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
0

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
1

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
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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
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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

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

Nechce se svěřit mámě

3

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

4

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

5

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

6

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

7

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

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

Dívce je to nepříjemné
Zároveň má v sobě rozpor, protože s ním intimní věci
probírá
Zmiňuje, že má strach, že by ji mohl kamarád znásilnit
Nechce to probírat s rodiči

8

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
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
oběť má nedůvěru k pomoci ze
strany rodiny

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 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"

Kamarádky si na Skypu psaly s dívkou
Neznámá dívka byla ve skutečnosti muž
Muž jim začal nabízet dobití kreditu na 500Kč, když si je
bude moci osahat na intimních místech

28

naštvání pachatele na oběť
zamlklost oběti
pachatelovo vyčítání oběti, že
nedošlo k intimnostem

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

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

oběť má nedůvěru k pomoci ze
strany rodiny

Kamarádka nechce, aby to věděli rodiče
25

Výskyt jevu

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

seznámení oběti s pachatelem
přes Skype
lživá identita pachatele-místo
ženy muž
intimní služby oběti za úplatu

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

9

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

10

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

11

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

12

13

14

15

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

16

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 20

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
PEBKAC
Keyboard 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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zpravidla 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
WYSIWY
G
YABA

Wait
What The Fuck

počkej
co to sakra...

What You See Is What You Get

co vidíš, to dostaneš

Yet Another Bloody Acronym

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.
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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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