Respondent si myslí, že setkávat se osobně s lidmi, které poznal na internetu, není nikdy
nebezpečné; X2

-

Respondent si myslí, že setkávat se osobně s lidmi, které poznal na

internetu, není nikdy nebezpečné Y1

-

Respondent se alespoň jednou setkal s člověkem,

kterého poznal na internetu; Y2 – Respondent se nikdy nesetkal s člověkem, kterého poznal na
internetu
V tomto případě není statisticky významná souvislost mezi vnímáním osobního
setkání s člověkem, kterého zná jen z internetu, za situaci, která není nikdy nebezpečná a jeho
skutečným setkáním s člověkem z internetu.
3b) Ukázalo se, že respondenti do 17 let věku, kteří obvykle nikomu neříkají o
schůzce s člověkem, kterého poznali na internetu, byli v 77,57 % chlapci (viz tab. č. 50).
Xı
X2
Celkem
83 (5,31%)
24 (1,54%)
107 (6,85%)
Y1
672 (43,02%)
783 (50,13%)
1455 (93,15%)
Y2
755 (48,34%)
807 (51,66%)
1562 (100%)
Celkem
Tab. č. 50 (χ2 = 39,31 ; χ2 0,05 = 3,84 < χ2 = 39,31; Ф = 0,16)
Xı – Respondent mužského pohlaví; X2 – Respondent ženského pohlaví; Y1

–

Respondent

obvykle nikomu o svém setkání s člověkem, kterého poznal na internetu, neříká; Y2 –
Respondent obvykle o svém setkání s člověkem, kterého poznal na internetu, někomu říká
V tomto případě je statisticky významná souvislost mezi pohlavím a tím, zda
respondent oznámí svou schůzku s člověkem, kterého potkal na internetu.
3c) Ukázalo se, že 51,55 % respondentů do 17 let věku, kteří obvykle s nikým dalším
na setkání s člověkem, kterého poznali na internetu nechodí, byli chlapci (viz tab. č. 51).
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Y1
Y2
Celkem

Xı
X2
Celkem
100 (6,40%)
94 (6,02%)
194 (12,42%)
655 (41,93%)
713 (45,65%)
1368 (87,58%)
755 (48,34%)
807 (51,66%)
1562 (100%)
Tab. č. 51 (χ2 = 0,91 ; χ2 0,05 = 3,84 > χ2 = 0,91; Ф = 0,02)

Xı – Respondent mužského pohlaví; X2 – Respondent ženského pohlaví; Y1

–

Respondent

obvykle s nikým dalším na schůzku s člověkem, kterého poznal na internetu, nechodí; Y2 –
Respondent obvykle chodí s někým dalším na schůzku s člověkem, kterého poznal na
internetu, nebo se ještě s nikým z internetu nesešel
V tomto případě není statisticky významná souvislost mezi pohlavím a tím, zda si
respondent vezme na schůzku s člověkem z internetu někoho dalšího.
4. pocity spojené s riskantními či nebezpečnými zkušenostmi na internetu
4a) Ukázalo se, že 34,88 % respondentů, do 17 let věku, kterým byly nepříjemné
sexuální návrhy na internetu jedno, byly dívky (viz tab. č. 52).
Xı
X2
Celkem
45 (2,88%)
84 (5,38%)
129 (8,26%)
Y1
710 (45,45%)
723 (46,29%)
1433 (91,74%)
Y2
755 (48,34%)
807 (51,66%)
1562 (100%)
Celkem
Tab. č. 52 (χ2 = 10,19 ; χ2 0,05 = 3,84 < χ2 = 10,19; Ф = -0,08)
Xı – Respondent ženského pohlaví; X2 – Respondent mužského pohlaví; Y1 – Respondent,
kterému byly jedno nepříjemné sexuální návrhy na internetu; Y2 – Respondent, kterému
nebyly jedno nepříjemné sexuální návrhy na internetu, nebo tuto situaci nezažil
V tomto případě je statisticky významná souvislost mezi pohlavím a tím, zda jsou
respondentovi nepříjemné sexuální návrhy jedno.
5. kyberšikana
5a) Ukázalo se, že 95,41 % respondentů do 17 let věku, kteří již alespoň jednou
použili server YouTube, na internet již také alespoň jednou umístili fotky, video nebo
informace o jiné osobě, aby tak rozesmáli ostatní na internetu (viz tab. č. 53).
Xı
X2
Celkem
371 (23,75%)
22 (1,66%)
393 (25,16%)
Y1
1013 (64,85%)
156 (9,73%)
1169 (74,84%)
Y2
1384 (88,60%)
178 (11,40%)
1562 (100%)
Celkem
Tab. č. 53 (χ2 = 17,48 ; χ2 0,05 = 3,84 < χ2 = 17,48; Ф = 0,11)
Xı – Respondent alespoň jednou použil server YouTube; X2 – Respondent nikdy nepoužil
server YouTube; Y1 – Respondent alespoň jednou umístil fotky, video nebo informace na o
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jiné osobě na internet, aby rozesmál ostatní na internetu; Y2 – Respondent nikdy neumístil
fotky, video nebo informace na o jiné osobě na internet, aby ostatní na internetu rozesmál
V tomto případě je statisticky významná souvislost mezi použitím serveru YouTube a
umístěním fotek, videa nebo informací o jiné osobě respondentem na internet, aby rozesmál
ostatní na internetu.
5b) Ukázalo se, že většina respondentů (53,42 %) do 17 let věku, kteří alespoň jednou
umístili fotky, video nebo informace o jiné osobě na internet, aby rozesmáli ostatní, byli
chlapci (viz tab. č. 54).
Y1
Y2
Celkem

Xı
X2
Celkem
211 (13,51%)
182 (11,65%)
393 (25,16%)
544 (34,83%)
625 (40,01%)
1169 (74,84%)
755 (48,34%)
807 (51,66%)
1562 (100%)
Tab. č. 54 (χ2 = 6,03 ; χ2 0,05 = 3,84 < χ2 = 6,03; Ф = 0,06)

Xı – Respondent mužského pohlaví; X2 – Respondent ženského pohlaví; Y1

–

Respondent

alespoň jednou umístil fotky, video nebo informace na o jiné osobě na internet, aby rozesmál
ostatní na internetu; Y2 – Respondent nikdy neumístil fotky, video nebo informace na o jiné
osobě na internet, aby ostatní na internetu rozesmál
V tomto případě je statisticky významná souvislost mezi pohlavím a umístěním fotek,
videa nebo informací na internet, za účelem rozesmání ostatních na internetu.
5c) Ukázalo se, že většina respondentů (56,07 %) do 17 let věku, kteří alespoň jednou
někomu přes internet zaslali fotky, video nebo informace, aby ho tím naštvali nebo si z něj
udělali legraci, byli chlapci (viz tab. č. 55).
Y1
Y2
Celkem

Xı
X2
Celkem
217 (13,89%)
170 (10,88%)
387 (24,78%)
538 (34,44%)
637 (40,78%)
1175 (75,22%)
755 (48,34%)
807 (51,66%)
1562 (100%)
Tab. č. 55 (χ2 = 12,33 ; χ2 0,05 = 3,84 < χ2 = 12,33; Ф = 0,09)

Xı – Respondent mužského pohlaví; X2 – Respondent ženského pohlaví; Y1

–

Respondent

alespoň jednou někomu poslal fotky, video nebo informace přes internet, aby ho tím naštval
nebo si z něj udělal legraci; Y2 – Respondent nikomu neposlal fotky, video nebo informace
přes internet, aby ho tím naštval nebo si z něj udělal legraci
V tomto případě je statisticky významná souvislost mezi pohlavím a zasláním fotek,
videa nebo informací někomu přes internet, aby ho tím respondent naštval či si z něj udělal
legraci.
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6. odpovědnost rodičů a zodpovědných dospělých
6a) Ukázalo se, že 12,16 % respondentů, kteří nikdy neslyšeli o nebezpečích při
navazování kontaktů přes internet, se již alespoň jednou setkali s člověkem, kterého poznali
na internetu (viz tab. č. 56).
Y1
Y2
Celkem

Xı
X2
Celkem
59 (3,78%)
426 (27,27%)
485 (31,05%)
108 (6,91%)
969 (62,04%)
1077 (68,95%)
167 (10,69%)
1395 (89,31%)
1562 (100%)
Tab. č. 56 (χ2 = 1,60 ; χ2 0,05 = 3,84 > χ2 = 1,60; Ф = 0,03)

Xı – Respondent nikdy neslyšel o nebezpečích při navazování kontaktů přes internet; X2 –
Respondent slyšel o nebezpečích při navazování kontaktů přes internet; Y1 - Respondent se
alespoň jednou setkal s člověkem, kterého poznal na internetu; Y2 – Respondent se nikdy
nesetkal s člověkem, kterého poznal na internetu
V tomto případě není statisticky významná souvislost mezi povědomím respondenta o
nebezpečích při navazování kontaktů přes internet a jeho skutečným setkáním s člověkem,
kterého poznal na internetu.
6b) Ukázalo se, že jen malá část respondentů (16,54 %), kteří ještě nikdy neslyšeli o
nebezpečích při navazování kontaktů přes internet, si myslí, že posílání osobních údajů přes
internet je bezpečné (viz tab. č. 57).
Y1
Y2
Celkem

Xı
X2
Celkem
23 (1,47%)
116 (7,43%)
139 (8,90%)
62 (3,97%)
1361 (87,13%)
1423 (91,10%)
85 (5,44%)
1477 (94,56%)
1562 (100%)
Tab. č. 57 (χ2 = 36,57 ; χ2 0,05 = 3,84 < χ2 = 36,57; Ф = 0,15)

Xı – Respondent si myslí, že posílání osobních údajů přes internet je bezpečné; X2 –
Respondent si myslí, že posílání osobních údajů přes internet není bezpečné nebo neví zda je
to bezpečné; Y1 – Respondent nikdy neslyšel o nebezpečích při navazování kontaktů přes
internet; Y2 – Respondent slyšel o nebezpečích při navazování kontaktů přes internet
V tomto případě je statisticky významná souvislost mezi povědomím o nebezpečích
při navazování kontaktů přes internet a vnímáním posílání osobních údajů přes internet jako
situaci, která není nikdy nebezpečná.

6. Diskuse k výsledkům kvantitativní studie
Protože se celá práce zabývá hlavně dětmi mladšími 18 let, jsou v diskusi uváděny
výhradně výsledky týkající se respondentů mladších 18 let. Výsledky respondentů starších 18
let je možno si prohlédnout v tabulkách výsledků kvantitativní studie (viz str. 105)
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1) Užívání internetu
Většina dětí má možnost využívat internet doma (93,59 %), a také většina z nich patří
mezi intenzivní uživatele internetu, kdy 83,75 % užívá internet denně nebo skoro denně.
Pouze 1,35 % respondentů, kteří nemají možnost využívat internet doma, ho používají jinde
ve stejné intenzitě, tedy denně či skoro denně. Z čehož vyplývá, že volný přístup k internetu
z domova zvyšuje i četnost jeho používání a tím i možnost internetové viktimizace. Přibližně
ke stejným hodnotám došel i průzkum prováděný v rámci projektu Safer internet v roce 2006
(Saferinternet.cz, 2006).
58,87 % dětí využívá internet doma nejvíce ve svém pokoji, pak v obýváku (18,59 %),
v jiné místnosti (12,79 %) a v pracovně rodičů (5,72 %). Což pro nás může být alarmující
z toho důvodu, že většina (56,32 %) rodičů respondentů, kteří nejvíce využívají internet
doma ve svém pokoji, neví, jaké stránky jejich dítě na internetu navštěvuje. Dítě je tak
nechráněně vystaveno v podstatě všem druhům informací, které internet poskytuje. Umístění
počítače s internetem v dětském pokoji můžeme označit za rizikový faktor internetové
viktimizace. V tomto případě se tedy hypotéza: 1a Pokud obecně platí, že v České republice
některé děti a mladí lidé do 17 let nejvíce využívají internet ve svém pokoji, pak je za daných
okolností možné očekávat, že rodiče těchto dětí a mladých lidí do 17 let nebudou vědět, jaké
stránky jejich dítě na internetu navštěvuje, potvrdila. Zde je statisticky významná souvislost
mezi místem, kde doma respondent, nejvíce využívá internet a vědomostí rodičů respondenta
o tom, jaké stránky na internetu navštěvuje (viz str. 115).
Také se ukázalo, že 70 % respondentů, kteří nejvíce využívají internet doma ve svém
pokoji, se již alespoň jednou osobně setkalo s člověkem, kterého poznali na internetu. Opět
se i zde vyskytuje rizikový faktor umístění počítače s internetem v dětském pokoji. V tomto
případě se také potvrdila hypotéza: 1e Pokud obecně platí, že v České republice některé děti
a mladí lidé do 17 let nejvíce využívají internet ve svém pokoji, pak je za daných okolností
možné očekávat, že se již alespoň jednou setkali s člověkem, kterého poznali na internetu.
V tomto případě je statisticky významná souvislost mezi respondentovým největším
využívání internetu doma v určité místnosti a jeho setkáním s člověkem z internetu (viz str.
117).
S denním či skoro denním užíváním internetu je respondent také častěji vystavován
nebezpečím, která při jeho užívání mohou nastat. Ukázalo se, že 68,04 % respondentů, kteří
používají internet denně, se také již setkali s člověkem, kterého poznali na internetu. V tomto
případě se hypotéza: 1b Pokud obecně platí, že v České republice některé děti a mladí lidé do
17 let používají internet denně, pak je za daných okolností možné očekávat, že se již alespoň
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jednou setkali s člověkem, kterého poznali na internetu, také potvrdila. I zde je statisticky
významná souvislost mezi frekvencí používání internetu a osobním setkáním s člověkem z
internetu (viz str. 116).
Stojí za povšimnutí, že první místo v žebříčku internetových funkcí, které respondenti
již alespoň jednou použili, získal server YouTube (88,6 %), tedy webová stránka, na které
mohou její uživatelé nahrát a sdílet videa. Děti se na tomto serveru, a samozřejmě i na dalších
podobných serverech, mohou stát jak agresory, diváky, tak i oběťmi kyberšikany. Dále
v žebříčku následuje e-mailování (posílání e-mailů) (85,08 %), on-line hry (81,37 %),
vyhledávání informací potřebných pro splnění domácího úkolu (80,6 %), stahování filmů
nebo hudby (73,06 %) a další (viz str. 106).
39 % respondentů, kteří alespoň jednou využili on-line seznamku, se již alespoň
jednou setkalo s člověkem, kterého poznali na internetu. Zde se hypotéza: 1c Pokud obecně
platí, že v České republice některé děti a mladí lidé do 17 let alespoň jednou využili služeb online seznamky, pak je za daných okolností možné očekávat, že se už alespoň jednou setkali
s člověkem, kterého poznali na internetu, potvrdila. V tomto případě je statisticky významná
souvislost mezi respondentovým využitím on-line seznamky a osobním setkáním s člověkem
z internetu (viz str. 116). Zde můžeme jako riskantní faktor viktimizace označit návštěvu online seznamky.
62 % respondentů, kteří alespoň jednou chatovalo v chatovacích místnostech, se již
alespoň jednou setkalo s člověkem, kterého poznali na internetu. Zde se potvrdila hypotéza:
1d Pokud obecně platí, že v České republice některé děti a mladí lidé do 17 let alespoň jednou
chatovali v chatovacích místnostech, pak je za daných okolností možné očekávat, že se už
alespoň jednou setkali s člověkem, kterého poznali na internetu. V tomto případě je statisticky
významná souvislost mezi alespoň jedním respondentovým chatováním a osobním setkáním
s člověkem z internetu (viz str. 116) Dalším rizikovým faktorem možné internetové
viktimizace je tedy chatování.
66,36 % respondentů, kteří používají internet každý den, zažili alespoň jednou na
internetu nepříjemné sexuální návrhy. Zde se hypotéza: 1f Pokud obecně platí, že v České
republice některé děti a mladí lidé do 17 let používají internet denně, pak je za daných
okolností možné očekávat, že jim již někdo dělal nepříjemné sexuální návrhy na chatu nebo
někde jinde na internetu, potvrdila. V tomto případě je statisticky významná souvislost mezi
denním

používáním

internetu

a

nepříjemnými

k respondentovi (viz str. 117).
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sexuálními

návrhy

směřovanými

V této kapitole jsme tedy došli k následujícím rizikovým faktorům možné internetové
viktimizace: intenzivní používání internetu, umístění počítače s internetem v dětském pokoji,
užívání on-line seznamek a chatování. Je však důležité říci, že v případě dodržování zásad
bezpečného užívání internetu (viz příloha č. 4) by k viktimizaci nemělo docházet. Dítě
samozřejmě může mít počítač s internetem ve svém pokoji, pokud jsme si jisti jeho
zodpovědností k bezpečnému on-line chování. Může být intenzivní uživatel internetu, může
navštěvovat seznamky, chatovat a scházet se lidmi z internetu, když ví, jak se co
nejbezpečněji v kyberprostoru, ale i v běžném životě, chovat. Byla by hloupost tyto oblíbené
aktivity dětem zakazovat. O to víc však leží zodpovědnost na dospělých, kteří by měli děti
informovat a učit o jejich on-line bezpečnosti.
Také je důležité zmínit, že s rostoucím věkem a tím i se zrající osobností dítěte lze
přímo úměrně hovořit o snižování rizikovosti. Věkové hledisko je zde pojímáno z hlediska
aktivní obranyschopnosti dítěte a z jeho schopnosti rozpoznat možné ohrožení. Je obecně
známo, že čím mladší je dítě, tím je i zranitelnější. Proto by měli rodiče a pečující osoby
v tomto hledu zvláště pečovat o ty nejmenší uživatele internetu, kteří mohou být v
kyberprostoru nejvíce ohroženi.

2) Riskantní chování a nebezpečné zkušenosti spojené s užíváním internetu
Užívání web-kamery při on-line hovoru s neznámým člověkem může být někdy velmi
riskantní. Nevíme totiž, zda si náš komunikační partner hovor nenahrává, a zda by tak hovor
nemohl být někdy zneužit. Ukázalo se, že 26,13 % respondentů již alespoň jednou použilo
web-kameru při on-line hovoru s neznámým člověkem. Dále 34,16 % respondentů se již
alespoň jednou osobně setkalo s člověkem, kterého znali jen z on-line prostředí, 10,52 %
z těchto respondentů z něj po setkání mělo strach a 25,36 % se s takovýmto člověkem po
osobním setkání už nikdy nechtělo vidět, ale on je i přesto nadále kontaktoval. 22,06 %
respondentů nikomu o svých schůzkách s člověkem z internetu neříká a 40 % respondentů
chodí na tyto osobní schůzky vždy samo. 18,56 % respondentů má zkušenost s tím, že člověk,
se kterým se osobně setkali byl jiný než ten, za kterého se na internetu vydával. Nejčastěji
respondenti uváděli, že se choval a mluvil jinak než na internetu, a že vypadal jinak než na
fotce, kterou respondentům zaslal (viz str. 85).
58,31 % respondentů již alespoň jednou někomu na internetu zaslalo svůj e-mail,
48,94 % svou fotografii, 37,11 % své telefonní číslo, 8,73 % adresu domů, 7,82 % video, ve
kterém sami vystupovali a 5,49 % adresu své školy. 40,08 % respondentů odpovědělo, že se
s nimi někdo během posledního roku alespoň jednou snažil domluvit přes internet osobní
schůzku. 30,35 % respondentů odpovědělo, že jim někdo alespoň jednou někde na internetu
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dělal sexuální návrhy, které jim byly nepříjemné. Ve srovnání se zahraničními výzkumy jsou
tato čísla opravdu vysoká, obecně se totiž uvádí, že přibližně 20 % dětí se na internetu setká s
nechtěnou sexuální nabídkou (Mitchell et al, 2004).
Z výše uvedených výsledků vyplývá, že děti se až příliš často chovají způsobem, který
je neslučitelný s jejich bezpečnosti on-line či off-line, a měly by být více informovány o
možných nebezpečích.
Pokud jde o gendrové rozdíly, tak se ukázalo, že polovina respondentů, která se již
alespoň jednou setkala s člověkem z internetu, byly dívky. V tomto případě se hypotéza: 2a
Pokud obecně platí, že v České republice některé děti a mladí lidé do 17 let se již alespoň
jednou setkali s člověkem, kterého poznali na internetu, pak je za daných podmínek možné
předpokládat, že tyto děti a mladí lidé jsou ženského pohlaví, nepotvrdila. V tomto případě
není statisticky významná souvislost mezi respondentovým pohlavím a osobním setkáváním
se s člověkem z internetu (viz st. 118). Dívky se tedy setkávají s lidmi, které znají jen
z internetu stejně jako chlapci, není zde souvislost mezi pohlavím a těmito schůzkami, i když
se obecně dívky pokládají za více sociabilní než chlapci, a dalo by se tak předpokládat, že se
budou s lidmi z internetu setkávat častěji.
Dále se ukázalo, že většina respondentů (61,39) %, kteří si myslí, že setkávat se
s lidmi, které znají jen z internetu, není nikdy nebezpečné, byly dívky. V tomto případě se
hypotéza: 2b Pokud obecně platí, že v České republice si některé děti a mladí lidé do 17 let
myslí, že setkávat se s lidmi, které znají jen přes internet, není nikdy nebezpečné, pak je za
daných podmínek možné předpokládat, že tyto děti a mladí lidé jsou ženského pohlaví,
potvrdila. V tomto případě je statisticky významná souvislost mezi pohlavím a tím, zda si
respondent myslí, že setkávat se s lidmi, které zná jen z internetu, není nikdy nebezpečné (viz
str. 118). Zde bychom si tuto situaci mohli vysvětlit touhou dívek po navazování vztahů, která
by mohla předčít i reálné uvažování o možném nebezpečí.
30,84 % respondentů, kteří se setkali s člověkem, kterého poznali na internetu,
nepocházeli z města či velkoměsta. V tomto případě se hypotéza: 2c Pokud obecně platí, že v
České republice některé děti a mladí lidé do 17 let se již alespoň jednou setkali s člověkem,
kterého poznali na internetu, pak je za daných podmínek možné předpokládat, že tyto děti a
mladí lidé žijí ve městě či velkoměstě, nepotvrdila. V tomto případě není statisticky významná
souvislost mezi místem bydliště a respondentovým setkáním s člověkem, kterého znal jen
přes internet (viz str. 118). Zde si tuto situaci můžeme vysvětlit současným trendem stírání
rozdílů mezi místem bydliště a rozvojem a užíváním digitálních technologií, kdy děti
nepocházející z velkých měst mají stejnou šanci na jejich využívání jako kdokoli jiný.
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3) Zodpovědnost k vlastní bezpečnosti při užívání internetu
Pouze 7,11 % respondentů si myslí, že setkávat se osobně s lidmi, které znají jen z online prostředí není nikdy nebezpečné a 14,37 % respondentů neví, zda to může být
nebezpečné. 67,18 % si myslí, že to může být někdy nebezpečné a 11,34 % je toho názoru, že
je to vždy nebezpečné. 64,51 % respondentů si myslí, že posílání osobních údajů přes internet
jako je adresa, e-mail, telefonní číslo, apod. může být někdy nebezpečné a 21,41 %
respondentů si myslí, že to je nebezpečné vždy. 8,94 % neví, zda je to nebezpečné a 5,14 % si
myslí, že to není nikdy nebezpečné. Tyto výsledky jsou uspokojující, protože nám sdělují, že
velká většina dětí o možných nebezpečích ví či přemýšlí a podle toho také hodnotí případná
setkání s lidmi z internetu.
Dále se ukázalo, že jen 7,84 % respondentů kteří si myslí, že setkávat se osobně
s lidmi, které poznali na internetu, není nikdy nebezpečné, se s nimi skutečně alespoň jednou
setkalo. V tomto případě se hypotéza: 3a Pokud obecně platí, že v České republice si některé
děti a mladí lidé do 17 let myslí, že setkávat se osobně s lidmi, které poznali na internetu není
nikdy nebezpečné, pak je za daných okolností možné očekávat, že se již alespoň jednou setkali
s člověkem, kterého poznali na internetu, nepotvrdila. Zde není statisticky významná
souvislost mezi vnímáním osobního setkání s člověkem z internetu za situaci, která není nikdy
nebezpečná a jeho skutečným setkáním s tímto člověkem (viz str. 119). Tyto výsledky nám
tedy říkají, že přestože si respondenti myslí, že setkávat se s lidmi z internetu není nikdy
nebezpečné, nedochází k jejích častému setkávání.
Respondenti, kteří obvykle nikomu neříkají o schůzce s člověkem, kterého poznali na
internetu byli ve velké většině (77,57 %) chlapci. Zde se hypotéza: 3b Pokud obecně platí, že
v České republice některé děti a mladí lidé do 17 let obvykle nikomu neříkají o své schůzce
s člověkem, kterého poznali na internetu, pak je za daných okolností možné očekávat, že tyto
děti a mladí lidé jsou mužského pohlaví, potvrdila.V tomto případě je statisticky významná
souvislost mezi pohlavím a tím, zda respondent oznámí svou schůzku s člověkem, kterého
potkal na internetu (viz str. 119). Tento jev si u chlapců můžeme vysvětlit pomocí vlivu
kulturního obrazu „maskulinity“, která jim nedovoluje projevovat pocity závislosti, strachu,
bezmoci a budí v nich dojem, že se musí umět bránit vždy a všude. Což může vést k tomu, že
se chlapci se svými schůzkami nikomu nesvěřují.
Ukázalo se,že polovina respondentů, do 17 let věku, kteří obvykle s nikým dalším na
setkání s člověkem z internetu nechodí, byli chlapci. Zde se hypotéza: 3c Pokud obecně platí,
že v České republice některé děti a mladí lidé do 17 let obvykle chodí na schůzku s člověkem,
kterého znají jen z internetu, vždy sami, pak je za daných okolností možné očekávat, že tyto
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děti a mladí lidé jsou mužského pohlaví, nepotvrdila. V tomto případě není statisticky
významná souvislost mezi pohlavím a tím, zda si respondent vezme na schůzku s člověkem
z internetu někoho dalšího (viz str.119). Dívky i chlapci tedy chodí na schůzky s člověkem
z internetu vždy sami ve stejné míře.

4) Pocity spojené s riskantními či nebezpečnými zkušenostmi na internetu
Velká část respondentů se cítila znechucená (58,93 %) a naštvaná (31,32 %), když
jim někdo na internetu dělal sexuální návrhy, které jim nebyly příjemné Je zajímavé, že 29,93
% respondentů byly tyto návrhy jedno. Další výčet pocitů respondentů je možno si
prohlédnout v tabulce č. 24. 50,08 % respondentů bylo jedno, že na ně byl na internetu někdo
sprostý a agresivní, 45,21 % bylo v této situaci naštvaných a 24,80 % bylo znechuceno. Dále
viz tabulka č. 25. 54,25 % bylo naštvaných, když si z nich někdo na internetu dělal legraci,
34,97 % bylo trapně a 33,66 % z toho bylo smutno. Dále viz tabulka č. 26. 60,54 %
respondentů bylo naštvaných, když někdo na internet umístil jejich fotky, video nebo
informace o jejich osobě, které se jim nelíbily. 42,86 % z toho bylo trapně a 25,82 % bylo
znechuceno. Dále viz tabulka č. 27.
Ukázalo se, že 34,88 % respondentů, kterým byly nepříjemné sexuální návrhy na
internetu jedno, byly dívky. Hypotéza: 4a Pokud obecně platí, že v České republice některým
dětem a mladým lidem do 17 let nebylo jedno, že jim někdo dělal na internetu nepříjemné
sexuální návrhy, pak je za daných okolností možné očekávat, že tyto děti a mladí lidé jsou
mužského pohlaví, se potvrdila. V tomto případě je statisticky významná souvislost mezi
pohlavím a tím, zda jsou respondentovi nepříjemné sexuální návrhy jedno (viz str. 120).
Tento jev si u chlapců můžeme opět vysvětlit pomocí vlivu kulturního obrazu „maskulinity“,
která jim nedovoluje projevovat pocity závislosti, strachu, bezmoci a budí v nich dojem, že se
musí umět bránit vždy a všude.

5) Kyberšikana
27,68 % dětí umístilo alespoň jednou na internet fotky, video nebo informace o jiné
osobě, aby rozesmálo ostatní na internetu. 24,78 % respondentů umístilo alespoň jednou na
internet fotky, video nebo informace o jiné osobě bez jejího souhlasu a 27,25 % alespoň
jednou poslalo přes internet fotky, video nebo informace někomu druhému, aby ho tím
naštvalo nebo si z něj udělalo legraci.
Ukázalo se, že 95,41 % respondentů, kteří již alespoň jednou použili server YouTube,
na internet již také alespoň jednou umístili fotky, video nebo informace o jiné osobě, aby tak
rozesmáli ostatní na internetu. Hypotéza: 5a Pokud obecně platí, že v České republice některé
děti a mladí lidé do 17 let někdy umístili na internet fotky, video nebo informace o jiné osobě,
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aby rozesmáli ostatní na internetu, pak je za daných okolností možné očekávat, že již alespoň
jednou navštívili server YouTube, se potvrdila. V tomto případě je statisticky významná
souvislost mezi použitím serveru YouTube a umístěním fotek, videa nebo informací o jiné
osobě respondentem na internet, aby rozesmál ostatní na internetu (viz str. 120). Zde bychom
si tuto situaci mohli vysvětlit starým příslovím, že příležitost dělá zloděje. Pokud budou mít
děti příležitost ke kyberšikaně, což jim samozřejmě tyto servery poskytují, budou ji
pravděpodobně využívat.
Více o motivaci ke kyberšikaně je možno si přečíst na str. 25. Předcházet kyberšikaně
by bylo opět možné dostatečným vysvětlováním jejich nebezpečích a možných následků.
Ukázalo se, že většina respondentů (53,41 %), kteří alespoň jednou umístili fotky,
video nebo informace o jiné osobě na internet, aby rozesmáli ostatní, byli chlapci. Hypotéza:
5b Pokud obecně platí, že v České republice některé děti a mladí lidé do 17 let někdy umístili
na internet fotky, video nebo informace o jiné osobě, aby rozesmáli ostatní na internetu, pak
je za daných okolností možné očekávat, že tyto děti a mladí lidé jsou mužského pohlaví, se
potvrdila. V tomto případě je statisticky významná souvislost mezi pohlavím a umístěním
fotek, videa nebo informací na internet, za účelem rozesmání ostatních na internetu (viz str.
120).
Ukázalo se, že většina respondentů (56,07 %), kteří alespoň jednou někomu přes
internet zaslali fotky, video nebo informace, aby ho tím naštvali nebo si z něj udělali legraci,
byli chlapci. Hypotéza: 5c Pokud obecně platí, že v České republice některé děti a mladí lidé
do 17 let někdy někomu přes internet poslali fotky, video nebo informace, aby ho tím naštvali,
nebo si z něj udělali legraci, pak je za daných okolností možné očekávat, že tyto děti a mladí
lidé jsou mužského pohlaví, se potvrdila. V tomto případě je statisticky významná souvislost
mezi pohlavím a zasláním fotek, videa nebo informací někomu přes internet, aby ho tím
respondent naštval či si z něj udělal legraci (viz str. 121).
Pokud dochází k šikanování, pak obecně nebývá rozdíl mezi pohlavími, většinou
šikanují chlapci i dívky, i když jinými způsoby. Chlapci jsou častěji označování za více
agresivní a vyprovokovatelné k fyzickému napadení. Dívky většinou šikanují ve skupinách a
fyzické napadení se u nich vyskytuje jen málokdy. Jak je však vidět, v kyberperostoru jsou to
spíše chlapci, kdo šikanují. Tato situace může být způsobena tím, že chlapci obecně mají větší
schopnosti v oblasti techniky a v kyberperostoru je pak mohou uplatňovat i tímto způsobem.
45,13 % dětí se stalo, že na ně byl někdo na chatu nebo někde jinde na internetu
sprostý a agresivní. 9,09 % se stalo, že se báli jít na internet, aby se tam nesetkali s člověkem,
který je již dříve na internetu obtěžoval. 27,25 % se stalo, že dostalo e-mail, zprávu na ICQ
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nebo někde jinde na internetu, ze které byli nešťastní, protože obsahovala informace o jejich
osobě, které se jim nelíbily. Ze 21,54 % respondentů si někdo někdy na chatu nebo někde
jinde na internetu dělal legraci, která pro ně byla hodně nepříjemná. 11,12 % se stalo, že se
báli jít na internet, aby se tam nedověděli informace o sobě, které by se jim nelíbily a 20,71 %
se stalo, že někdo na internet umístil fotky, video nebo informace o jejich osobě, které se jim
nelíbily a nechtěli, aby je někdo viděl.

6) Odpovědnost rodičů a zodpovědných dospělých
45,75 % respondentů odpovědělo, že jejich rodiče či osoby, které se o ně starají nejsou
s nimi v místnosti, když používají internet a pouze 27,25 % rodičů nebo osob, které se o dítě
starají vědí, jaké stránky dítě navštěvuje. Je povzbudivé, že pouze 9,79 % respondentů nikdy
neslyšelo o nebezpečích při navazování kontaktu přes internet.
Ukázalo se, že jen 12,16 % respondentů, kteří nikdy neslyšeli o nebezpečích při
navazování kontaktů přes internet, se již alespoň jednou setkali s člověkem, kterého poznali
na internetu. Hypotéza: 6a Pokud obecně platí, že v České republice některé děti a mladí lidé
do 17 let dosud neslyšeli o nebezpečích při navazování kontaktů přes internet, pak je za
daných okolností možné předpokládat, že se již alespoň jednou setkali s člověkem, kterého
poznali na internetu, neplatí. V tomto případě není statisticky významná souvislost mezi
povědomím respondenta o nebezpečích při navazování kontaktů přes internet a jeho
skutečným setkáním se s člověkem, kterého poznal na internetu (viz str. 122).
Ukázalo se, že jen malá část respondentů (16,54 %), kteří ještě nikdy neslyšeli o
nebezpečích při navazování kontaktů přes internet, si myslí, že posílání osobních údajů přes
internet je vždy bezpečné. Hypotéza: 6b Pokud obecně platí, že v České republice některé děti
a mladí lidé do 17 slyšeli o nebezpečích při navazování kontaktů přes internet, pak je za
daných okolností možné předpokládat, že se domnívají, že posílání osobních informací, jako
je adresa, e-mail, telefonní číslo apod., přes internet je nebezpečné, platí. V tomto případě je
statisticky významná souvislost mezi povědomím o nebezpečích při navazování kontaktů přes
internet a vnímáním posílání osobních údajů přes internet jako situaci, která je vždy bezpečná
(viz str. 122).
V každém případě se ukazuje, že je potřeba bezpečnost dětí na internetu stále zvyšovat
a sledovat nové trendy, které se v kyberprostoru objevují, aby mohly být následně
analyzovány a dány do souvislosti s internetovou bezpečností.

7) Srovnání výsledků kvantitativní studie se světovými výzkumy
Společnost GFI Software publikovala v roce 2011 (GFI, 2011) studii týkající se
domácího využívání internetu. Tato studie umožňuje lépe pochopit, jak se rodiče a jejich
130

dospívající děti chovají online. Studie Parent-Teen Internet Safety Report sleduje chování
rodičů a jejich dospívajících dětí na internetu z pohledu obsahu, komunikace a ohrožení
škodlivým obsahem. Studie zjistila, že pokud jde o kontrolu přístupu na internet v
domácnosti, rodiče a děti hrají obvyklou hru „na kočku a na myš“. K lidské existenci patří,
že se rodiče snaží, aby jejich děti byly v bezpečí, a že děti testují hranice svých rodičů,
když se snaží dělat to, co od nich mají zakázáno. To platí zejména pro období dospívání,
kdy u děti probíhá přirozený proces oprošťování se od ochranných štítů svých rodičů. V této
době je běžné, že děti experimentují s různými způsoby chování, které zatím příslušelo jen
dospělým. Tím se vytvoří tato hra „na kočku a myš“, kdy se rodiče snaží učit či poučovat své
dospívající děti o nebezpečích spojených s chováním, jako je kouření, pití alkoholu či sexu, a
vytvářejí domácí pravidla, jako je včasný příchod domů, sledování jen určitých pořadů v
televizi apod., která jim mají zabránit, aby se takto chovali. Mnoho teenagerů samozřejmě
tato pravidla porušuje a umí za sebou skvěle zahladit všechny stopy. Pro většinu lidí jsou
nastavená pravidla a vymezení se vůči nim hlavním tématem jejich dospívajících let.
V nedávné době však tato hra na „kočku a myš“ dostala nový rozměr. Stalo se to ve
chvíli, kdy se stal internet základní součástí každodenního života. V současné době by se
rodiče neměli obávat jen o bezpečnost svých dospívajících dětí ve fyzickém světě, ale měli by
věnovat i velkou pozornost nebezpečím, kterým mohou jejich dospívající čelit tváří v tvář v
kyberprostoru. Sledování chování dětí na internetu je v mnoha ohledech daleko složitější
než v reálném světě. Jak již bylo řečeno, děti čelí na internetu širokému spektru nebezpečí
jako je např. škodlivý software, nevhodný obsah a útočné chování známých i neznámých lidí.
Bohužel ne vždy, rodiče a jejich děti chápou, jaké může mít důsledky nebezpečné
chování na internetu. Například, návštěva škodlivé webové stránky může infikovat počítač
rodiny, ze kterého je pak pro zločince velmi snadné ukrást osobní identifikační údaje, což
může mít za následek finanční ztráty a další problémy.
Průzkumu GFI byl proveden mezi 22. březnem a 5. dubnem 2011 a zúčastnilo se ho
535 párů dospělých a dospívajících (tj. celkem 1 070 respondentů) z amerických domácností s
přístupem k internetu. Respondenti byli dotazování na témata online obtěžování, interakce
dospívajících dětí s cizími lidmi, technologie internetové bezpečnosti, vzdělávání v oblasti
internetové bezpečnosti, návštěvy webových stránek pro dospělé, domácího využívání
pracovních počítačů a používání Facebooku.
Klíčová zjištění průzkumu zahrnují:


15 % všech dospívajících dívek uvedlo, že bylo obtěžováno po internetu nebo
prostřednictvím textové zprávy; z mého výzkumu (Veličková, 2009) vyplynulo, že 44
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% dívek mladších osmnácti let alespoň jednou zažilo, že jim někdo v chatovací
místnosti, nebo někde jinde na internetu, dělal sexuální návrhy, které jim byly
nepříjemné; v tomto případě jde o značný procentní rozdíl mezi rokem 2011 a 2009,
který může být zapříčiněn lepší informovaností mladých uživatelek internetu, jak se
v kyberprostoru bezpečně pohybovat;


31 % náctiletých přiznává, že on-line někomu sdělili něco, co by nikdy neřekli z očí
do očí při osobním setkání; 5 % dětí mladších osmnácti let z mého výzkumu
(Veličková, 2009) si myslí, že posílání osobních údajů přes internet jako je adresa, email, telefonní číslo, apod. není nikdy nebezpečné; v těchto dvou případech jistě hraje
velkou roli anonymita, kterou jen zdánlivě poskytuje prostředí internetu, anonymita
mladým uživatelům poskytuje pocit bezpečí, díky ní ztrácejí zábrany, a při svých online počinech nejednají obezřetně;



65 % rodičů uvádí, že nejméně jeden z jejich domácích počítačů byl napaden virem a
62 % z nich pocítilo nějaké či vážné problémy vyplývající z tohoto napadení; tato
velká procenta svědčí o tom, že prakticky každá domácnost může být poznamenaná
nebezpečným on-line chováním;



90 % rodičů, kteří doma využívají pracovní počítače, sdělilo, že je používají také pro
nepracovní účely a 37 % z nich přiznává, že je nechávají používat i svými
dospívajícími dětmi; jeden počítač v domácnosti mohou využívat všichni jeho
členové, nebezpečné on-line chování jednoho z nich, tak může ovlivnit životy všech
členů;



31 % dospívajících chlapců přiznává, že navštěvuje webové stránky určené pro
dospělé, a 53 % všech náctiletých, kteří tyto stránky navštívili, přiznalo, že lhalo při
uvádění svého skutečného věku, aby získalo přístup; 27 % všech dětí mladších
osmnácti let v mém výzkumu uvedlo, že alespoň jednou navštívilo stránky přístupné
až od 18 let (např. porno-stránky).



34 % dospívajících uvedlo, že si vytvořilo on-line účty, o kterých jejich rodiče nevědí;
46 % rodičů dětí mladších osmnácti let z mého výzkumu (Veličková, 2009), není
nikdy přítomno v místnosti, když jejich dítě používá internet a pouze 27 % rodičů
nebo osob, které se o dítě starají vědí, jaké stránky dítě navštěvuje; veškerá on-line
bezpečnost dětí a dospívajících závisí na přístupu osob, které se o ně starají, na jejich
informovanosti a schopnosti učit své děti zodpovědnosti, schopnosti se on-line bránit,
ale také určité míry kontroly, bez které není možné získat vlastní pocit zodpovědnosti
za své činy;
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Téměř dvě třetiny (29 %) náctiletých byly kontaktovány po internetu cizím člověkem



a 23 % z nich nějakým způsobem odpovědělo; se 41 % dětí mladších osmnácti let
z mého výzkumu (Veličková, 2009) se někdo snažil domluvit přes internet osobní
schůzku; tato procenta jsou velmi vysoká, ukazují nám, že on-line hrozby, které
negativně ovlivňují reálný život dítěte jsou obrovské a měli bychom je stále brát
vážně;
36 % rodičů využívá software pro webový monitoring nebo pro filtrování webových



stránek, aby věděli o on-line aktivitách svých potomků, a aby mohli blokovat
nevhodný obsah; je dobře, že mnoho rodin začalo využívat různé softvarové možnosti
pro monitoring a kontrolu chování svých dětí on-line (GFI, 2011; Veličková, 2009).
MSN Microsoft uveřejnil 8. 2. 2011 průzkum (Microsoft, 2011), který zkoumal
postoje a chování rodičů a dětí (věk 14-18 let) ohledně on-line bezpečnosti. Průzkum byl
proveden v 11 zemích:

Velká Británie, Irsko, Španělsko, Finsko, Jižní Afrika, Itálie,

Portugalsko, Turecko, Rusko, Řecko a Egypt. Celkem odpovídalo 8000 respondentů.
Průzkum zjistil, že rodiče jsou si vědomi možných nebezpečí na internetu a 87 % již se svými
dětmi o těchto nebezpečích mluvilo. Avšak pouze 36 % rodičů využívá software rodičovské
kontroly a filtrování obsahu a více než čtvrtina (26 %) nepoužívá žádná opatření k omezení
nebo kontrole svých dětí na internetu.
Mezi klíčové poznatky u dětí patří:


67 % teenagerů si vyčistí historii internetového prohlížeče, aby se ujistilo, že jejich
rodiče nezjistí, co na internetu hledají.17 % říká, že to dělají vždy, 39 % teenagerů
se dívá na webové stránky a hraje on-line hry, se kterými by jejich rodiče
nesouhlasili; tyto údaje jsou klasickou ukázkou odvěké hry mezi rodiči a dětmi na
„kočku a myš“, rodiče by si měli uvědomit, že k těmto úhybným manévrům u dětí
dochází velmi často, a že v dnešní době pro ně není problém své rodiče tzv.
„převést“;



44 % teenagerů lhalo o svém věku on-line; není nic jednoduššího, než si on-line
změnit svou identitu se všemi náležitostmi, kdy tato činnost může být on-line velice
zábavná, ale v reálném světě jí pak mohou dostihnout nedozírně vážné následky;



15 % teenagerů umožňuje všem uživatelům internetu přístup k informacím na svých
sociálních sítích; děti se chtějí chovat sociálně, chtějí se seznamovat, bavit, potkávat
nové lidi a tyto touhy mohou převládat nad potřebou vlastní bezpečnosti; nicméně,
85 % teenagerů omezuje přístup na své sociální síti pouze pro rodinu a přátele nebo
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používá různá nastavení ochrany osobních údajů, což svědčí o jejich informovanosti
a zodpovědnosti k vlastnímu bezpečí;


75 % teenagerů bylo kontaktováno cizím člověkem prostřednictvím internetu a až
37 % z nich na tento kontakt odpovědělo ze zvědavosti; zvědavost u dětí může
rozvíjet jejich další schopnosti a dovednosti, může je však také zavést do velmi
nebezpečných situací, na které, když nejsou přopraveny, mohou doplatit i vlastním
životem; z těch, kteří byli kontaktováni online cizí osobou, bylo 10 % vyděšeno a
11 % to způsobilo starosti;



15 % teenagerů se přiznalo ke komunikaci přes sociální síť, která byla nebezpečná;
z těchto výsledků je vidět, že děti samozřejmě od určitého věku dovedou posoudit či
odhadnout nebezpečnou situaci, přesto je zvědavost láká k tomu, co se stane, nebo
co by se mohlo stát, kdyby porušily zásady bezpečnosti;



23 % teenagerů se cítí dobře při vytváření přátelství s dospělými on-line, což by
v běžném životě ale nedělalo, 18 % rádo odhaluje svá tajemství on-line, která by
off-line nesdělila; zde opět hraje velkou roli anonymita a možnosti hovat se zcela
jinak než v běžném životě.
Klíčové poznatky u rodičů byly:



65 % rodičů si je jisto, že jejich děti používají bezpečnostní opatření při komunikaci
on-line.



více než třetina (36 %) rodičů přiznává, že nesleduje pohyb svých dětí on-line.



44 % rodičů neví, zda jejich děti mají nastaveny prvky ochrany osobních údajů na
sociálních sítích.



69 % rodičů podnikají kroky k tomu, aby jejich děti nenavštívily stránky pro
dospělé, které sami navštěvují.
John Mangelaars, viceprezident Microsoft EMEA, řekl, že mládež je obvykle relativně

dobře technicky zdatná, toto know-how však může mít své nevýhody. Rodiče se mohou
domnívat, že jejich děti nepotřebují průběžné rady nebo pokyny týkající se chování on-line.
Nicméně, děti často nemohou dohlédnout dlouhodobých následků svého chování na internetu,
dokazují to i zde uvedené výsledky různých světových průzkumů, a proto je nesmírně
důležité, aby rodiče byli aktivní a mluvili se svými dětmi o nebezpečích on-line a používali
dostupné možnosti tzv. rodičovské kontroly.
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8. Diskuse k metodologii kvantitativní studie
Na tomto místě bych se krátce vyjádřila k použité metodě.
• Jsem si vědoma toho, že dotazník, který obsahuje 41 otázek, může být pro mladší děti příliš
náročný na vyplňování a ke konci dotazníku už mohou respondenti jen zaklikávat odpovědi
bez rozmyslu. Přesto si myslím, že k této možnosti nedošlo, protože výsledky této studie se
podobají a někdy i shodují s podobnými již provedenými studiemi.
• Při opětovném použití dotazníku by došlo k jeho zkrácení a zefektivnění po provedení
položkové analýzy. Také by pravděpodobně došlo k úpravě a zpřesnění jednotlivých otázek
dotazníku.
• Dále je zřejmý fakt, že z dotazníku je jednoduše čitelné jeho zaměření a účel, proband tedy
velmi snadno zjistí, k čemu asi daná metoda slouží. S tím souvisí velké nebezpečí stylizace
odpovědí tak, aby se jevil ve společensky přijatelnějším světle.
• Pro statistické zpracování byla zvolena metoda prostých korelací (CH2). Jsem přesvědčena,
že bylo možné provést dokonalejší analýzu, ale s ohledem na rozsah této práce a s ohledem na
své statistické znalosti, jsem považovala za dostačující tento postup.
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III. Závěr
Jak již bylo řečeno, informační a komunikační technologie vytvářejí stále nové
příležitosti k trestné činnosti. Nové trestné činy vytvářejí i nové typy obětí, proto je důležité
sledovat dění v kyberperostoru, aby bylo možno viktimizaci předcházet, a pokud se nepodaří
jí předejít, alespoň pomoci s jejím řešením. Spíše než vidět problém internetové kriminality
jako problém pouze v jednotlivci (pachateli či neuváženém uživateli) nebo v samotném
internetu jako médiu, je nutné si uvědomit, že tento problém spočívá v možnostech toho, co
internet jednotlivci nabízí. Proto bychom měli spíše místo kritizování neuváženého on-line
chování dětí a nevěřícného kroucení hlavou nad činy, které jsou schopni pachatelé internetové
kriminality provést, rozšiřovat povědomí o tom, co se může stát v prostředí kyberperostoru,
pokud není internet jako médium a chování uživatele v kyberprostoru nijak regulováno.
V teoretické části této práce jsem se snažila popsat nejběžnější typy internetové
kriminality zaměřené proti dětem a v kvalitativní studii jsem se snažila o umožnění pohled do
prostředí internetové kriminality jak z hlediska oběti, tak i z hlediska pachatele této činnosti.
Díky této analýze se mi podařilo najít odpovědi na výzkumné otázky uvedené v úvodu
empirické části této práce. Kvantitativní studie odhalila svět kyberperostoru ze strany
zkušeností dětí s internetem a podařilo se tak splnit cíle vytyčené v úvodu kvantitativní studie.
Zpracovávání tohoto tématu považuji pro sebe za velice přínosné a výlet do tajů
kyberperostoru a jeho nebezpečí za velmi zajímavý.
Doufám, že tento projekt může být alespoň určitou inspirací a podnětem k dalším
úvahám a zkoumáním v oblasti internetové kriminality zaměřené proti dětem..
.
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V. Přílohy
Příloha č. 1 Zprávy z krizové linky
1

Dívka se na internetu seznámila s klukem (19). Ten jí teď - po třech dnech psaní - začíná
psát, že je do ní zamilovaný. Ona mu napsala, že je zadaná a že nemá zájem. V reakci na
to jí teď napsal, že si podřeže žíly a ona o něj má strach.1
2 S dívkou jsme si psaly zhruba 10 minut, kdy mně řekla, že na nějakých stránkách klikla
na odkaz, kde se objevilo, že do 7 dní zemře. Od té doby má strach v noci, když je tma.2
3 Píše již dospělá, ale studující klientka, že si již přes dva roky píše na chatu s dívkou, se
kterou si i vyměnily několik erotických až pornografických fotografií. Nyní se ukázalo,
že se za dívku vydával nějaký muž, který nyní píšící ženu vydírá a vyhrožuje ji, že
pokud se s ním nesejde a nebude s ním mít pohlavní styk, tak její fotky zveřejní. Klientka
má strach z reakce svého přítele, rodiny, přátel a ostatních lidí ve škole.4
4 Nějaký chlap napsal píšící dívce na e-mail, jestli by s ním nešla do kina, když ho odmítla,
tak ji napsal, že potom by si mohli užít v jeho postýlce. Dívka se obává, aby k ní nepřišel
a neznásilnil ji. 4
5 Na chat přišla dívka, že ji týden chodí nechutné SMS od skrytého čísla z internetu a
někdy ji i prozvání. Popisuje jí sexuální postupy, píše o ní, jak to má ráda. Ze začátku to
bylo nevinné, nevadilo jí, že má o ni někdo zájem, postupně se to zhoršovalo a teď píše
skoro každou hodinu. Je to pro ni hrozné. Odepsat nemůže, číslo nezná, podezření na
nikoho taky ne. Číslo by měli mít jen kamarádi. Neví komu se s tím svěřit, nechce, aby to
věděla máma.1, 5
6 Holčinu přes internet - profil na stránce Libimseti.cz - obtěžuje 24letý chlap, neustále ji
láká na schůzky, nedbá na její odmítání, bombarduje ji vzkazy a láká jí i na sexuální
hrátky. Dívka je už z toho naštvaná, neví co dělat.1, 4
7 Volá holka, že si daly s kamarádkou inzerát na seznamku. Začal je otravovat nějaký
chlap, že by s nimi chtěl sex a jejich nahé fotky. Chtěly s ním přestat komunikovat, ale
on jim začal volat na čísla, která měly na tom inzerátu. Všechno řekly rodičům i ve škole
a inzerát smazaly. Dokonce si změnily i číslo telefonu. Vyhrožoval jim, že ví, kde bydlí a
dá jejich fotky na nějakou sex seznamku.1, 4, 6
8 Holčina dostala nick na 20letého kluka, zamilovala se do něj, byla s ním na schůzce, byl
dost naléhavý a nakonec musela utéct z auta a měla strach. Jenže kluk teď holce píše jako
předtím, je na ni milý, píše že si na ni nic nedovolí a nebude dotírat. Chce si dát schůzku,
ona už má strach. Dívce navíc kluk připadal starší než na 20let. Dívka zvažuje, že si asi
koupí novou SIMkartu a starou zahodí.4
9 Dovolala se dívka, s tím že měla nějaké problémy a potřebovala peníze, tak našla na
internetu inzerát a prodala své nahé fotky. Myslela si že to bude v pohodě, že to bude
někdo cizí ale pak se dozvěděla že to byli kluci z paralelní třídy. Ti ji teď vyhrožují že
když něco řekne a nebude jim po vůli, tak fotky zveřejní po městě.3, 4
10 Volala dívka, že by potřebovala probrat obtěžování nějakým mužem. Přes inzerát se
seznámila s mužem, který tvrdil, že mu je 21 a chtěl si vyměnit adresy, ty si posléze
poslali a on na ní začal vyžadovat zaslání fotografií ‘‘nahoře bez‘‘. Ty mu dívka poslala a
on jí pak začal vyhrožovat, že jí ublíží, že za ní přijede a bude se divit. Vyšlo najevo, že
mu je nejspíše 37 let, a také tvrdí, že je od kriminálky a takto dostává dívky do pasťáku.
Dívce se to nezdá, vyjadřuji také pochyby. Dívka má velký strach z toho, co by jí mohl
udělat. Během hovoru se zmiňuje, že se do něj zamilovala (proto mu poslala foto), ale
teď ho nenávidí. Bojí se toho, že by mohl použít foto proti ní. Dívce tento muž rozhodil i
vztahy s matkou, která jí to vše vyčítá. Dříve měly dobrý vztah a nyní je to špatné.1, 4, 6
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11 Dívku už víc jak 3 týdny přes mobil a e-mail obtěžuje cizí člověk - říká, že je mu 15 let,
že by s ní chtěl chodit, ptá se, jestli je ještě panna, že by s ní chtěl mít souložit, apod.
Dívka to zatím nikomu neřekla, přemýšlela o tom, že by si vyměnila číslo a e-mail.1, 5
12 Volá dívka, ráda by od nás dostala informace, jak by měla postupovat v případě své
mladší sestry. Ta se na internetu dostala na jakési stránky s pornografií a odtud se
nějakým omylem kontaktovala s chlapem, který na svých stránkách onanuje a dělá i jiné
věci a ten jí v současné době otravuje přes mail, píše jí oplzlosti apod. Navíc nějakým
způsobem přišel i k jejímu tel. číslu, zasílá jí perverzní SMS a prozvání ji. Rodina se už o
ni dost bojí, nevědí, jak by měli postupovat.1, 5, 7
13 Volají 2 dívky, které omylem přišly na dětské porno, když hledaly fotku kamarádky na
internetu - a zvažují, jestli by se to nemělo někam hlásit. Vše ohlásit se obávají a mají
špatné svědomí. Zatím to nikomu říct nechtějí.2
14 Dívka sdělila, že náhodně navázala kontakt na chatu s chlapcem. Nejprve vše bylo fajn,
povídali si, ale asi poslední 4 dny jí vyhrožuje, že si jí najde, a že zmlátí ji i jejího kluka
ap. Dívka má na v kontaktech chatu uvedenou adresu - město a ulici, proto se obává, že
je možné, že jí najde.1
15 Plačící holčina se přes internet kamarádila s osmnáctiletým klukem, nedávno se s ním
viděla. Poté jí začal psát, že ho hrozně zklamala (protože chodí s jiným klukem) a už
několik dní ji vydírá sebevraždou, střídavě píše šílené vzkazy. Holka je z toho hodně
špatná, taková věc se jí stala už potřetí, pokaždé s jiným klukem na internetu.1
16 Volala dívka, která se přes internet seznámila s nějakým klukem. Na chatu jí psal, že by s
ní chtěl natočit porno, a že si zjistí její adresu. Poté jí volalo na mobil neznámé číslo a
když to zvedla, někdo jí do telefonu říkal pěkné nechutnosti (raději ani nepíšu!). Dívka si
myslí, že je to kluk z internetu. Stalo se to před měsícem a od té doby se snaží na to
nemyslet, ale nejde to. Byla z toho v šoku a dostala strach. Jen se svěřila kamarádce.1
17 Volala holčina, že jí a jejím kamarádům chodí poslední dva dny výhružné SMS z
internetu. SMS jsou ve smyslu, že když se s ní budou kamarádi bavit tak je holka z
internetu zabije. Volající chodí SMS, že jí nenávidí a že jí zničí.3
18 Volala dívka, které jiná dívka vyhrožuje, že ji zmlátí za to, že se baví s klukem, se
kterým ta holka-agresorka spí. Vyhrožuje jí po ICQ, na lidech.cz a posílá jí vzkazy po
kamarádkách. Už nějakou holku zmlátila, za což má 2 z chování.S holčinou jsme řešily
akutní situaci - byla teď u kamarádky a bála se jít domů, že ji zmlátí. Bavily jsme se o
strachu a i jsme spolu na tel. kousek šly.3
19 Volala holka, že se na chatu seznámila s hezkým klukem (poslal ji fotku), se kterým šla
do kina a ukázalo se, že to je starý chlap. Nejdřív byl hodný a osahával jí, to se jí líbilo,
ale pak ji zatáhl do křoví a znásilnil.Teď neví co má dělat.4
20 Dívce na internet přišly od nějakého dospělého muže fotky nahého přirození. Má z toho
špatný pocit, neví, co od něj může očekávat. Maminka o všem ví, bylo ji slyšet v
zákulisí, při opakovaném obtěžování je rozhodnuta vše nahlásit na policii. Dívka si pro
svou bezpečnost koupí pepřový sprej, chodí 1km pěšky do školy.1
21 Volá dívka s tím, že její bývalý přítel dal na internet několik inzerátů s jejím telefonním
číslem a s tím, že nabízí sexuální služby. Dívka to už probírala s rodiči, ti to řešili s rodiči
chlapce, ale nepomohlo to. Chlapce za to zbil i bratr dívky, ale také to nepomohlo. Dívka
si už 2x změnila číslo, ale on si ho vždy zjistil a na inzerátu ho aktualizoval. Takže
dívce už od listopadu volají muži a chtějí po ní sexuální služby.3
22 Volala dívka kvůli tomu, že spolužák někde ‘vyštrachal‘ video, které před časem
natočila. Jedná se o video, kde tancuje na určitou písničku. Toto video dal spolužák na
YouTube a teď se tím spolužáci baví.3
23 Dívka říká, že se jí kamarád, který je zároveň vedoucí na táboře, ptá přes ICQ na intimní
věci. Je to pro ni nepříjemné. Zároveň má v sobě rozpor, protože s ním ty věci probírá.
Zmiňuje, že má strach, že by jí mohl na táboře znásilnit. S rodiči to probírat nechce.1
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24 Volala dívka za kamarádku, která měla schůzku s klukem (22) přes internet a on jí
obtěžoval. Vzal ji autem za město a tam ji osahával, dívce naštěstí volala její matka, že
má jet domů a chlapec (ač byl dost naštvaný) dívku domů odvezl. Kamarádka je od té
doby zamlklá a je vidět, že ji to trápí. Ten kluk jí navíc pořád píše, že jel takovou dálku
zbytečně apod. Kamarádka nechce, aby to věděli rodiče.4
25 Holčina volá s tím, že o ní spolužačka šíří po internetu lživé a sprosté fámy. Trvá to
skoro tři roky a začalo to poté, co se volající začala více učit a méně chodit s kamarády
ven. S rodiči o tom mluvit nechce. Dívku jsem se snažila podpořit v odhodlání něco s
celou situací dělat. Má právo se bránit, nemusí mít pocit, že žaluje. Prostor pro emoce - je
na dotyčnou pěkně naštvaná.3
26 Volala vzlykající dívka, že ji po ICQ znásilňuje spolužák, píše, že se u toho udělal. Stalo
se to předevčírem a dnes. Dívka má strach, je jí trapně. Nechce spolužáka vidět. Obává
se to říct mamce.Ve škole to také nikomu říct nechce.3
27 Volala dívka s tím, že jí a její kamarádce píše muž (25), který jim nabízí dobití kreditu
za 500 Kč za to, že si je bude moct osahat na intimních místech. Začalo to tak, že si na
Skypu začala psát s nějakou holkou, ze který se poté vyklubal tento chlap.4
28 Dovolala se dívka. Byla hodně rozrušená, plakala. Říkala, že když měli s přítelem sex,
přítel je tajně natočil a video dal na internet.Dozvěděla se to celá třída a chlapec to šíří
vesele dál.Ve třídě se jí kvůli tomu kluci posmívají. Dívka dnes nebyla ve škole a
nejraději by tam nějakou dobu nešla, cítí se trapně.Také se celou věc bojí říci rodičům,
také nechce aby se dozvěděli, že nebyla ve škole. Dívka si nedokázala představit jak by
reagovali.3, 5
29 Starší kluk volá s tím, že jeho kamarád se seznámil na internetu s nějakou holkou, láska
jako trám, holka poslala několik fotek, každá byla jiná, jiná osoba, ona pořád tvrdila, že
ta následující už bude skutečně ona. Chtěla vědět, kde kluk bydlí, tvrdila, že mu nevěří,
chtěla naskenovat občanku, tak jí to kluk poslal. teď má strach, jestli nemůže dojít k
nějakému zneužití.8
30 Kluk, že si po ICQ psal s holkou, které. poslal i nějaké intimní fotky, z holky se vyklubal
chlápek, který mu vyhrožoval, že pokud mu nebude shánět podobné fotky kamarádů,
vyvěsí ty jeho na internet, a také ho lákal na schůzku, dělal mu sex. návrhy.4, 6
31 Volá chlapec, že ho kamarádi nahráli na video, jak se líbá s holkou a umístili to na web.
Teď z něj mají všichni srandu.3
32 Dívka - má vlastní webové stránky, na kterých má své fotky - na jejich základě jí před
časem kontaktovala jistá paní, která po ní chtěla, aby pro její soukromou potřebu
nafotografovala erotické fotky. Toto dívka odmítla, tak jí paní začala vydírat - jedním ze
způsobů bylo, že jí vyhrožovala tím, že samu sebe zabije. Dívka nakonec naléhání
podlehla a nechala se od fotografa, který byl dojednaný touto paní nafotit. V rámci tohoto
fotografování po ní paní chtěla sex, ale to dívka odmítla - fotograf ani paní se o nic
dalšího nepokusili. Dívka si naivně myslela, že tímto vše končí, nicméně opak byl
pravdou, tak již cca měsíc jí vyhrožuje zmíněný fotograf, že její fotky rozešle po
internetu jejím známým a také jejím rodičům a příteli, pokud se s ním nevyspí. Dívka je
zoufalá a neví, co má dělat. Dívka je na něj naštvaná, cítí velký vztek. Dívka je
vyčerpaná, unavená, má strach - chtěla by, aby fotky zmizely, aby měla pokoj a všechno
bylo jako dřív. Zpočátku plakala, postupně se uklidnila, ale dobře jí nebylo. I když dívka
se moc za vše stydí a bude to těžké, mámě zkusí vše říct - snad ještě dnes, až bude
vhodná chvíle.4, 6
U některých případů nebylo možno
1
5
Kyberstalking přímý
Sexting
rozhodnout o jednom konkrétním druhu
2
Kyberstalking nepřímý 6 Pornografie
kriminality, proto je u nich uvedeno více
3
7
Kyberšikana
Kybersex
možnosti, které spolu navzájem souvisí a
4
8
Kybergrooming
Sociální inženýrství prolínají se.
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číslo
zprávy

Příloha č. 2 Výsledky kódování

Klíčové momenty zpráv

1

Dívka se na internetu seznámila se starším klukem

2

Kluk z internetu je do ní zamilovaný, ona nemá zájem
V reakci na to, že ona nemá zájem, jí teď napsal, že si
podřeže žíly
Dívka má strach o kluka, se kterým si na internetu píše
Dívka klikla na odkaz neznámých stránek

3

Na stránkách se objevilo, že do 7 dní zemře
Od té doby má strach, hlavně v noci, když je tma
Dívka již delší dobu chatuje s neznámou dívkou
Vyměnily si spolu s neznámou dívkou několik erotických
až pornografických fotografií
Neznámá dívka z internetu byla ve skutečnosti muž

Muž vyhrožuje, že pokud se s ním nesejde a nebude s
ním mít pohlavní styk, fotky zveřejní

4

5

Výskyt jevu
seznámení přes internet
nesdílení sympatií oběti s
pachatelem
vydírání oběti sebevraždou
pachatele
strach o dopisující protějšek
návštěva neznámých stránek
negativní působení na
psychiku oběti
strach o sebe sama
seznámení na chatu
oběť zaslala své choulostivé
fotografie pachateli
lživá identita pachatele-místo
ženy muž
pachatel je pro oběť neznámý
vyhrožování a vydírání
zveřejněním zaslaných
erotických fotek
požadování pohlavního styku
požadování osobní schůzky

Dívka má strach z reakce partnera, rodiny, kamarádů,
spolužáků

strach z reakce okolí

Dívka dostala e-mail od neznámého muže
Pozvánka od neznámého muže do kina
Po odmítnutí následuje další e-mail s nemravnými
návrhy

pachatel kontaktoval oběť
prostřednictvím jejího e-mailu
lákání na osobní schůzku
vzestupná frekvence
obtěžujících e-mailů

Dívka má strach, že by ji mohl pachatel vyhledat a ublížit
ji
strach o sebe sama
obtěžování přes SMS z
Dívce chodí nechutné SMS z internetu
internetu
Pachatel v SMS popisuje sexuální postupy, píše o oběti
jak "to" má ráda

posílání SMS se sexuální
tématikou
vztahování sexuální tématiky k
oběti

Zpočátku dívce SMS nevadily, těšil ji něčí zájem
SMS chodí už každou hodinu
Dívka se cítí hrozně
Nezná telefonní číslo - nemůže odepsat
Nemá na nikoho podezření
Není si jistá, komu se svým trápením svěřit
Nechce se svěřit mámě

149

počáteční lhostejnost oběti k
obtěžování
vzestupná frekvence
obtěžujících SMS
hrozný pocit ze vzniklé situace
nemožnost na útoky reagovat
pachatel je pro oběť neznámý
nejistota v tom, komu se svěřit
oběť má nedůvěru k pomoci ze
strany rodiny

číslo
zprávy

6

7

Klíčové momenty zpráv
Dívka má svůj profil na sociálním serveru a začal ji na
něm obtěžovat starší muž
Muž dívku láká na schůzky, sexuální hrátky

obtěžování přes profil na
sociálním serveru
pachatel láká oběť na osobní
schůzku a sexuální hrátky

Muž nedbá dívčina odmítání

lhostejnost pachatele k
odmítáni oběti

Muž dívku bombarduje vzkazy na jejím profilu
Dívka je na něj naštvaná
Dívka neví, co si má počít

vzestupná frekvence
obtěžujících vzkazů na profilu
naštvání na pachatele
nevědomost, co dělat dále

seznámení přes on-line
Kamarádky si společně daly inzerát na on-line seznamku seznamku
obtěžování prostřednictvím
Začal je prostřednictvím inzerátu obtěžovat muž
inzerátu na internetu
pachatel od obětí vyžaduje
Muž s nimi chce mít sex
pohlavní styk
pachatel od obětí vyžaduje
Muž chtěl, aby mu zaslaly své nahé fotografie
zaslání jejich nahých fotografií
snaha ukončení komunikace s
Dívky se snaží, aby s nimi muž přestal komunikovat
pachatelem je bezvýsledná
Dívky vše řekly rodičům i ve škole
oběť se svěřila rodičům
oběť se svěřila ve škole
obtěžování stále pokračuje i po
Smazaly inzerát, ale nic se tím nevyřešilo
smazání inzerátu na internetu
Muž jim ale začal telefonovat na čísla, která byla v
inzerátu
Muž jim vyhrožoval, že jejich fotografie a tel. číslo umístí
na erotických stránkách
Změnily si tel. čísla

8

Výskyt jevu

Dívka se přes internet seznámila s klukem a zamilovala
se do něj

Byla s klukem z internetu na schůzce
Ze schůzky musela utéct z auta kluka, protože na ni
sexuálně naléhal
Měla z kluka po schůzce strach
On se jí znovu ozval a sliboval, že už na ni nebude
naléhat
Pachatel chce další schůzku
Dívka už nechce další schůzku, bojí se
Dívce kluk připadal starší než jak uváděl na internetu
Dívka si chce změnit tel. číslo
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přesun obtěžování z prostředí
internetu do prostředí mobilní
komunikace
vyhrožování umístěním fotek a
tel. čísel na erotické stránky
oběť byla donucena změnit si
tel. číslo
seznámení přes internet
počáteční zamilování oběti do
pachatele
osobní setkání oběti s
pachatelem
sexuální naléhání pachatele
na oběť na osobní schůzce
strach z pachatele
opětovné kontaktování oběti
pachatelem
pachatel vyžaduje další
schůzku
oběť nechce další setkání s
pachatelem
strach z pachatele
lživý věk pachatele
oběť uvažuje o změně tel.čísla

číslo
zprávy

9

Klíčové momenty zpráv

Výskyt jevu

Dívka potřebovala peníze, proto přes inzerát na internetu
prodala své nahé fotografie
potřeba finančních prostředků

Myslela, že všechno bude v pořádku, když přes internet
prodá své nahé fotografie
Fotky z internetu koupili kluci z vedlejší třídy

Vyhrožují ji, že fotky zveřejní, pokud jim nebude po vůli

oběť prodala své nahé
fotografie přes internet
počáteční vnímání situace za
bezproblémovou
choulostivý materiál oběti
získali lidé z jejího okolí
pachatelem jsou spolužáci
oběti
vyhrožování a vydírání oběti
zveřejněním jejich nahých
fotek
požadování, aby jim oběť byla
po vůli

10

seznámení přes on-line
seznamku
pachatel od oběti vyžaduje
zaslání jejich nahých fotografií
oběť zaslala své nahé
fotografie pachateli
vyhrožování fyzickým
Muž jí začal vyhrožovat, za ní přijde a ublíží ji
napadením oběti
Vyšlo najevo, že muž je starší než na začátku uváděl
lživý věk pachatele
lživé údaje pachatele o jeho
Muž tvrdí, že je od kriminálky a dostává dívky do pasťáků působení ve společnosti
strach z osobního vyhledání
Dívka se bojí, že by ji mohl najít a ublížit ji
oběti pachatelem
strach o sebe sama
Na začátku do něj byla zamilovaná, proto mu poslala své počáteční zamilování oběti do
nahé fotky
pachatele
Teď muže nenávidí
nenávist k pachateli
strach ze zneužití fotografií
Bojí se, že by mohl použít fotky proti ní
zaslaných pachateli
Bojí se, že kvůli svých nahých fotografií by mohla mít
strach z postihu za odeslání
problémy se zákonem
svých nahých fotek
Dívka se svěřila rodičům
oběť se svěřila rodičům
rodiče vyčítají oběti vzniklou
Rodiče jí celou situaci vyčítají
situaci
Dívka se seznámila s mužem přes on-line seznamku
Muž po ní začal vyžadovat zaslání jejích nahých
fotografií
Dívka muži z on-line seznamky své nahé fotografie
poslala

Dříve měla s rodiči dobrý vztah, teď se hádají
11

Dívku delší dobu sexuálně obtěžuje neznámý muž přes
e-mail a mobil
Ptá se jí, jestli je ještě panna
Chce s ní mít pohlavní styk
Dívka se ještě nikomu nesvěřila
Chce si změnit tel. číslo a e-mail
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narušení vztahu s rodiči
vzhledem ke vzniklé situaci
sexuální obtěžování přes email a mobil
otázky pachatele na intimní
detaily oběti
pachatel od oběti vyžaduje
pohlavní styk
oběť se nikomu nesvěřila
oběť uvažuje o změně tel.čísla

číslo
zprávy

12

Klíčové momenty zpráv
Dívka má velký strach o svou mladší sestru, která má
problémy kvůli internetu
Sestra se dostala na internetu na erotické stránky
Omylem na stránkách kontaktovala nějakého muže
Muž má vlastní stránky, na kterých onanuje
Muž sestře posílá nechutné e-maily
Muž zjistil tel. číslo setry a zasílá ji perverzní SMS a
prozvání ji
Rodina to ví, neví však jak postupovat

13

oběti na internetu objevily
dětské porno
nevědomost, zda situaci
Neví, jestli to mají hlásit, ale mají pocit, že to musí udělat ohlásit
pocit odpovědnosti situaci
nahlásit
špatné svědomí z náhodné
návštěvy stránky s dětským
pornem
strach situaci oznámit

Pachatel jí píše šílené vzkazy

seznámení oběti s pachatelem
na chatu
počáteční komunikace s
pachatelem byla v pořádku
vyhrožování fyzickým
napadením oběti a jejího
přítele
oběť v profilu na sociálním
serveru uvedla svou adresu
strach z osobního vyhledání
oběti pachatelem
seznámení přes internet
osobní setkání oběti s
pachatelem
pachatel obviňuje oběť
vydírání oběti sebevraždou
pachatele
pocit odpovědnosti za
dopisujícího
oběť dostává šílené vzkazy

Dívce je z toho špatně

oběti je ze vzniklé situace
špatně

Dívka se seznámila na chatu s chlapcem
Na začátku byla komunikace v pořádku
Později jí začal vyhrožovat, že si jí najde a zmlátí ji i
jejího kluka
Dívka má na profilu uvedenou svou adresu

15

strach o blízké
návštěva neznámých
erotických stránek
nechtěné kontaktování
neznámého muže přes internet
pachatel má vlastní intimní
stránky
oběť dostává nechutné e-maily
od pachatele
oběť dostává nechutné SMS
od pachatele
pachatel oběť prozvání
oběť se svěřila rodičům
nejistota v tom, co dělat dále

Dvě kamarádky na internetu narazily na dětské porno

Dívky mají špatné svědomí, protože tuto stránku
s dětským pornem navštívily
Bojí se nahlásit, že objevily stránku s dětským pornem
14

Výskyt jevu

Má strach, že ji kluk z chatu skutečně najde
Dívka se přes internet seznámila s klukem
Setkali se spolu
Kluk jí začal psát, že ho zklamala, protože má kluka
Začal ji vydírat sebevraždou
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číslo
zprávy

16

Klíčové momenty zpráv
Dívka se na chatu seznámila s klukem
Na chatu jí psal, že by s ní chtěl natočit porno a že si ji
najde

Poté dívce volal někdo na mobil a začal jí říkat nechutné
věci
Dívka byla v šoku
Má z toho strach
Musí na to pořád myslet
Řekla to jen kamarádce

17

Dívce a jejím kamarádům chodí výhružné SMS z
internetu
Píše dívka, že pokud se s volající nepřestanou kamarádi
bavit, tak je vyhrožující dívka zabije

Dívce chodí výhružné SMS, že ji vyhrožující nenávidí, a
že ji zničí
Dívka má velký strach

18

19

Výskyt jevu
seznámení oběti s pachatelem
na chatu
pachatel chce s obětí natočit
porno
pachatel vyhrožuje oběti
osobním vyhledáním
telefonáty s nechutným
obsahem
šok ze vzniklé situace
strach ze vzniklé situace
oběť musí na vzniklou situaci
stále myslet
oběť se svěřila kamarádce
oběť a kamarádi oběti
dostávají výhružné SMS z
internetu
vyhrožování fyzickou likvidací
pachatel požaduje změnu v
osobních vztazích oběti
pachatel píše oběti, že ji
nenávidí, že ji zničí
strach o sebe sama

Dívce vyhrožuje jiná dívka přes ICQ a na sociálních
serverech, že ji zmlátí, pokud se nepřestane bavit s jejím vyhrožování fyzickým
klukem
napadením oběti
strach z vědomí, že pachatel
Vyhrožující už někoho zmlátila
už někoho fyzicky napadl
Dívka má velký strach
strach o sebe sama
Dívka má strach někomu se s tím svěřit
strach někomu se svěřit

Vypadal jinak než na fotce, kterou ji poslal

seznámení oběti s pachatelem
na chatu
osobní setkání oběti s
pachatelem
lživý věk pachatele
lživá identita-vypadal jinak než
na fotce

Nejdřív jí nevadilo, že vypadá jinak než na fotce, kterou ji
poslal, a také že je starší než uváděl, protože na ni byl
hodný
Na schůzce došlo k znásilnění
Dívka neví, co si má počít

počáteční lhostejnost k
nepravdivým informacím, které
pachatel sdělil oběti
znásilnění na schůzce
nevědomost, co dělat dále

Dívka se na chatu seznámila s klukem
Šla s klukem z chatu na schůzku
Ukázalo se, že je starší, než uváděl
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číslo
zprávy

20

21

Klíčové momenty zpráv

Dívce na internetu přišly od nějakého muže fotky nahého zasílání choulostivých fotek
přirození
pachatele oběti
špatný pocit oběti ze vzniklé
Dívka má z toho špatný pocit
situace
nevědomost toho, co je možné
Neví, co může od muže čekat
od pachatel očekávat
Se vším se svěřila mamince
oběť se svěřila matce
oběť si pořizuje bezpečnostní
pomůcky-pepřový sprej, pro
zvýšení své vlastní
Dívka si chce pro svou bezpečnost pořídit pepřový sprej bezpečnosti
Hodně se bojí
strach o sebe sama
Bývalý přítel dívky dal na erotické stránky inzerát s jejími
osobními údaji

Dívce už delší dobu volají muži a vyžadují erotické
služby
Rodiče o celé situaci vědí
Nepomohla ani změna tel. čísla, opět si je zjistil a vše na
internetu aktualizoval
Rodiče bezúspěšně situaci řešili s rodiči chlapce, bratr
dívky se také pokoušel situaci řešit
Dívka neví, co si má počít
22

23

Výskyt jevu

Kamarád dívky objevil její video, na kterém tancuje na
určitou písničku
Kamarád ukázal video spolužákům a umístili ho na
YouTube

umístění osobních údajů oběti
na erotické stránky
pachatelem je bývalý přítel
oběti
časté telefonáty vyžadující
erotické služby
oběť se svěřila rodičům
oběti nevyšla snaha změnit
vzniklou situaci
zapojení rodiny do řešení
vzniklé situace
nevědomost, co dělat dále

Zároveň má v sobě rozpor, protože s ním intimní věci
probírá
Zmiňuje, že má strach, že by ji mohl kamarád znásilnit

objevení soukromého videa
oběti
umístění soukromého videa
oběti na internet
okolí oběti ví o vzniklé
nepříjemné situaci
oběť se stala terčem
posměchu
pachatelem je kamarád oběti
otázky pachatele na intimní
detaily oběti
nepříjemný pocit ze vzniklé
situace
špatný pocit oběti z toho, že s
pachatelem probírala intimní
věci
strach oběti ze znásilnění

Nechce to probírat s rodiči

oběť má nedůvěru k pomoci ze
strany rodiny

Spolužáci se videem hodně baví
Kamarád dívky se ji přes ICQ ptá na intimní věci

Dívce je to nepříjemné
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číslo
zprávy

24

Klíčové momenty zpráv
Dívka se svěřuje, že má strach o kamarádku, která má
problémy kvůli internetu
Kamarádka, se seznámila přes internet s klukem
Šla s klukem z internetu na schůzku
Na schůzce na ni sexuálně naléhal
Naštěstí k ničemu nedošlo, protože dívce volala matka
Kluk byl hodně naštvaný, že za ní jel takovou dálku
zbytečně
Kamarádka je od té doby zamlklá, je vidět, že ji to trápí
Kluk jí pořád píše vyčítavé SMS, že nedošlo k
intimnostem
Kamarádka nechce, aby to věděli rodiče

25

Kamarádka dívky o ni začala po internetu šířit lživé a
sprosté pomluvy

Dívka je na kamarádku hodně naštvaná

26

Neví komu se má svěřit, nechce žalovat
Dívce po ICQ píše spolužák, že se při hovorech s ní
"udělal"

28

strach o blízké
seznámení přes internet
osobní setkání oběti s
pachatelem
sexuální naléhání pachatele
na oběť na osobní schůzce
jen náhoda zabránila pachateli
v sexuálním zneužití oběti
naštvání pachatele na oběť
zamlklost oběti
pachatelovo vyčítání oběti, že
nedošlo k intimnostem
oběť má nedůvěru k pomoci ze
strany rodiny
šíření lživých a sprostých
pomluv po internetu
pachatelem je kamarádka
oběti
naštvání na pachatele
nevědomost, komu se svěřit se
svým trápením
pachatelem je spolužák oběti
znásilňování přes ICQ
strach
pocit trapnosti
strach někomu se svěřit

Dívka má strach
Je jí trapně
Bojí se to někomu říct
27

Výskyt jevu

Neznámá dívka byla ve skutečnosti muž

seznámení oběti s pachatelem
přes Skype
lživá identita pachatele-místo
ženy muž

Muž jim začal nabízet dobití kreditu na 500Kč, když si je
bude moci osahat na intimních místech

intimní služby oběti za úplatu

Kamarádky si na Skypu psaly s dívkou

Dívka měla pohlavní styk s přítelem a on je tajně natočil
na video

Všichni se sledováním videa hodně baví
Dívka se cítí trapně

pořízení tajného videa intimní
situace oběti
pachatelem je přítel oběti
umístění tajně natočeného
videa na internet
okolí oběti ví o vzniklé
nepříjemné situaci
oběť se stala terčem
posměchu
pocit trapnosti

Nechce jít do školy, ale ví, že tam bude muset jít
Dívka plakala
Bojí se to říct rodičům

nesplnitelné přání oběti nesetkat se s okolím, které ví,
o vzniklé nepříjemné situaci
citové rozrušení oběti - pláč
strach svěřit se rodičům

Video umístil na internet
Celá třída na internetu viděla její intimní video
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číslo
zprávy

29

30

Klíčové momenty zpráv
Kamarád kluka se na internetu seznámil s dívkou

seznámení přes internet

Dívka mu zasílala různé fotky a pokaždé tvrdila, že
následující už bude skutečně ona
Dívka chtěla vědět, kde kamarád bydlí
Když jí to napsal, nevěřila mu a chtěla, aby ji naskenoval
občanku
Kamarád kluka zaslal neznámé holce z internetu
naskenovanou občanku

pachatel oběti zasílal lživé
fotografie
požadování zaslání osobních
údajů
požadování zaslání osobních
údajů
odeslání osobních údajů
pachateli

Teď má strach jestli nemůže dojít ke zneužití údajů

strach ze zneužití odeslaných
údajů

Kluk si po ICQ psal s holkou
Kluk poslal holce z ICQ nějaké své intimní fotky
Neznámá dívka byla ve skutečnosti muž
Muž mu začal vyhrožovat, že pokud mu nebude shánět
další podobné fotky kamarádů, zveřejní jeho fotky na
internetu

Muž chlapce lákal na schůzku dělal mu sexuální návrhy
31

Výskyt jevu

Kamarád kluka nahrál na video jak se líbá s holkou

seznámení oběti s pachatelem
přes ICQ
zaslání intimních fotek oběti
pachateli
lživá identita pachatele-místo
ženy muž
vyhrožování umístěním
choulostivých fotek oběti na
internet
vyžadování shánění erotických
materiálů kamarádů
pachatel láká oběť na osobní
schůzku a sexuální hrátky
pořízení tajného videa intimní
situace oběti
pachatelem je kamarád oběti

Kamarád video umístil na internet

umístění tajně natočeného
videa na internet

Klukovi se teď všichni smějí

oběť se stala terčem
posměchu
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číslo
zprávy

32

Klíčové momenty zpráv
Dívka má vlastní webové stránky se svými fotografiemi
Dívku prostřednictvím stránek kontaktovala žene, která s
ní chtěla nafotit erotické fotky

Žena na dívku začala hodně naléhat
Žena začala dívku vydírat vlastní sebevraždou, pokud
fotky nenafotí
Dívka naléhání podlehla a s najatým fotografem erotické
fotky nafotila
Fotograf jí začal vyhrožovat, že fotky zveřejní na
internetu, pokud s ním nebude mít sex
Dívka je zoufalá, neví, co má dělat
Dívka plakala
Dívka má vztek na fotografa a zároveň velký strach
Dívka je vyčerpaná a unavená fyzicky i psychicky

Dívka se za vše moc stydí
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Výskyt jevu
vlastní webové stránky se
svými fotografiemi
kontaktování oběti
prostřednictvím jejich web
stránek
požadování nafocení
erotických fotek
neustálé naléhání na oběť
vydírání oběti sebevraždou
pachatele
oběť podlehla naléhání
vyhrožování a vydírání
zveřejněním nafocených
erotických fotek
požadování pohlavního styku
zoufalství, ze vzniklé situace
nevědomost, co dělat dále
citové rozrušení oběti - pláč
vztek na pachatele
strach z pachatele
fyzické a psychické vyčerpání
vyčerpanost a únava ze
vzniklé situace
pocit odpovědnosti za
vzniklou situaci
pocit studu za vzniklou situaci

Příloha č. 3 On-line dotazník
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Příloha č. 4 Pravidla pro děti a rodiče k bezpečnému užívání internetu
Jak chránit děti v kyberprostoru
Jak již bylo řečeno, pokud budeme děti učit základním pravidlům bezpečného
používání internetu, je velká pravděpodobnost, že se nestanou on-line obětí.
Proto je důležité děti učit, že:


by neměly sdělovat adresu svého bydliště, telefonní číslo domů nebo adresu školy,
jména, adresy, telefonní čísla rodičů a rodinných příslušníků či další osobní informace
někomu, s kým se seznámily prostřednictvím internetu a nevědí o něm nic jiného, než
to, co jim na internetu sám řekl; stejná pravidla platí i pro vytváření svých profilů na
různých sociálních serverech, jako je Facebook či Lide.cz;



informace, které poskytnou on-line např. na chatu, se stanou dostupnými pro mnoho
lidí, kteří je poté mohou dále šířit a zneužívat;



pokud se neporadí s rodiči, nebo s osobami, které se o ně starají, neměly by nikomu
po internetu posílat své fotografie či videonahrávky;



by neměly nikomu, ani nejlepšímu příteli, prozrazovat heslo nebo přihlašovací jméno
své internetové stránky nebo počítače;



ten, kdo je na druhé straně při on-line komunikaci či psaní sms, nemusí být tím, za
koho se vydává, v on-line prostředí je velmi jednoduché měnit svou identitu;



by si neměly bez vědomí rodičů nebo osob, které se o ně starají, domlouvat osobní
schůzky s někým, koho znají jen prostřednictvím internetu, a pokud na takovou
schůzku půjdou, měly by se scházet na veřejných místech a nechodit na schůzku
samy;



by neměly pokračovat v komunikaci na internetu, když se jim bude zdát, že se tam
probírají věci, které je přivádějí do rozpaků nebo vyděsí; měly by také vědět, že to
není jejich vina, pokud k něčemu takovému na internetu dojde, a že by měly o
takovém či o všech podobných nepříjemných zážitcích říct rodičům nebo někomu
z dospělých, komu důvěřují;



by neměly odpovídat na zlé, urážlivé, nevkusné nebo hrubé e-maily či jiné zprávy
a vždy by o takových zážitcích měly říci rodičům nebo někomu z dospělých, komu
důvěřují;



by neměly otvírat soubory přiložené k e-mailům, nebo samotné e-maily, či chatové
zprávy pokud přijdou od lidí nebo z míst, které neznají; tyto zprávy mohou obsahovat
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viry nebo jiné programy, které by mohly zničit důležité informace a poškodit software
počítače;


by neměly reagovat na výzvy zpětného volání, které dostanou prostřednictvím sms
nebo e-mailem a informují je o výhře;



neuvážené využívání služeb, které poskytují např. mobily (stahování her, surfování
na internetu či volání na prémiová čísla) je může stát hodně peněz, a proto by měly
přemýšlet nad jejich používáním.

Pravidla pro rodiče
Rodiče i učitelé dětí by se měli držet následujících pravidel on-line bezpečnosti:


nechte se dítětem poučit o službách, které v on-line prostředí využívá, a ujistěte se o
legálnosti jejich obsahu; jsou tři hlavní místa, která děti na internetu nejčastěji
navštěvují: 1) IM – jako je např. ICQ, skype, 2) sociální sítě – jako je např. Facebook,
3) stránky s možností pouštění videa – jako je např. Youtube.com. Většina těchto
služeb má na svých stránkách také možnost „Report Abuse“ (Nahlásit obtěžování).
Tato služba bývá někdy označena i jako: Violation of Terms (Porušení podmínek),
Center of Security (Centrum bezpečnosti) apod. V případě nejrozšířenějších služeb
najdete pomoc na těchto stránkách:





Facebook: http://www.facebook.com/help/?page=798
Libimseti: http://podpora.libimseti.cz/?uid=
Lide.cz: http://www.seznamsebezpecne.cz/nahlaste-zavadny-obsah
YouTube:
http://www.google.com/support/youtube/bin/request.py?contact_type=abuse&hl=c
s-CZ
Kromě toho je možné anonymně hlásit případy obtěžování nebo nelegální internetové
činnosti (a to u nás i v zahraničí) na národní „horkou linku“ Internethotline http://www.internethotline.cz/;


otevřete si svůj vlastní účet na serverech jako vaše dítě, nechte ho, aby vám
s otevřením účtu pomohlo a seznámilo;



zajímejte se o internetové kamarády svých dětí, stejně jako se zajímáte o jejich
kamarády ve školce či škole;



základem při komunikaci rodiče či učitele s dítětem je otevřenost; při nepříjemných
zkušenostech dítěte s děsivým obsahem nebo nepříjemným člověkem není řešením
dítě trestat nebo mu dokonce bránit používat internet, ale poradit mu, jak se v
budoucnu nepříjemným zkušenostem vyhnout; jak se rodič či učitel při podobné
situaci zachová, určuje, zda se mu dítě svěří i v budoucnu;
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nechte vaše dítě sepsat všechna přihlášení a hesla ke svým účtům, dohodněte se, že
budou uloženy v obálce na skrytém místě, pro případ nouze či nebezpečí;



na místo s nevhodným obsahem se může dítě dostat zcela náhodou, řada technologií
dnes umožňuje nastavit tzv. rodičovský zámek na filtrování obsahu, který se snaží
blokovat přístup dětí na místa v on-line prostředí, která jsou pro ně vzhledem k věku
nevhodná; dalším nástrojem kontroly je např. zpětný výpis volání, navštívených
webových stránek, blokování prémiových SMS, nastavení limitu volání apod.;
v žádném případě však neexistuje stoprocentní ochrana a vyplatí se spíše dítě
vychovávat tak, aby si v podobných situacích dokázalo poradit či říci o pomoc; dítě by
mělo být schopno přemýšlet a zodpovídat si při návštěvě webových stránek
následujících pět otázek:






Vím, kdo napsal materiál na této stránce?
Mohu informacím na stránce věřit?
Pokud někdo jiný vstoupí na tuto stránku, mohu si být jistý, že je tím, kým tvrdí,
že je?
 Jaké informace o sobě bych neměl na této stránce prozrazovat?
 Jaký dopad budou mít jakékoliv informace (text, obrázky, videa apod.), které
této stránce poskytnu, na mne, mé přátele, rodinu a komunitu?
sledujte, kolik času dítě u počítače stráví; Nepohybuje se ve světě virtuálních her
častěji než na hřišti? Nepohybuje se víc na chatu a nekomunikuje s anonymními
osobami (skrytými za chatovými přezdívkami) častěji než se svými kamarády?
Nepozorujete u něj projevy připomínající závislost na chatování či počítačových
hrách? Nedovolte, aby virtuální realita dítě příliš pohltila. Věnujte dětem pozornost a
umožněte jim co největší pole aktivit, aby netrávily celé dny u počítače;



nenechte děti mít počítač ve svém pokoji, kde jsou samy, toto pravidlo se
samozřejmě může měnit s věkem a zodpovědností dítěte;



mluvte s dětmi o všech výhodách i rizicích při používání internetu a mobilních
telefonech; stanovte si pravidla při jejich používání a veďte děti k tomu, aby se vám
nebály s čímkoli svěřit.

Další důležité zdroje týkající se internetové bezpečnosti a možnosti nahlášení nelegálního či
nevhodného obsahu webových stránek:

1) www.saferinternet.cz

4) www.e-bezpeci.cz

2) www.internethotline.cz

5) www.linkabezpeci.cz

3) www.pomoconline.cz

6) www.horkalinka.cz
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Příloha č. 5 Dětská práva
Dítě jako každá lidská bytost má svou hodnotu, důstojnost a základní práva. Vzhledem
ke svému tělesnému i duševnímu vývoji, bezbrannosti a zranitelnosti potřebuje zvláštní péči,
pomoc, ochranu, porozumění a lásku. Dětská práva se vztahují bez výjimky na každé dítě i
nezletilou mládež ve věku 0 -18 let. Česká republika jako signatářská země je povinna učinit
všechna zákonodárná, správní a jiná opatření, pro naplnění jednotlivých článků Úmluvy o
právech dítěte. Již preambule Úmluvy říká, že dítě musí vyrůstat v rodinném prostředí, v
atmosféře štěstí, lásky a porozumění. Rodič či zákonný zástupce má prvotní odpovědnost za
výchovu a vývoj dítěte, Stát je má v tom podporovat a poskytovat jim při výchově dětí
přiměřenou pomoc /čl. 18 /.
Úmluva je založena na čtyřech základních pilířích:
Právo na přežití – zaručuje zachování života a uspokojování základních potřeb dítěte
Právo na rozvoj – týká se harmonického rozvoje dítěte včetně práva na vzdělání, na
volný čas, ale i práva na svobodu myšlení a vyznání
Právo na ochranu – chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání
Právo na účast – dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které
se ho týkají
Listina dětských práv na internetu:
Práva, která by měla být respektována dětmi i dospělými:
• Mám právo bádat, učit se a užívat si na internetu všechny dobré věci pro děti.
• Mám právo uchovávat veškerou informaci o sobě v tajnosti.
• Mám právo, aby mne nikdo neobtěžoval a netrápil.
• Mám právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, které neznám nebo kterým nevěřím.
• Mám právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře a neodpovídat na otázky.
• Mám právo vždy požádat rodiče nebo vychovatele o pomoc.
• Mám právo nahlásit každého, kdo se podle mého názoru chová divně nebo dává divné
otázky.
• Mám právo necítit se provinile, když se na obrazovce počítače objeví odporné věci.
• Mám právo, aby mi lidé na internetu prokazovali respekt.
• Na internetu mám právo cítit se bezpečně a být v bezpečí!
Zdroj: DětskáPráva.cz. Leták - Dětská práva [on-line]. 2006 [cit. 2009-09-26]. Dostupný z
WWW: <http://www.detskaprava.cz/nactileti/letaky_prava.htm>.; Saferinternet.cz. Zákony a
pravidla
[on-line].
2005
[cit.
2009-09-19].
Dostupný
z
WWW:
<http://www.saferinternet.cz/zakony-a-pravidla/36-3>.
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Příloha č. 6 Nejpoužívanější zkratky v internetové komunikaci
Nejpoužívanější české zkratky:
Akronym
EE/NN
HH
JJ
KUA
MMNT
MT
MTMR
MUHEHE
NJN
NZ
O5
PSP
TLF
TJ
TJN
TWE
VOE
Z5

Význam
Ne ne
Hehe
Jo jo
Kurva
Moment
Miluji tě
Mám tě moc rád/a
Zlomyslný smích
No jo no
Není zač
Opět
Polib si prdel
Telefonuji
To jo
To jo no
Ty vole
Vole
Zpět

Nejpoužívanější anglické zkratky:
Akronym
2U
4E
4YEO
2L8
AFAIK
AKA
AFK
ASAP
AYOR
BB
BBL/S
BFU
BRB
BTW
CU, CUS
CU2
CUS
DND
DIY
FAQ
FE
FCI

Anglický význam

Český překlad

To You
For You
For Your Eyes Only
Too Late
As Far As I Know
Also Known As
Away From Keyboard
As Soon As Possible
At Your Own Risk
Bye Bye
Be Back Later/Soon
Bloody Fucking User
Be Right Back
By The Way
See You
See You Too
See You Soon
Do Not Disturb
Do It Yourself
Frequently Asked Questions
For Example
Free Cool In

tobě
pro tebe
tajné, soukromé, jen pro tvé oči
pozdě, příliš pozdě
pokud vím, pokud se nepletu
také známý jako
nejsem tu
jakmile to bude možné, co nejdříve
na vlastní riziko
čau čau
vrátím se později/brzy
běžný franta uživatel (eufemicky)
budu hned zpátky/buď hned zpět
mimochodem
ahoj (uvidíme se)
taky ahoj
brzy na viděnou
nerušit, nerušte
udělej si dám
často kladené dotazy
například
frikulín (osoba co je free-cool-in - zpravidla
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FYI
GR8
GL
GN
GNSD
GOK
GIYF
GTB / GS
HF
HTH
IANAL
IC
IDK
IDGI
IMAO
IMHO
IOW
JFGI
K, OKI
KISS
LMAO
LOL
L4
L8R
M2
NC
NOOB
NP
NRN
NT
NVM
OMG
OT

For Your Information
Great
Good Luck
Good Night
Good Night, Sweet Dreams
God Only Knows
Google Is Your Friend
Go Too Bed / Go sleep
Have Fun
Hope This Helps
I´m Not A Lawyer
I See
I Don´t Know
I Don´t Get It
In My Arogant Opinion
In My Humble Opinion
In Other Words
Just Fucking Google It

OK
Keep It Short and Simple
Laughing My Ass Off
Laughing Out Loud
Looking For
Later
Mee Too
No Comment
Noobie
No Problem
No Reply Necessary
Nice Try
Never mind
Oh My God
Off Topic
Problem Exists Between Keyboard
PEBKAC
and Chair
PLS
Please
Q/A
Questions and Answers
ROFL
Rolling On Floor Laughing
RTFM
Read The Fucking Manual
Situation Normal, All Is Fucked
SNAFU
Up
SRY
Sorry
TANJ
There Ain´t No Justice
Try Google, Before Asking Dumb
TGBADQ
Questions
TGIF
Thanks God, It´s Friday
THX
Thanks
U2
You Too
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hanlivé)
pro tvou informaci
paráda, super, dobrý
hodně zdaru
dobrou noc
dobrou noc, sladké sny
to ví jen Bůh
Google je tvůj kamarád
jdu (jdi) do postele, jdu (jdi) spát
bav se, příjemnou zábavu přeji
doufám, že to pomůže
nejsem právník
aha, chápu, rozumím
nevím, neznám
nechápu to, nerozumím
dle mého arogantního názoru
dle mého skromného názoru
jinými slovy
vygoogluj si to (vyhledej to ve vyhledávači
Google)
ok, ano
udělej to stručně (krátce) a jednoduše
smíchy se asi znečistím
směji se, až se za břicho popadám
hledám
později
já také
bez komentáře
nováček
žádný problém, bez problému
odpověď není nutná
dobrý pokus
nevadí, neřeš
panebože, proboha
není k věci, příspěvek mimo mísu
problém se nachází mezi židlí a klávesnicí
prosím
otázky a odpovědi
válím se smíchy po zemi
přečti si sakra ten návod
situace je normální, všechno je v pytli
promiň, omlouvám se
není spravedlnosti
zkus Google, než se začneš hloupě ptát
Díky Bohu, že je pátek
díky, děkuji
ty taky, tobě taky

W8
WTF
WYSIWYG
YABA

Wait
What The Fuck
What You See Is What You Get
Yet Another Bloody Acronym

počkej
co to sakra...
co vidíš, to dostaneš
zase další pitomá zkratka

Převzato a upraveno z: NÝVLT, Václav. Jazyk jen pro vyvolené: zkratky v internetových
chatech a diskusích [online]. 2008 [cit. 2009-10-19]. Dostupný z WWW:
<http://technet.idnes.cz/jazyk-jen-pro-vyvolene-zkratky-v-internetovych-chatech-a-diskusich1ph-/sw_internet.asp?c=A080302_102951_sw_internet_NYV>.
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Příloha č. 7 Slovníček
Adware – označení pro produkty znepříjemňující práci reklamou, většinou se jedná o
programy, které po spuštění zobrazují reklamy na výrobky nebo služby pomocí
„vyskakovacích“ (pop-up) oken a tím znesnadňují práci.
Antivirus – program sloužící k zabezpečení počítače proti virovým hrozbám, komplexní
řešení slouží také k zabezpečení proti nežádoucím vstupům do počítače a spamu spolu se
spywarem.
Blacklist – neboli černá listina je soupis těch, kterým byl z nějakého důvodu odmítnut
přístup, nebo byla odmítnuta služba. Nejčastěji se jedná o soupis IP adres, které slouží k
rozesílání nevyžádané pošty, nebo soupis serverů sloužících k šíření nevhodného obsahu.
Programy jako prohlížeče internetu a e-mailu mohou využívat tyto seznamy např. k tomu, aby
upozornili uživatele, že přistupuje na nedůvěryhodnou adresu.
Bloatware – nadbytečný software a programové vybavení obsažené v počítači, většinou bez
konkrétního relevantního využití, může sloužit jako zástěrka pro škodlivé nebo obtěžující
programy.
Blog – webová aplikace obsahující příspěvky jednoho editora na jedné webové stránce. Autor
se nazývá blogger (někteří Češi píší pouze jedno g), veškeré blogy a jejich vzájemné vztahy
se nazývají blogosféra.
Brouzdat – vyhledávat informace na internetu.
Cookies – malé množství dat, které server ukládá do počítače uživatele, běžně slouží
k rozlišování uživatelů nebo k zapamatování jejich činnosti na příslušném serveru.
Cracker – osoba snažící se o neautorizovaný a nezákonný vstup do počítače a jeho následné
ovládnutí, nebo o zcizení uložených informací. K této činnosti využívá různé softwarové
nástroje a odborné znalosti z oblasti výpočetních technologií.
Crawler – program, který automaticky prohledává webové stránky, nejčastěji je využíván
internetovými vyhledávači k zařazení webů do výsledků vyhledávání a k jejich aktualizaci.
Příkladem je Google nebo český Seznam.cz
Četnout, četovat – komunikovat prostřednictvím chatu [četu].
Delikvent – provinilec, pachatel deliktu (delikt - přečin, poklesek, porušení práva).
Denial-of-service attacks – odepření služby, snaha, aby server nebyl k dispozici svým
uživatelům.
Deviace – chování jedince, které se odchyluje od sociálních norem, pravidel a zákonů.
Disinhibice – v sociální a komunikační oblasti málo uměřená nebo neuměřená až extrémní a
nežádoucí ztráta zábran, odvázanost, nerespektování zákazů a tabu u mládeže i dospělých
osob.
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Diskriminace – většinou negativní rozlišování lidí na základě příslušnosti jedince k nějaké
skupině (rasové, sexuální, náboženské atd.) bez ohledu na jeho schopnosti.
DNS – (Domain Name Service) distribuovaný systém sloužící pro převod jmen počítačů
(hostnames), např. www.seznam.cz, na IP adresy, které se vnitřně používají pro doručování
internetových dat (77.75.72.3) a naopak. Některé typy počítačových útoků využívají
podvrhnutých DNS informací, takže například po zadání www.seznam.cz do prohlížeče se
může uživatel dostat na nepřátelskou stránku, protože byla použita podvržená IP adresa.
E-mail – Elektronická pošta, zkráceně e-mail, je způsob odesílání, doručování a přijímání
zpráv přes elektronické komunikační systémy.
Facebook – je rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí,
komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. Se svými
více než 300 miliony aktivních uživatelů (září 2009) je jednou z největších společenských sítí
na světě. Je plně přeložen do šedesáti pěti jazyků.
Firewall – síťový prvek sloužící k řízení a filtrování komunikace mezi sítěmi a ke kontrole
jejich důvěryhodnosti. Umožňuje filtrování probíhající komunikace a blokování nežádoucích
přístupů.
Flaming – úmyslné umisťování provokujících či urážlivých vzkazů nebo informací na
internet s cílem někoho vyprovokovat k hádce.
Fleška (flash) – vnější paměťové zařízení.
Flickr – jedná se o komunitní web, který slouží pro zveřejňování a sdílení fotografií.
Gamesa – počítačová hra.
Gamesit – hrát počítačovou hru.
Gůglovat, gůglit – původně hledat prostřednictvím internetového vyhledávače Google, nyní
synonymum pro jakékoliv vyhledávání.
Grafárna – grafická karta.
Hacker – slovo „hacker“ má v současné době pro většinu lidí jednoznačně negativní podtext.
Je to někdo, kdo napadá počítačové systémy, nelegálně kopíruje data, píše viry, zneužívá
chyby nebo neznalosti ostatních. Ovšem ne vždy byl „hacker“ negativní postavou – naopak, v
počítačové prehistorii to byl uznávaný odborník. Hackeři bývali počítačoví specialisté či
programátoři s detailními znalostmi fungování systému, vynikajícími znalostmi software,
hardware i problematiky počítačových sítí.Vnímání tohoto slova se v čase změnilo.
Hadr – harddisk (pevný disk počítače).
Happy Slapping – videonahrávka, ve které se aktéři baví útoky na vybrané oběti.
Harašení – obecně představuje nevyprovokované (nebo neúmyslně vyprovokované) útočné
chování směřující k uspokojení požadavků jedince (například sexuální harašení).
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Hate Site – webová stránka, která podněcuje nenávist, většinou vůči určité rase, sexuální
orientaci či náboženství.
Heknout – získat přístup nebo možnost používání (zpravidla nestandardním způsobem).
Hoax – šíření poplašných řetězových zpráv (nejčastěji e-mailů), které z různých důvodů
(pomoc při hledání dětí, upozornění na počítačový vir atd.) vyzývají k přeposílání co
největšímu počtu příjemců. Pojmem hoax se označuje také zpráva samotná.
Chat – je komunikace nebo rozhovor dvou nebo více lidí prostřednictvím komunikační sítě.
Uskutečňuje se vždy v reálném čase. V užším smyslu se při chatu komunikuje formou
psaného textu.
ICQ – celým názvem I Seek You, je software pro instant messaging. Funkce programu ICQ
zahrnují posílání textových zpráv, offline posílání zpráv, chatování ve více uživatelích,
omezené odesílání SMS zpráv zdarma, posílání souborů, pohlednic a multiplayerové hry.
Dalšími funkcemi jsou vyhledávání uživatelů podle přezdívky (nicku) a jména.
Instant messaging (zkratka IM) – je internetová služba, umožňující svým uživatelům
sledovat, kteří jejich přátelé jsou právě připojeni, a dle potřeby jim posílat zprávy, chatovat,
přeposílat soubory mezi uživateli a i jinak komunikovat. Hlavní výhodou oproti používání
např. e-mailu spočívá v principu odesílání a přijímání zpráv v reálném čase. Jinými slovy
zpráva je doručena ve velmi krátké době od odeslání (většinou v rámci stovek milisekund).
Internet – je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi
sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech lidí
využívajících Internet je bezproblémová komunikace (výměna dat).
IP – (anglicky Internet Protocol) je datový protokol používaný pro smšrování dat přes
paketové sítě.
IP adresa – je v informatice číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v
počítačové síti, která používá IP protokol.
Jablka, jabka – počítače Apple Macintosh.
Kamera webová – malá kamera, která slouží pro okamžitý přenos obrazu prostřednictvím
internetu, často je využívána k nelegální činnosti, například k sexuálnímu zneužívání dětí.
Komunikace asynchronní – tato komunikace nevyžaduje, aby lidé na sebe vzájemně
působili v reálném čase (e-mail, diskusní fóra).
Komunikace synchronní – komunikace v reálném čase, která zahrnuje všechny lidi ve stejné
době spolu navzájem on-line komunikující. Chat a IM jsou jejími dobrými příklady.
Krádež identity – trestný čin vydávání se za někoho jiného s využitím jeho soukromých
informací. Úzce souvisí s tzv. sociotechnikou (sociálním inženýrstvím).
Kriminalita internetová – obecně zahrnuje takovou trestnou činnost, kde je síťové připojení
zdrojem, nástrojem, cílem nebo místem spáchání trestného činu. Internetová trestná činnost
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zahrnuje široké spektrum potenciálně ilegální aktivity, kdy může docházet ke krádežím,
podvodům, vydírání, sexuálním deliktům apod.
Kybergrooming – představuje v prostředí internetu chování, jehož cílem je nalákat pomocí
falešné důvěry (především) děti za účelem oběť pohlavně zneužít.
Kyberšikana (Cyberbullying) – druh šikany, který využívá prostředky komunikace na
dálku, například e-maily, telefony atd.
Kybersex (Cybersex) – on-line komunikace za účelem sexuálního vzrušení. Často se za
kybersex považuje i vzájemné posílání zpráv sexuálního charakteru. Do této kategorie
můžeme zařadit i „pouhé“ flirtování v chatovacích místnostech, na ICQ, Skypu, a dalších
podobných serverech a programech
Kyberstalking (Cyberstalking) – použití elektronického zařízení, které používá jeden
uživatel, k obtěžování jiného uživatele.
Kyberterorismus (Cyberterorism) – nezákonný útok nebo nebezpečí útoku proti počítačům,
počítačovým sítím a informacím v nich skladovaným v případě, že útok je konán za účelem
zastrašit nebo donutit vládu, nebo obyvatele k podporování sociálních nebo politických cílů.
Jedná se o převedení terorismu do elektronické podoby.
Lama – uživatel s hloupým chováním.
Lokál – lokální disk.
Loudnout (z anglického „load“) – nahrát.
Mailnout – napsat e-mail.
Malware – je to počítačový program, který slouží ke vniknutí do počítačového systému nebo
jeho poškození, představuje počítačové viry, trojské koně, spyware.
Mikrošrot, Mrkvosoft, Mrkvošrot, Mikrošit – Microsoft.
MMS - multimediální zprávy (zkratka MMS z anglického Multimedia Messaging Service).
Multimediální paralela k SMS. Pomocí MMS je možné posílat kromě textu i obrázky, audio a
videoklipy, podobně jako e-mailem. MMS zprávu lze v praxi posílat z telefonu na telefon,
případně z telefonu do e-mailové schránky. A to buď okamžitým doručením nebo doručením
s možností vyzvednutí zprávy, zpravidla v určitém časovém intervalu (v závislosti na
službách telefonního operátora).
Mobbing – představuje psychický teror, šikanu, provádění zlomyslností, a to nejen mezi
dětmi, ale i mezi dospělými, například v zaměstnání.
MySpace – společenský server založený v roce 2003 v USA. Jedná se o jeden z největších
komunitních serverů na světě. Jeho sloganem je "A place for friends" (Místo pro přátele).
Kromě klasických profilů se zde nacházejí i profily hudebníků, filmařů nebo herců z celého
světa. Kvůli ochraně dětí je server přístupný pouze lidem starším 14 let.
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Nevhodný obsah – obsah, který může negativně ovlivnit vývoj a výchovu dětí nebo na nich
může zanechat trvalé psychické následky. Jedná se například o kyberšikanu, kyberstalking
nebo flaming.
Nezákonný obsah – obsah, který je vymezen zákonem. Jedná se především o problematiku s
dětským prvkem – dětskou pornografii, nelegální sexuální praktiky, nabídky dětské prostituce
a sdružování pedofilních zájmů.
Obtěžování sexuální – jednání sexuální povahy, které je obětí vnímáno jako nevhodné,
urážlivé či nevítané. Důsledkem je často ponížení, ale především v případě dětí může
zanechat na oběti trvalé psychické následky, jelikož narušuje jejich pocit bezpečí.
Outing – zasílání materiálů o oběti, které obsahují její citlivé, osobní nebo zostuzující
informace, patří sem i přeposlání soukromých zpráv a fotek; veřejné oznámení něčí
homosexuální orientace bez souhlasu nebo proti vůli této osoby apod.
Parafilie – (označované též jako sexuální deviace, aberace, odchylky či úchylky) je
psychiatrické a sexuologické označení pro ty varianty konstitučních vlastností sexuality, které
jsou v příslušné kultuře (zemi a době) považovány (obecně nebo rozhodujícími institucemi)
za poruchu osobnosti (její motivační složky) nebo jejichž specifické projevy jsou považovány
za poruchu chování nebo za neobvyklé (nenormální). Některé parafilie jsou charakterizovány
specifickým nasměrováním erotického zájmu (jde o svého druhu sexuální orientace) na určitý
typ osob, věcí nebo situací apod.
Parental Control – jinak tzv. Rodičovská kontrola je způsob, jakým mohou rodiče sledovat
chování dítěte (při práci na počítači, hraní her, sledování televize) a omezit jeho aktivity.
Pařan – náruživý hráč počítačových her.
Pařit – hrát počítačové hry.
Pejdžina (od anglického „page“) - webová stánka.
Písíčko – osobní počítač (PC, Personal Computer).
Pedofilie – sexuální náklonnost zaměřená na děti či mladistvé.
Pharming – představuje škodlivější verzi phishingu. Jedná se o útok přímo na DNS server,
tedy na server sloužící k překladu IP adres na doménová jména. Vyšší nebezpečnost tohoto
typu útoku spočívá v tom, že pokud se útočníkovi podaří změnit záznam DNS serveru, adresa
na kterou je oběť přesměrována není podvržena, ale jedná se, podle počítače, o skutečnou
adresu například bankovní instituce. Tato stránka pak slouží k získání identifikačních a
důvěrných informací stejně jako u phishingového útoku.
Phishing – rozesílání podvodných zpráv (nejčastěji e-mailů), které se tváří jako zprávy od
banky, správce sítě atd. Cílem zprávy je pod nějakou záminkou získat od příjemce zprávy
jeho citlivé údaje, například čísla kreditních karet, bankovních účtů, přístupových hesel atd.
Podvod – zneužití cizí důvěry či nevědomost za účelem vlastního obohacení.
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Pornografie dětská – dětskou pornografii lze definovat jako jakékoli vizuální zobrazení
sexuálně explicitního chování dětí a mladistvých do 18 let
Prostituce – poskytování sexuálních služeb za úplatu nebo jinou protihodnotu.
Server – je v informatice obecné označení pro počítač, který poskytuje nějaké služby nebo
počítačový program, který tyto služby realizuje.
Sexting – (česky sextování, slovo vzniklo složeninou slov sex a textování) je elektronické
rozesílání textových zpráv, fotografií či videa se sexuálním obsahem.
Síť sociální – jde o prostředí na internetu, které slouží ke komunikaci lidí se stejnými zájmy,
umožňuje chatování, posílání e-mailů, sdílení blogů, fotografií, videí atd. Příkladem je
Facebook nebo MySpace.
Skype – program, který umožňuje provozovat internetovou telefonii a instant messaging.
Sociální inženýrství – představuje prostředek k získání informací prostřednictvím
vystupování pod falešnou identitou, útočník se zpravidla vydává za jinou existující osobu.
V prostředí internetu je možné za sociální inženýrství považovat také vytvoření identity (chat,
e-mail, sociální sítě) za účelem podvodu nebo trestné činnosti.
Spam – je nevyžádané masově šířené sdělení (nejčastěji reklamní) šířené internetem.
Původně se používalo především pro nevyžádané reklamní e-maily, postupem času tento
fenomén postihl i ostatní druhy internetové komunikace – např. diskusní fóra, komentáře nebo
IM.
Spyware – ilegální software, který se automaticky nainstaluje do počítače uživatele a
monitoruje jeho aktivitu často s cílem odposlechu hesel.
Stalking (pronásledování, slídění) – chování, zahrnující opakované a perzistentní pokusy o
navázání nevyžádaných kontaktů či komunikace, která vzbuzuje obavy nebo diskomfort oběti.
Toto chování je často provázené silným agresivním nábojem.
Šikana – je jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat, nebo
zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí. Zahrnuje jak fyzický útok v podobě bití,
poškozování věcí, tak i útok slovní v podobě vydírání, nadávek, pomluv, vyhrožování či
ponižování
Trojský kůň – druh škodlivého programu (viru) umožňující útočníkovi převzít plnou nebo
částečnou kontrolu nad napadeným počítačem. Takto infikovaný počítač pak může útočník
využít k rozesílání spamu nebo jako úložiště pro nelegální nebo nevhodný obsah, a to vše bez
vědomí majitele počítače.
Twitter – mikroblogovací systém sloužící k vyjádření názorů nebo sdělení prostřednictvím
krátkých zpráv.
Virus – typ škodlivého kódu, který se šíří sám bez vědomí uživatele. Nejde tedy o všechny
nebezpečné programy obecně, ale jen o určitou skupinu – mezi lidmi se toto označení vžilo
pro jakýkoliv nechtěný program, který vyvíjí jakoukoliv škodlivou činnost.
174

Whitelist – seznam povolených aktivit či adresátů. Lze vytvořit např. whitelist webových
stránek, které mohou uživatelé internetu otevřít, nebo whitelist e-mailových adres (tedy
seznam e-mailů, ze kterých nechodí spam).
Worm – neboli červ, představuje program sloužící k infikování počítače a následně vykonání
předem naprogramované činnosti.
YouTube – je největší internetový server pro sdílení filmových souborů. Každý se může
zdarma zaregistrovat a sdílet své filmy s ostatními uživateli. YouTube stojí za zrodem mnoha
internetových hvězd – uživatelů, jejichž filmy shlédlo obrovské množství lidí (často přes
milion). Největším problémem je však pro server fakt, že mnozí nahrávají obsah porušující
autorská práva (hudební klipy, části filmů atd.).
Zneužívání pohlavní – pohlavní zneužívání je v terminologii trestního práva trestný čin,
jehož skutková podstata spočívá ve vykonání soulože s osobou ve věku pod stanovenou
hranicí nebo v jiném způsobu pohlavního zneužití takové osoby. Ve zdravotním nebo
psychologickém významu může být pojmem s odlišným, zpravidla širším významem, který
může zahrnovat i takové formy chování, které nesplňují kritéria trestného činu podle trestního
zákona a judikatury, například i bezdotykové chování nebo nevhodné chování, které je svou
formou nebo intenzitou se souloží nesrovnatelné.
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