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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou kyberšikany a zkoumá rozdílnosti 

v jejím vnímání na základě genderu. Tato práce na svém začátku popisuje proměny 

povahy komunikace na základě užívaných technologií, čímž se plynule dostává 

k problematice kyberšikany, kdy se nejprve srovnávají podobnosti a rozdílnosti mezi 

kyberšikanou a šikanou. Na tuto teoretickou část navazuje část praktická, kde je 

zdůvodněn výběr kvalitativní metody výzkumu – individuální rozhovory s žáky 

základních škol ve věku 10 – 15 let. Po teoretickém zdůvodnění následuje výstavba 

samotného výzkumu – tvorba scénáře individuálních rozhovorů. Následuje popis 

průběhu rozhovorů, které byly následně přepsány a analyzovány. Pomocí otevřeného 

kódování se ukázalo, že existují rozdílnosti ve vztahu ke kyberšikaně na základě 

genderu respondentů, zároveň se však prokázalo, že neexistují přílišné rozdíly v tom, 

která elektronická zařízení a aplikace děti používají. Výsledky ukázaly, že z vybraného 

vzorku mají dívky tendenci se zapojovat do kyberšikany více, než v případě klasické 

šikany. Projevilo se, že dívky mají tendenci sdílet osobnější informace a fotografie na 

internetu než chlapci, i když můžeme pozorovat zvyšující se trend sebeprezentace 

chlapců pomocí sdílení svých fotografií na sociálních sítích. Dále se potvrdilo, že 

chlapci kyberšikanu nepovažují za tak závažnou jako je klasická šikana, a proto mají 

tendenci se s ní nikomu nesvěřovat. 

 

 

 



   

Abstract 

This thesis deals with the issue of cyberbullying and it examines the differences in its 

perception depending on gender. In the beginning the thesis describes transformation of 

communication based upon time and technologies used to communicate. It is followed 

by the comparison of cyberbullying and bullying where similarities and differences are 

shown. After this theoretical part comes the practical part of the thesis which is started 

by the justification of the chosen research method – qualitative research, individual 

interviews with grammar school children in the age 10 to 15 years. The following part 

describes the construction of the research – creating the scenario of the interviews 

followed by the description of the interviews which were afterward transcribed and 

analyzed. The interviews were analyzed by open coding and showed that there are 

differences regarding cyberbullying and gender but they also showed that there are 

similarities in the usage of communication media. The results proved that in the selected 

sample of children girls are more likely to take part in cyberbullying than in bullying. 

The results also showed that girls are more likely to share more personal information 

and photos on the internet than boys although we can observe that this is starting to 

change because boys are starting to share more personal photos of themselves using 

social media as a matter of self-presentation. It was also proven that boys believe that 

cyberbullying is not as serious as classical bullying and therefore they tend not to share 

this experience or to seek help. 
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Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá specifickým mediálním jevem, který je v dnešní době ještě 

málo diskutovaný, ale zasloužil by mnohem větší pozornost nejen odborné veřejnosti, ale 

především laické veřejnosti – kyberšikana. Kyberšikana je neustále se rozšiřujícím jevem, 

který je spojen nejen se snižujícím se věkem uživatelů elektronických medií, ale také se stále 

snadnější dostupností komunikačních technologií všem lidem bez rozdílu věku, vzdělání či 

majetkového zázemí.  

 

Valná většina mladých lidí, ale i dětí, udržuje kontakt nejen se svými vrstevníky primárně za 

pomoci elektronických zařízení, která umožňují přístup k internetu, nebo za pomoci 

mobilního telefonu. Díky tomu se mění nejen povaha mezilidské komunikace, kdy 

dorozumívání prostřednictvím elektronických medií mnohdy převažuje nad „tradiční“ 

komunikací tváří v tvář. Udržování kontaktu skrze internet či mobilní telefon se stalo za 

velice krátkou dobu běžnou formou komunikace, ale tento nový způsob interakce s sebou 

přinesl nejen pozitiva, ale také negativa, mezi něž můžeme zařadit právě kyberšikanu.  

 

Diplomová práce se bude zabývat právě tímto negativním jevem, který s sebou přinesla éra 

elektronické komunikace. Bude se snažit přiblížit problematiku kyberšikany jako celku, její 

rozdíl oproti šikaně, kdy můžeme pozorovat přechod od agrese fyzické k agresi psychické. 

Cílem této práce je poukázat na problematiku kyberšikany, na to, jak se mění role agresora a 

jakou roli hraje v kyberšikaně pohlaví jak obětí, tak původců kyberšikany. Teoretická část 

diplomové práce bude podpořená částí výzkumnou, jejímž jádrem jsou rozhovory se žáky 

základních škol, kteří se budou vyjadřovat nejen k problematice kyberšikany, ale pomůžou 

nám také přiblížit své uživatelské chování jak na internetu, tak i při užívání mobilních 

telefonů a dalších elektronických zařízení. Věřím, že tato práce přinese cenné informace, které 

bude možné využít pro další preventivní kroky v osvětě mládeže ohledně rizik spojených 

s užíváním internetu a elektronických médií. 

 

V průběhu psaní této práce jsem se musela odklonit od teze, a to konkrétně v případě kapitoly 

„Gender a šikana, gender a kyberšikana“, kterou jsem sloučila s kapitolou „Dosavadní 

výzkum“, protože se ukázalo, že by se v těchto dvou kapitolách duplikovala témata a práce by 

se stala nepřehlednou. Kapitolu „Gender a šikana, gender a kyberšikana“ jsem nahradila 

kapitolou „Kyberšikana v českém prostředí“, kterou jsem zařadila proto, aby téma bylo 
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dostatečně teoreticky zakotveno, což bylo důležité pro praktickou část této práce. Dále jsem 

se rozhodla zcela na začátek zařadit kapitolu „Komunikace a její proměny v čase“, protože 

jsem přesvědčená o její důležitosti. Ukazuje změny v komunikaci na základě technologického 

vývoje, který se projevil i na proměnách povahy mezilidské komunikace. Výsledkem toho je i 

vytvoření prostředí pro vznik kyberšikany. Posledním odklonem od teze jsou rozhovory 

s respondenty. Dospěla jsem k rozhodnutí přejít od skupinových rozhovorů k rozhovorům 

individuálním především z toho důvodu, že se skupinový rozhovor ukázal jako neefektivní. 

Individuální rozhovory se ukázaly pro účely této diplomové práce jako mnohem přínosnější, 

protože respondenti byli značně uvolněnější a otevřenější.1 S touto změnou souvisí i odklon 

od stanovení hypotéz, protože jsem se na začátku výzkumu rozhodla stanovit výzkumné 

otázky, na které jsem hledala odpovědi za pomoci výše uvedených rozhovorů. I přesto, že 

došlo ke změně názvů kapitol v praktické části této práce, jejich podstata a struktura byla 

zachována. 

 

                                                 
1 Detailní zdůvodnění neefektivity skupinových rozhovorů je uvedeno v kapitole 2.4 Vlastní výzkum především 

proto, aby nedocházelo k duplicitě informací v této práci. 
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1. Teoretická část 

Začátek teoretické části této diplomové práce se bude zabývat souhrnným popisem vývoje 

komunikace a jejími proměnami v čase, protože je důležité si uvědomit, k jak podstatné 

změně v komunikaci mediální, ale i komunikaci mezilidské, došlo s příchodem nových 

komunikačních médií. Dále se bude tato teoretická část diplomové práce snažit zasadit pojem 

kyberšikana do teoretického rámce tím, že se pokusí specifikovat tento termín pomocí častěji 

užívaného termínu, kterým je šikana. Pojem šikana je známý a používá ho široká veřejnost, 

kdežto pojem kyberšikana je stále pro většinu populace termínem spíše teoretickým nebo 

neznámým. V další části budou tyto dva termíny porovnávány a budou definovány jejich 

společné a rozdílné prvky. 

 

Po tomto obecném úvodu se práce bude věnovat specifičtější stránce šikany a kyberšikany – 

konkrétně roli genderu v problematice šikany a kyberšikany. Bude se zabývat rolí agresorů a 

obětí na základě jejich pohlaví. V závěru první části této diplomové práce budou shrnuty 

poznatky z dosavadních výzkumů kyberšikany a šikany, na jejichž základě bude ve druhé 

části této práce navržena a realizována výzkumná část. 

 

1.1 Komunikace a její proměny v čase 

Potřebu komunikovat můžeme sledovat od samého počátku lidstva a s tím, jak se civilizace 

vyvíjela, můžeme sledovat i vývoj způsobu komunikace. Tato kapitola se bude věnovat 

proměnám komunikace v závislosti na čase a inovacích v technologiích, což poslouží 

k lepšímu pochopení toho, v jaké fázi mediální a mezilidské komunikace se nacházíme dnes, 

na začátku 21. století. 

 

1.1.1 Teorie proměn 

Termín komunikace pochází z latinského communicare, což znamená činit něco společným, 

společně sdílet, vespolně se účastnit (Vybíral, 2009, s. 25). Dle DeFleura může být vývoj 

lidské civilizace vyložen právě pomocí proměn v lidské komunikaci. Vývoj komunikace 

rozdělil do šesti epoch, které nelze vnímat izolovaně, ale jsou to po sobě následující období, 

která postupně přibírají nové formy komunikace k těm již existujícím: 

 epocha znamení a signálů 
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 epocha mluvení a jazyka 

 epocha psaní 

 epocha tisku 

 epocha masové komunikace 

 epocha počítačů (DeFleur, Ball-Rockeach, 1996). 

 

Epocha znamení a signálů patří k nejstarším předchůdcům člověka, kteří se dorozumívali 

pouze různými znameními a signály, mezi něž můžeme zařadit signály paží, rukou, výraz ve 

tváři, pohyby těla a tak podobně. Tito předchůdci člověka nebyli fyzicky schopni začít mluvit, 

protože k tomu nebyli anatomicky vybaveni. Díky evoluci však došlo k proměně hlasového 

ústrojí a díky této změně mohl člověk vstoupit do epochy mluvení a jazyka, což můžeme 

datovat 35 až 40 tisíc let zpět, do doby člověka kromaňonského, který měl v podstatě stejnou 

stavbu lebky, jazyka a hlasového ústrojí jako dnešní lidé. V této epoše došlo k tomu, že byl 

člověk najednou schopen si předávat důležité informace k přežití druhu – jak skladovat 

potraviny, jak se udržet v teple, jak se bránit před nepřítelem a mnoho dalšího. Už tato epocha 

dovolila přijímat mnohem delší a komplexnější sdělení, než tomu umožňovala komunikace 

pomocí znamení a signálů (DeFleur, Ball-Rockeach, 1996). 

 

Důležitý zlom nastává až po několika stoletích, kdy člověk došel k tomu, že je potřeba 

uchovat důležité poznatky i jinak, než pouhým předáváním ústního sdělení, že je nutné 

uchovat informace po delší dobu a spolehlivěji. Můžeme tu tedy pozorovat první jeskynní 

malby, díky kterým později vzniklo i první obrazové písmo, které bylo typické pro území 

Mezopotámie a Egypta. Naproti tomu Sumerové v téže době již využívali fonetický záznam, 

který známe pod pojmem klínové písmo. Z  těchto prvních písem se pomalu vyvinul 

propracovaný systém hláskového písma, který používáme dodnes. S rozvojem písma je také 

spjat vznik přenosného média, kdy lidé kromě uchování sdělení chtěli zaručit i přenositelnost 

napsaného sdělení. Nejdůležitější na tomto přechodu k jednoduše přenosným médiím bylo 

navození příznivých podmínek pro velké sociální a kulturní změny, které byly podmíněny 

možností ukládat myšlenky, hromadit je a přenechávat je dalším generacím (DeFleur, Ball-

Rockeach, 1996). V tomto odstavci byl zmíněn termín médium, který „vychází z latiny a 

znamená prostředek, prostředníka, zprostředkující činitel – tedy to, co něco zprostředkovává, 

zajišťuje. S výrazem či pojmem médium se tak můžeme setkat ve fyzice, chemii, biologii, 

výpočetní technice i teorii sociální komunikace. A právě obory, které se věnují různým 
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projevům mezilidské, sociální komunikace, označují pojmem médium/média to, co 

zprostředkovává někomu nějaké sdělení, tedy médium komunikační“ (Jirák, Köpplová, 2003, 

s. 16). 

 

První technologický zlom nastává v patnáctém století, kdy byla vynálezem knihtisku zahájena 

epocha tisku. Množení knih se najednou stává mnohem jednodušším, rychlejším a levnějším. 

Kromě těchto výhod spojujeme s epochou tisku i rozmach vzdělanosti, kdy díky větší 

dostupnosti knih mohlo dojít k rozvoji gramotnosti. A díky rozvoji gramotnosti se mohl také 

zrodit nápad vydávat noviny. Nápad zrozený v Anglii dal vzniknout masovým médiím 

(DeFleur, Ball-Rockeach, 1996). Masovými médii rozumíme média, která „slouží 

k celospolečenské komunikaci, tedy zpravidla komunikaci mezi jedním výchozím bodem a 

blíže neurčeným, leč vysokým počtem bodů cílových. Tato komunikace tedy směřuje od 

jednoho zdroje k publiku, jež se skládá z velkého množství lidí“ (Jirák, Köpplová, 2003, s. 

21). A tímto se dostáváme k epoše masové komunikace. 

 

Epocha masové komunikace, jak již bylo řečeno, souvisí s nástupem masových médií, která 

pomáhají překonávat bariéry mezi národy, zrychlují komunikaci, a která také způsobila 

zásadní změny v organizaci a fungování společnosti. Do této epochy spadá vynález telegrafu, 

který sice není masovým médiem, ale byl prvním krokem ke vzniku elektronických masových 

médií. Kromě telegrafu sem řadíme film, rozmach rozhlasu, počátky televize, kabelový 

přenos a tak podobně. Masová komunikace se stává součástí každodenního běžného života, 

která také proměnila to, jak si byli lidé do té doby zvyklí organizovat svůj běžný, každodenní 

život (DeFleur, Ball-Rockeach, 1996). 

 

DeFleur a Ball-Rockeach se ve své publikaci zmiňují i o šesté etapě vývoje komunikace, 

kterou nazývají epochou počítačů. Vzhledem k tomu, že publikace vznikla v devadesátých 

letech minulého století, tak autoři hovoří o tom, že nikdo netuší, co tato epocha bude 

znamenat pro komunikaci, protože nezapomínají vzpomenout to, že už v té době se užíval 

pojem „informační společnost“, což je společnost, která je ovlivněná právě elektronickými 

médii (DeFleur, Ball-Rockeach, 1996). A právě v této epoše se nyní nacházíme. 
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1.1.2 Média a komunikace ve 21. století 

Mezi specifické znaky informační společnosti, kterou jistě můžeme nazvat společností 21. 

století, patří globalizace médií, digitalizace, technologické změny v komunikačních 

možnostech, díky kterým můžeme sledovat změny nejen v komunikaci, ale celkově v chování 

společnosti. Globalizací médií rozumíme především obsahovou stránku médií, kdy se 

odpoutávají od kulturního a jazykového prostředí, v němž vznikla, a stále větší pozornost si 

získávají „nová“ média, která se prosazují v prostředí počítačových sítí. Zde můžeme volně 

přejít k technologickým změnám v komunikaci, kdy stále máme v nabídce klasická „stará 

média“ v jejich původní podobě, ale neuvědomujeme si, nakolik se nové technologie podílejí 

na současné mediální produkci. A nesmíme opomenout digitalizaci, díky které se zvýšily 

možnosti rychlé výměny obrovského objemu informací. Součástí tohoto je i proměna médií a 

procesů mediální komunikace, s čímž souvisí i produkce informací, která se stala důležitou 

součástí ekonomiky (Jirák, Köpplová, 2003). 

 

Termín „nová média“ se v dnešní době používá v souvislosti s médii, která jsou založená na 

počítačových technologiích a počítačových sítích. Proto se užívá i synonymní název 

„počítačová neboli digitální síťová média“. Specifickou vlastností těchto médií je systém 

dvojí reprezentace, což znamená, že média mají dvě úrovně – vrchní úroveň představující 

sdělení ve srozumitelných a známých kódech, což jsou texty, obrazy nebo zvuky, a spodní 

úroveň představující zakódované primární kódy v podobě logických sekvencí jedniček a nul 

v podobě binárního kódu (Vašutová a kol., 2010). „Těmto médiím se často připisují 

vlastnosti, jako jsou interaktivita, mulitmedialita, síťovost, globální dostupnost, 

demokratičnost a tak podobně“ (Vašutová a kol., 2010, s. 13).  

 

Jak píše docentka Maria Vašutová: „…po počáteční vlně nadšení z nových komunikačních 

možností, které digitální éra a nově vytvořený kyberprostor měly otevírat (demokratizace, 

větší participace občanů ve veřejné diskusi, přechod od pasivního konzumenství k aktivnímu 

individuálnímu či skupinového uživatelství), nastalo podle Jiráka a Köpplové na počátku 21. 

století vystřízlivění motivované vzrůstajícím výskytem sociopatologického chování 

umožňovaného především internetem (zneužívání nelegálně získaných dat, internetové 

pirátství, internetový terorismus a v individuální a skupinové rovině například kyberšikana a 

zneužívání falešné identity)“ (Vašutová a kol., 2010, s. 15). A právě tématem kyberšikany se 

zabývají následující kapitoly této diplomové práce. Po tomto teoretickém úvodu následuje 

zasazení termínu šikana a kyberšikana do teoretického rámce, který zastřeší celou tuto práci. 
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1.2 Šikana 

K lepšímu pochopení termínu kyberšikana je důležité si nejprve uvědomit, co přesně znamená 

termín šikana, neboť vznikají na stejné bázi, mají společný základ. Pojem šikana je ve 

společnosti hojně používaný a troufám si tvrdit, že se s tímto pojmem setkal každý z nás – ať 

už zprostředkovaně nebo na základě vlastních zkušeností. Šikana se může týkat jak dětí, tak 

dospělých. Příkladem šikany dospělých může být šikana na pracovišti, kterou označujeme 

například pojmem mobbing, což je cílevědomé a dlouhodobé zejména psychické ubližování, 

které provádějí konkrétní osoby na pracovišti. Šikanování se projevuje pomluvami, 

zesměšňováním, ponižováním, přehlížením, zahanbováním, zastrašováním, ústrky, finanční 

újmou atd. (Kocábek, 2008). Pro tuto diplomovou práci je však stěžejní šikana a kyberšikana 

týkající se dětí, jejímž problémem je ta skutečnost, že je prováděna dětmi a na dětech, které 

zatím nejsou plně duševně vyvinuty. Následky mohou pak negativně ovlivnit další výchovu 

oběti i agresora. Agresoři nejsou mnohdy pro nedostatek věku trestněprávně či 

občanskoprávně odpovědní. A lze proti nim uplatnit mnohdy nedostačující výchovná 

opatření, takže agresor uniká potrestání a mnohdy v šikanování pokračuje, což u oběti vede k 

pocitu nespravedlnosti. Někdy je oběť pod pohrůžkou násilí donucována k páchání trestných 

činů (krádeže, ubližování mladším apod.), čímž se stává nedůvěryhodnou osobou v očích 

učitelů, ale i policie, kteří oběti nevěří, že své činy páchala z donucení. Praví agresoři 

zůstanou neprozrazeni a oběť může tak být ještě více poškozena (Občanské sdružení proti 

šikaně, 2003). 

 

1.2.1 Definice pojmu šikana 

I přesto, že můžeme termín „šikana“ považovat za všeobecně známý, tak jeho definice není až 

tak jednoduchá. Za jednu z nejvýstižnějších definic se považuje charakteristika šikany, kterou 

nalezneme v metodickém pokynu k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zároveň také v metodickém pokynu k řešení 

šikanování ve školách a školských zařízeních: „Šikanování je jakékoliv chování, jehož 

záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených 

a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či 

skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak 

fyzické útoky např. v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v 

podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě 

jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou 



8 

 

spolužáků. Rovněž se může realizovat prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o 

tzv. kyberšikanu“ (Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení 

šikanování ve školách a školských zařízeních, 2010, s. 2). V témže dokumentu jsou 

definovány i hlavní rysy šikanování, kterými jsou záměrnost, cílenost, opakování (není 

podmínkou), nepoměr sil, bezmocnost oběti, nepříjemnost útoku, samoúčelnost agrese. 

 

Při formulování definice šikany je důležité si uvědomit, že ne každé negativní chování jedince 

k jinému jedinci lze označit za šikanu. Za šikanování proto dle metodického pokynu MŠMT 

„nepovažujeme škádlení a agresi, která nemá znaky šikanování (opakování, záměrnost atd.). 

Například, když se tzv. „poperou“ dva přibližně stejně silní žáci kvůli dívce, která se jim 

oběma líbí, nejde o šikanování, protože tu chybí nepoměr sil, kdy oběť se neumí nebo 

z různých příčin nemůže bránit (podrobněji viz metodické doporučení)“ (Metodický pokyn 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských 

zařízeních, 2010). 

 

1.2.2 Charakteristika šikany 

Jak je definováno v metodickém pokynu MŠMT „šikanování má ve svých projevech velice 

různou podobu. Mezi základní formy šikany podle typu agrese – typu nebo prostředku týrání 

patří:  

 fyzická agrese, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti); 

 verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se 

pomocí informačních a komunikačních technologií); 

 smíšená šikana, kombinace psychické a fyzické šikany (násilné a manipulativní 

příkazy apod.). 

 

Další podstatnou vlastností šikany je skrytost. Ta je dána tím, že často odhalení zejména 

pokročilé šikany brání z rozličných důvodů a pohnutek všichni účastníci vyšetřování včetně 

oběti. Z tohoto důvodů je důležité umět rozpoznat přímé a nepřímé signály šikany. Při vlastní 

diagnostice šikany je třeba zkoumat tento fenomén ze tří praktických pohledů - jako nemocné 

chování, závislost a poruchu vztahů ve skupině“ (Metodický pokyn Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, 2010, s. 3). 
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Co se týče právní odpovědnosti pachatele šikany, tak aby byl pachatel postižen, musí být 

starší 15 let. K trestní odpovědnosti mladších patnácti let nedochází, neznamená to však, že 

nemohou být postiženi jinak, případně mohou být postiženi rodiče. Nezletilý pachatel může 

být postižen nařízením ústavní výchovy, může nad ním být stanoven dohled. Pokud k 

šikanování došlo v průběhu vyučování, nese plnou odpovědnost škola. Prokáže-li se 

zanedbání ředitele školy nebo některého pedagoga, může být právně nebo pracovněprávně 

potrestán. Na školském zařízení lze v oprávněných případech požadovat i náhradu škody 

vzniklé v důsledku šikany. A to jak náhradu na věcech, tak na zdraví, včetně způsobené 

psychické újmy. Pokud dítě v důsledku šikany nemohlo například docházet do školy (vyšší 

stupeň šikany), nese školské zařízení odpovědnost i škody vzniklé rodičům dítěte v důsledku 

např. uvolnění ze zaměstnání, zajištění hlídání dítěte, zajištění doprovodu do a ze školy a 

podobně (Kolář, 2001, s. 213 – 218). 

 

Výše uvedené definice byly vybrány z komplexního dokumentu, ze kterého můžeme vidět, že 

Ministerstvo školství si je vědomo problematiky jak šikany, tak kyberšikany, a že se snaží o 

prevenci těchto rizikových trendů mezi žáky škol. Dokumenty nabízí nejenom popis 

šikanování, ale také její formy (přímé a nepřímé), jejích pět stadií (zrod ostrakismu, fyzická 

agrese a přitvrzování manipulace, vytvoření jádra, většina přijímá normy, totalita), pokyny 

k informování rodičů, doporučení pro školní řád a doporučenou literaturu k tématu. Jenomže 

preventivní opatření uvedené v legislativní podobě nestačí a je otázkou, zda a nakolik se při 

samotné prevenci či při řešení případů šikany přihlíží k těmto pokynům ministerstva školství. 

Zároveň je důležité si povšimnout, že kyberšikana a její prevence nemají tak rozpracovaný 

preventivní plán jako šikana tradiční, což uvidíme v následující kapitole. 

 

1.3  Kyberšikana 

Kyberšikana, i přesto, že kořenem slova je velice dobře známý a užívaný termín „šikana“, tak 

bohužel zatím nepatří k všeobecně známým a užívaným pojmům. Můžeme předpokládat, že 

jedním z důvodů je, že kyberšikana je považovaná za méně závažnou, možná i podružnou než 

tradiční šikana. Důvodem však může být také to, že se jedná o nový vzrůstající fenomén, o 

němž ještě nemáme dostatečné povědomí, viz také neúměrná propracovanost preventivního 

programu v porovnání s preventivním programem tradiční šikany, čímž se budu zabývat dále 

v této práci. 
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Od začátku 21. století se užívání digitálních technologií včetně počítačů, mobilních telefonů, 

online počítačových her stalo běžnou součástí trávení volného času dětí. Výzkumy ukázaly, 

že děti ve věku 8 až 18 let stráví průměrně osm hodin denně užíváním informačních 

komunikačních technologií, tak zvaných ICT technologií (June F. Chrisholm, 2006). 

 

1.3.1 Definice pojmu kyberšikana 

V předchozí kapitole jsem užila jako zdroj pro definici šikany metodický pokyn k řešení 

šikanování ve školách a školských zařízeních vydaný Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy, a proto i pro termín kyberšikana použiji tuto oficiálně vydanou definici 

z metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, příloha č. 

7: „Kyberšikanu definujeme jako zneužití ICT (informačních komunikačních technologií), 

zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho 

záměrně ohrozit, ublížit mu. Podobně jako u šikany tváří v tvář se jedná o úmyslné chování, 

kdy je oběť napadána útočníkem nebo útočníky. Povaha a provedení útoků pak určuje její 

závažnost“ (Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže: 

Příloha č. 7 Kyberšikana, 2010). V témže dokumentu nalezneme podrobnější vysvětlení 

termínu kyberšikana: „předpona kyber - značí prostředí, ve kterém se šikana odehrává, tedy 

kybernetický svět počítačů, internetu a mobilních telefonů. Kyberšikana může samozřejmě 

probíhat i přes jiné technické komunikační prostředky, např. pagery, v české realitě jsou však 

v drtivé většině využívány právě výše zmíněné mobilní telefony a internet“ (Metodické 

doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže: Příloha č. 7 

Kyberšikana, 2010). 

 

Kyberšikanou ale můžeme mylně označovat některé jevy, které se též odehrávají ve 

virtuálním prostředí skrze moderní komunikační technologie, ale nemůžeme je považovat za 

projevy kyberšikany. Například kybergrooming, což je chování internetových uživatelů, které 

má v dítěti vyvolat falešnou důvěru a připravit je na schůzku v reálném světě, jejímž cílem je 

oběť pohlavně zneužít. Toto velmi nebezpečné jednání zneužívající prostředí internetu v praxi 

s kyberšikanou úzce souvisí, nehledě na to, že pro laiky se často jedná o synonyma. Pachatelé, 

nejčastěji dospělí jedinci, využívají uměle vytvořený pocit, že jsou mladí milováni, že je má 

někdo rád, a proto se jistě budou chtít s dospělým setkat i v reálném prostředí. Groomer s 

obětí komunikuje přes internet i několik měsíců. Pokud se ji nedaří ke schůzce přesvědčit, 

přichází na řadu různá forma nátlaku, například vyhrožování zveřejněním choulostivých 
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fotografií, které se agresorovi předtím z oběti podařilo vylákat. A zde se již jedná o 

kyberšikanu (Kyberšikana a její prevence, 2009). 

 

1.3.2 Charakteristika kyberšikany 

Můžeme rozlišit dva typy kyberšikany – přímou kyberšikanu a kyberšikanu v zastoupení. 

Přímou kyberšikanou rozumíme direktivní posílání zpráv oběti, kdy agresor posílá obtěžující 

či výhružné zprávy, krade hesla a zneužívá osvojeného účtu, pomlouvání prostřednictvím 

blogu, zveřejňování choulostivých nebo lživých informací a obrazových materiálů 

prostřednictvím mobilního telefonu nebo webových stránek, internetové hlasování proti oběti, 

rozesílání virů, vydávání se za oběť a mnoho dalšího (Kyberšikana a její prevence, 2009, s. 17 

– 18). I přesto, že se zdá, že přímá kyberšikana je agresivní, tak kyberšikana v zastoupení je 

mnohem nebezpečnější a to především proto, že se jí spolupachatelé, mezi nimiž mohou být i 

dospělí, často účastní nevědomky (Kyberšikana a její prevence, 2009, s. 17). A v čem spočívá 

kyberšikana v zastoupení? Často začíná tím, že se agresor vydává za svoji oběť, kdy se 

nabourá do jejího účtu nebo ji ukradne heslo. Může si tak založit nový účet, díky němuž 

předstírá, že je obětí a pod její identitou se chová tak, aby jí způsobil problémy. Příkladem je 

rozesílání nenávistných zpráv, obrázků a tak podobně. Příjemci, kteří reagují na tyto 

nevyžádané zprávy, se tak nevědomky stávají agresorovými komplici (Kyberšikana a její 

prevence, 2009, s. 19). V rámci těchto dvou typů kyberšikany rozlišujeme pět základních 

souhrnných znaků kyberšikany – anonymita, místo a čas, nástroje, profil agresora a oběti, 

řešení. Těmito znaky se budou zabývat následující podkapitoly. 

 

1.3.2.1 Anonymita 

Specifikem kyberšikany je, že pachatel může zůstat anonymní a oběť nikdy nemusí zjistit, 

kdo byl pachatelem, který ji šikanoval. Oběť se proto třeba nikdy nemusí dozvědět, kdo ji 

šikanoval – může to být někdo, koho zná, také to ale může být někdo úplně neznámý.  

Agresor si může oběť vybrat náhodně, třeba na základě telefonního čísla nebo profilové 

fotografie. Pachatelé kyberšikany se často ukrývají za neznámá nebo skrytá telefonní čísla, 

přezdívky, smyšlené emailové adresy, díky čemuž se může agresivita stupňovat a agresor si 

může dovolit to, co by si tváři v tvář nedovolil (Kyberšikana a její prevence, 2009). 
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1.3.2.2 Čas a místo 

Dalším specifikem kyberšikany je, že pachatel a oběť se nemusí nacházet na stejném místě. 

Díky rozšíření a snadné dostupnosti komunikačních technologií nemá oběť kam utéct, může 

být dostižena prakticky v jakémkoliv čase a na místech, kde by se dříve jedinci cítili 

bezpečně, kde dříve hledali útočiště (např. doma, u příbuzných, ve škole). Specifické je 

rovněž to, že agresorovi stačí jednorázová akce a jeho oběť je pronásledována po delší dobu, 

například když agresor vyvěsí na webu fotografii oběti, kterou může kdokoliv zkopírovat, 

sdílet a šířit (Kyberšikana a její prevence, 2009). 

 

1.3.2.3 Nástroje 

Kyberšikana má mnoho rozličných kanálů, které mohou sloužit agresorovi k šikanování jeho 

oběti. Kanály můžeme rozdělit do osmi základních skupin, podle užitých elektronických 

zařízení – mobilní telefony, instantní komunikační programy, chatovací místnosti, emaily, 

webkamery, sociální sítě, on-line videa, herní prostředí. 

 

Mobilní telefony slouží především k udržování kontaktu mezi lidmi, ale mohou být také 

zneužity agresory, například tím, že posílají nevhodné SMS zprávy nebo oběť obtěžují 

anonymními telefonáty s nevhodným obsahem za účelem vyhrožování, zastrašování atp. Dále 

pak může mobilní telefon sloužit k pořizování, sdílení a šíření nevhodných obrázků či videí 

prostřednictvím jiných mobilních telefonů nebo internetu. Instantními komunikačními 

programy rozumíme programy, které nám umožňují rychle a efektivně komunikovat i během 

jiných činností. Tyto programy mohou být zneužity posíláním nevhodných zpráv či jiného 

nevhodného obsahu. Dále mohou být tyto programy zneužity tím, že se někdo přihlásí do 

cizího profilu a komunikuje místo napadené osoby. Podobně mohou být zneužity chatovací 

místnosti, které primárně slouží k seznamování na základě společných zájmů. Díky anonymitě 

se zde mohou sdružovat lidé, které zajímají témata, o nichž by se s nikým nebavili z očí do 

očí. Největší hrozbou těchto místností je, že se navazuje kontakt na základě falešných 

záminek, díky nimž může agresor z oběti dostat nejrůznější osobní informace, které pak 

mohou agresoři zneužít ve svůj prospěch (např. vydírání atp.).  
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Emaily slouží jako novodobá pošta, kdy rychle a bezplatně můžeme posílat elektronické 

dopisy, soubory, obrázky atp. Samozřejmě i emaily mohou být použity k agresi vůči oběti 

zasíláním sprostých či výhružných emailů. Může se rozesílat nevhodný obsah v podobě 

obrázků, videí, počítačových virů, ale samozřejmě zde opět hrozí nabourání se do cizího 

profilu, čímž agresor může poškodit svou oběť. Webkamery slouží k videokomunikaci, ale 

mohou také sloužit k šíření nevhodného obsahu. Agresor může oběť přesvědčit, aby natáčela 

nevhodná videa, která pak agresor použije ve svůj prospěch. Mezi největší hrozby dnešní 

doby patří sociální sítě.  

 

Sociální sítí rozumíme webové stránky nebo aplikace, které umožňují uživatelům 

komunikovat mezi sebou tím, že zveřejňují informace, komentáře, zprávy, obrázky a tak 

podobně (Oxford dictionaries, nedatováno). Zneužití sociálních sítí ve prospěch agresora 

spočívá ve sdílení nevhodných komentářů, zahanbujících obrázků či videí. Dále mohou být 

agresorem zneužity informace, které sdílí sama oběť – agresor je může použít ve svůj 

prospěch. Zakládáním fiktivních profilů mohou agresoři ohrožovat své oběti, pronásledovat je 

a dostat je do problémů. On-line videa slouží k šíření vzdělávacích, zábavných, originálních či 

kreativních videí, která sami uživatelé nahrávají na k tomu určené webové stránky. Tyto 

stránky však mohou být zneužity tím, že mohou být nahrána videa, ve kterých vystupuje oběť 

za zahanbujících okolností a může se jednat o videa soukromá, která natočil uživatel pro 

soukromé účely a nepřál si, aby je kdokoliv viděl, nebo to mohou být videa nahrána bez 

vědomí oběti. Poslední kanál, který jsem zvolila je herní prostředí a herní stránky, které 

sdružují hráče, kteří si píší zprávy nebo si povídají napříč herním světem. V herních světech 

vystupují jednotlivci pod fiktivními postavami, čímž se vytváří zdánlivě anonymní prostředí. 

Anonymita nahrává agresorům, kteří anonymity zneužívají k nadávkám, zneužívání méně 

zkušených hráčů, sdílení a přeposílání nevyžádaných zpráv (Digizen.org, 2007). 

 

1.3.2.4 Profil oběti a agresora 

Jak již bylo řečeno, tak kyberšikana se odehrává v kybernetickém prostoru prostřednictvím 

technických komunikačních prostředků. Pro kyberšikanu proto není zapotřebí fyzické síly, ale 

zdatnost v komunikačních technologiích, kterou v dnešní době disponuje stále více dětí. Tím, 

že kritériem agresora už není fyzická síla, oběťmi už nemusí být pouze slabší jedinci 

kolektivu, kteří nutně nemusí být mladší či bezbranní a nezáleží ani na pohlaví jedince 

(Kyberšikana a její prevence, 2009). 
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Z výše uvedeného proto logicky vyplývá, že rizikovou skupinou kyberšikany jsou tedy 

jacíkoliv uživatelé informačních technologií. Dosavadní případy kyberšikany ukázaly, že čím 

častěji jednotlivci využívají informačních technologií, tím pravděpodobnější je jejich ohrožení 

kyberšikanou. Můžeme proto najít úzkou souvislost mezi kyberšikanou a závislostí na 

informačních technologiích, tzv. ICT technologiích. ICT je mezinárodně užívaná zkratka pro 

informační a komunikační technologie, které nám umožňují přístup k informacím 

prostřednictvím telekomunikace. ICT technologiemi rozumíme internet, bezdrátové sítě, 

mobilní telefony a další komunikační média. Tyto technologie jsou na vzestupu již několik 

desetiletí a nabízí společnosti širokou škálu nových možností komunikace, jako je například 

komunikace v reálném čase. Jedná se o přenos jak písemného projevu (používá se anglický 

výraz instant messaging), hlasu nebo videa. S tímto souvisí i rozvoj sociálních sítí, díky 

kterým mohou uživatelé napříč celým světem zůstat v kontaktu a denně komunikovat. Díky 

tomuto spojování uživatelů napříč prostorem a časem jsou ICT technologie a s nimi spojená 

moderní komunikace často podrobovány výzkumům jejich vlivu na společnost 

(Techterms.com, 2010). 

 

Jak je uvedeno v příloze č. 7 metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování 

u dětí a mládeže, tak častými oběťmi kyberšikany se stávají děti, které jsou na internetu nebo 

mobilním telefonu závislé. Tyto děti navazují sociální kontakty především ve virtuálním 

světě, v reálném světě nemají příliš kamarádů, a jsou uzavřenější než jiné děti. Čím více jsou 

ICT technologie využívány a jejich potřeba se stává nedílnou součástí běžného života, tím se 

zároveň zvyšuje riziko napadení.  

 

Jenomže samotné užívání moderních technologií neznamená, že bude dítě šikanováno. Musí 

existovat agresor, původce kyberšikany, který nalezne svou oběť mezi členy rizikové skupiny 

uživatelů ICT technologií. Mezi nejčastější motivy kyberagresora patří: 

 snaha ovládat druhé prostřednictvím strachu, touha po moci. Obvykle potřebuje pro 

svou činnost publikum 

 je znuděný, hledá zábavu, je narcistický. Kyberšikana je obvykle páchána ve skupině, 

nebo je ve skupině alespoň plánována 

 bere právo do svých rukou (napravuje zlo, uděluje lekci atp.). Pracuje většinou sám, 

ale může své aktivity a motivy sdílet se svými nejbližšími přáteli 
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 má tendenci odpovídat ve vzteku nebo frustraci – pomsta, kompenzace. Někdy může 

sám být obětí klasické šikany 

 má sklon vystupovat na internetu jako někdo jiný. Zneužívá ICT technologie, bez 

vědomí závažnosti tohoto jednání. Motivem jsou dva hlavní důvody: Můžu + Je to 

legrace (Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a 

mládeže: Příloha č. 7 Kyberšikana, 2010) 

 

Jak bylo zmíněno v posledním bodě, tak motivem ke kyberšikaně je jak to, že pachatel 

„může“ a také to, že v tom vidí legraci. Můžeme ale rozlišit několik dalších důvodů, proč to 

pachatelé dělají – uvolnění, uznání, posílení pocitu sounáležitosti, demonstrace síly a strach 

(Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže: Příloha č. 7 

Kyberšikana, 2010). Kromě motivů však můžeme také rozlišit několik základních spouštěcích 

mechanismů, které podněcují děti k tomu, aby se staly původci kyberšikany – nuda, kulturní 

konflikty, spory ve třídě, rozpad přátelství, proměna třídního kolektivu, zveřejnění osobních 

informací (Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže: 

Příloha č. 7 Kyberšikana, 2010).  

 

1.3.2.5 Řešení 

Odhalení a řešení kyberšikany je mnohem složitější, než odhalení šikany. Pramení to 

především z toho, že ICT technologie jsou hojně užívané a monitorování činnosti na této 

platformě není jednoduché. Tím, že můžeme komunikační technologie využívat na různých 

zařízeních, mnohdy i mobilních, tak není možné mít vždy a všude kontrolu nad tím, co děti 

dělají a čemu jsou vystaveny. 

 

Samotné využívání ICT technologií není hrozbou, může to být samozřejmě užitečné, ale je 

důležité přistupovat k moderním komunikačním technologiím jako k ohni, o kterém se říká, 

že může být dobrý sluha, ale zlý pán. Toto rčení je, dle mého názoru, naprosto výstižné pro 

případ ICT technologií v rukách nejenom dětských uživatelů, ale všech uživatelů, kteří si 

nejsou vědomi rizik, které tyto technologie přináší. Proto, abychom byli schopni odhalit 

kyberšikanu, je důležité, abychom byli obeznámeni s riziky spojenými s komunikačními 

technologiemi – to znamená, že hlavním pilířem prevence je kyber-gramotnost (pojem, který 

jsem převzala z anglického „cyberliteracy“, pojem užitý Laurou J. Gurack (2003) jako název 

knihy, která pojednává o důležitosti obezřetnosti při užívání internetu a online komunikačních 
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kanálů. Klade důraz na důležitost mediální gramotnosti, s důrazem na nová masová média, 

pozn. autora) 

 

Kromě toho, že odhalení kyberšikany je velice problematické, tak stejně problematické je i 

její řešení, které je u dětí potřeba jak ze strany školy, tak ze strany rodičů. Nastává však zde 

ten problém, že mnozí rodiče a učitelé nejsou tak technologicky zdatní jako jejich děti a žáci. 

Dále pak řešení kyberšikany vyžaduje kvalitní odhad situace (vyhodnocení, zda jde o 

kyberšikanu a zda je škola kompetentní ji řešit) a znalost zásad práce klasické šikany (dbát na 

posloupnost a načasování jednotlivých kroků řešení). V právní praxi bývá pojem šikana  

používán jako synonymum pro „úmyslné jednání, které je namířeno proti jinému subjektu, a 

které útočí na jeho důstojnost" (Metodické doporučení k primární prevenci rizikového 

chování u dětí a mládeže: Příloha č. 7 Kyberšikana, 2010). Z hlediska výkladu pojmu 

šikanování není důležité, zda k němu dochází slovními útoky, fyzickou formou, nebo hrozbou 

násilí. Rozhodující je, kdy se tak děje úmyslně. Dále musí být splněny tyto podmínky: 

 pachatel se dopustil jednání, které splňuje znaky konkrétního trestného činu tak, jak 

jsou vymezeny v trestním zákoně  

 musí být prokázán úmysl pachatele dopustit se takového jednání a míra společenské 

nebezpečnosti  

 jeho jednání dosahuje intenzity uvedené v zákoně (Metodické doporučení k primární 

prevenci rizikového chování u dětí a mládeže: Příloha č. 7 Kyberšikana, 2010). 

 

1.4  Rozdílnost mezi šikanou a kyberšikanou 

Předchozí dvě kapitoly se zabývaly definicemi šikany a kyberšikany a oba tyto fenomény 

popisovaly zvlášť. Z obou kapitol je patrné, že kyberšikana a šikana mají bezesporu společné 

rysy, ale pro účely této diplomové práce bude přínosnější a zajímavější, když se zaměřím na 

jejich srovnání, díky kterému se ukáže závažnost kybernetické šikany. Důležité je si také 

uvědomit, že šikana vytváří doživotní vzpomínky a nejinak je tomu i s kyberšikanou, i přesto, 

že se jedná o termín méně známý, čímž navozuje pocit menší závažnosti, ale opak je pravdou. 

I přesto, že kyberšikana je aktuální zhruba teprve patnáct až dvacet let, tak její největší 

hrozbou je, že může nabrat obrovských rozměrů a to především kvůli jednomu z jejích 

nástrojů, kterým je internet (Kowalski, Limber, Agatston, 2012). 
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Rozdílnostmi se velice přehledně zabývá dokument již několikrát zmiňovaného Metodického 

doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, příloha č. 7. V úvodu 

říká, že oproti šikaně tváří v tvář má kyberšikana ze své podstaty mnohem větší dosah, čímž 

ještě více zhoršuje prožívání oběti. Pokud je oběť šikanována ve třídě, tak svědkem pomluv, 

nadávek, posmívání a ztrapňování je maximálně několik desítek lidí. V prostředí internetu je 

svědkem (ale i případným původcem) stejného chování klidně i několik desítek tisíc lidí 

(Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže: Příloha č. 7 

Kyberšikana, 2010). Tentýž dokument zmiňuje důležitost propojení kyberšikany s tradiční 

šikanou, kdy uvádí, že kyberšikana bývá u dětí školního věku často doplňkem klasické přímé 

a nepřímé šikany. Je tedy důležité při řešení prověřit případné souvislosti s klasickou šikanou. 

Tedy pokud probíhá klasická šikana (například nadávky, ponižování…), je nutné zjistit situaci 

oběti v kyberprostoru a naopak. Dokument zároveň upozorňuje na pravděpodobnost, že oběť 

klasické šikany se může stát agresorem v kyberšikaně.   

 

Můžeme rozlišit pět základních charakteristik, kterými disponuje každý případ šikany či 

kyberšikany jak bylo uvedeno výše – identita/anonymita, čas, místo, profil oběti a agresora, 

řešení. Níže uvádím tabulku č. 1 (která je také uvedena v příloze č. 3), ve které jsou tyto rysy 

šikany a kyberšikany srovnány: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 1: Srovnání kyberšikany a šikany (inspirováno přílohou č. 7 Metodického doporučení k primární prevenci 

rizikového chování u dětí a mládeže, 2010) 
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Vztahem mezi šikanou a kyberšikanou se zabývá například Özgür Erdur-Baker ve své práci 

„Cyberbullying and its correlation to traditional bullying, gender and frequent and risky usage 

of internet-mediated communication tools“, ve které hovoří o tom, že díky unikátním 

charakteristickým rysům je online prostředí pro mladé lákavé a zdánlivě svobodné prostředí, 

ve kterém se mohou realizovat a navazovat vztahy, což může být v reálném světě pro mladé 

problematické. Zároveň je však online prostředí místem, kde děti a dospívající neomezují své 

emoce a to i ty negativní, jako například vztek. Anonymita internetu jim dovoluje si osvojit 

agresivnější způsoby, než v reálném životě, což je zároveň podpořeno tím, že se mohou skrýt 

za obrazovku počítače či mobilního telefonu. Několik studií proto zastává názor, že 

kyberšikana je v podstatě prodlouženou rukou šikany a proto by se neměly tyto dva jevy 

vzájemně izolovat – je dokázáno, že zhruba 30% původců tradiční šikany bylo zároveň 

původcem kyberšikany a že jedna ze tří obětí tradiční šikany je také obětí kyberšikany (Erdur-

Baker, 2009). 

 

Z výše uvedeného je patrné, že kyberšikana a šikana mají společný základ, ale zároveň se liší 

v důležitých aspektech, které jim zároveň dodávají výjimečnost. Proto je nutné ke 

kyberšikaně přistupovat se základní znalostí šikany a naopak, protože oba tyto jevy jsou 

nedílnou součástí našich životů v moderní době.  

 

1.5  Kyberšikana v českém prostředí 

Tématem kyberšikany se zabývá v českém prostředí mnoho, především elektronických, 

zdrojů. Mezi nejvýznamnější můžeme zařadit saferinternet.cz, protisikane.cz, e-bezpeci.cz – 

tyto webové stránky se zabývají především prevencí kyberšikany a jsou výbornou pomůckou 

nejen pro pedagogy, ale také pro rodiče, kteří si v online prostředí nejsou moc jistí. 

Saferinternet.cz je provozován Národním centrem bezpečnějšího internetu, což je neziskové a 

nevládní sdružení, které bylo založeno v roce 2006 za účelem přispívání k bezpečnějšímu 

užívání internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, k osvojování 

etických norem v online komunikaci a k napomáhání předcházení a snižování možných 

sociálních rizik spojených s jejich užíváním (Saferinternert, nedatováno). Kromě 

saferinternet.cz je tato organizace provozovatelem webových stránek bezpecne-online.cz, což 

jsou stránky, které jsou určeny pro všechny zájemce o bezpečnější internet a jehož součástí je 

i online poradna. Zároveň stojí Národní centrum bezpečnějšího internetu za projektem Proti 

nenávisti, což je kampaň, která „je zaměřena na potlačení projevů nenávisti v prostředí online: 

http://www.e-bezpeci.cz/
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extremismu, rasové nesnášenlivosti, utlačování menšin, agresivního nacionalismu apod. 

Zároveň podporuje etické a slušné chování při online komunikaci“ (Proti nenávisti, 

nedatováno). 

 

Dle publikace Proměny šikany ve světě nových médií, můžeme vidět, že výsledky výzkumu 

z roku 2009 ukázaly, že 46,8% dětí v České republice bylo již někdy během svého života 

vystaveno kyberšikaně. Tato informace vzešla z výzkumu realizovaného projektem E-Bezpečí 

ve spolupráci s Centrem PRVOK (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace) 

Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkum také ukázal, že většina obětí 

kyberšikany o svých problémech nikoho neinformovala. Pouze čtvrtina dotazovaných by se 

svěřila rodičům, kdyby byla svědkem nebo obětí kyberšikany (Vašutová a kol., 2010).  

 

Další výsledky výzkumu kyberšikany můžeme nalézt v publikaci Internetová kriminalita 

páchaná na dětech, kde jsou publikovány jak výsledky výzkumu kvalitativního i 

kvantitativního. Kvalitativní výzkum byl zaměřený na zmapování kazuistik obětí internetové 

kriminality, kdy byly analyzovány zprávy ze zapsaných rozhovorů z „chatů“ na dětské 

krizové lince. Tyto rozhovory byly okódovány a podrobeny interpretaci za pomoci 

kvalitativní analýzy, kdy bylo vytvořeno deset kategorií, do kterých se řadily určité části 

analyzovaných rozhovorů. Výsledky výzkumu ukázaly, že obětí se může stát prakticky 

kdokoliv, kdo užívá internet, kdo má svůj email, účet na sociálních sítích a podobně. Dále se 

prokázalo, že každá obdržená informace by mohla být lží, ale také pravdou, a právě tato 

nejistota je pro oběť stresující a ubíjející, přičemž internet jako médium dává soukromí nový 

rozměr a vznikají nové příležitosti k jeho narušování. Důležité je také zjištění, že se oběť 

často obává se svým trápením svěřit, a když už se svěří, tak se setká s tím, že ti, kterým se 

svěřila, často nedokáží pomoci, protože si nevědí rady s tím, jak vzniklou situaci řešit. Když 

se přesuneme k problematice útočníka, tak bylo potvrzeno, že internet snižuje pachatelova 

sociální rizika a také zábrany, a že nalezení oběti není pro útočníka nijak těžké. Proto výzkum 

upozorňuje na to, že 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 (Hulanová, 

2012).  

 

V téže publikaci nalezneme i kvantitativní výzkum, který se zaměřuje na riskantní chování na 

internetu a na bezpečnost na internetu. Pro zkoumání byl použit on-line dotazník, který měl 

1562 respondentů z řad žáků škol do 17 let. Z výsledků výzkumů vyplynulo, že 70% 
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respondentů se již alespoň jednou osobně setkalo s člověkem, kterého potkali na internetu, že 

30% respondentů potvrdilo, že alespoň jednou se setkali s tím, že jim někdo dělal nepříjemné 

sexuální návrhy, přičemž toto číslo se ukázalo jako vysoké, vzhledem k tomu, že se obecně 

uvádí, že průměrně se jedná o dvacet procent dětí, které se setkají s nechtěnou sexuální 

nabídkou na internetu. V tomto výzkumu se ukázalo, že z daného vzorku je vidět, že 

v kyberprostoru jsou to spíše chlapci, kdo šikanují. Vysvětluje se to tím, že chlapci mají 

obecně větší schopnosti v oblasti techniky a v kyberprostoru je pak mohou uplatňovat i tímto 

způsobem. Na konci publikace nalezneme doporučení a závěry, které se snaží přispět prevenci 

kriminality na internetu, mezi doporučeními nalezneme, že sledování chování dětí na 

internetu je v mnoha ohledech daleko složitější, než v reálném světě, a že rodiče by se neměli 

obávat jen o bezpečí dospívajících dětí ve fyzickém světě, ale měli by věnovat i velkou 

pozornost nebezpečím, kterým mohou děti čelit tváří v tvář v kyberprostoru (Hulanová, 

2012). 

 

Můžeme tedy vidět, že téma kyberšikany je hodné pozornosti pedagogů, rodičů a běžných 

uživatelů, také spatřujeme, že existují nejrůznější stránky, které se zabývají osvětou. Ale 

vzhledem k tomu, že jsou především v elektronické formě nebo ne úplně jednoduše dostupné, 

tak je pravděpodobné, že se nedostanou do rukou těch, kteří to nejvíce potřebují, což jsou ti, 

kteří s novými technologiemi neumí nebo nechtějí zacházet. 

 

1.6  Gender a kyberšikana - dosavadní výzkum 

Tématem kyberšikany se zabývá mnoho zahraničních studií a výzkumů, protože jak již bylo 

zmíněno, jedná se o téma aktuální a důležité. Kromě studií zabývajících se přímo 

kyberšikanou nalezneme i studie, které srovnávají kyberšikanu s tradiční šikanou, ale také 

studie, které se zaměřují přímo na vztah mezi genderem a kyberšikanou a jsou pro tuto 

diplomovou práci stěžejní. Vybrala jsem proto několik studií, které považuji za nejzajímavější 

a relevantní pro účely této diplomové práce. Pro přehlednost jsem tyto výzkumy uspořádala 

geograficky. 

 

1.6.1 Výzkum na území Severní Ameriky 

Srovnání chlapecké a dívčí kyberšikany se věnuje studie čtveřice autorů ze Spojených států 

Amerických Catherine D. Marcum z Apalačské státní univerzity, George E. Higgins 
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z univerzity Louisville, Tina L. Freiburger z univerzity ve Wisconsinu, Milwaukee a Melissa 

L. Rickets z pensylvánské univerzity Shippensburg s názvem „Battle of sexes: An 

examination of male and female cyber bullying“. Na začátku práce se zabývají 

charakteristikou kyberšikany a hned v úvodu proti sobě staví dva názory, kdy jedni tvrdí 

(například Hinduja a Patchin, 2008), že kyberšikana je podmíněna opakovaným útokem, ale 

druzí tvrdí (například Wolak, Mitchell a Finkelhor, 2007), že kyberšikanou můžeme označit i 

jednotlivý útok, který může být šířen a tím pádem se z něho stane opakovaný útok. Studie 

shrnuje nejzajímavější výsledky výzkumů, které prokázaly vztah mezi genderem a 

kyberšikanou. Například uvádí, že dívky jsou nejčastěji vystaveny kyberšikaně ve formě SMS 

zpráv, kdežto chlapci jsou této formě vystaveni minimálně.  

 

Dále uvádí, že dívky jsou častěji oběťmi a agresory v nepřímých formách kyberšikany jako je 

psychologické a emocionální násilí a obtěžování, jako je například šíření pomluv. A právě 

kyberšikana v sobě skrývá mnoho nepřímých forem a proto existuje předpoklad, že dívky jsou 

do kyberšikany zapojeny stejně jako chlapci, ne-li ve větší míře než chlapci. Autoři uvádí, že 

v odborné literatuře chybí práce, které se zabývají právě rozdílnostmi v dívčí a chlapecké 

kyberšikaně a proto se rozhodli provést vlastní výzkum. Jako nástroj výzkumu se rozhodli 

použít online dotazník, který jim zodpovědělo 1139 respondentů z řad studentů univerzit 

v jihovýchodní části Spojených států amerických. V dotazníku byly použity především škály, 

které sloužily respondentům k hodnocení tvrzení na principech Lickertovy škály.  

 

Z výzkumu vyplynulo, že dívky častěji online sdílí pomluvy za účelem ublížení dané osobě, 

čímž se potvrzuje předchozí tvrzení, že dívky upřednostňují kyberšikanu pro její nepřímé 

formy agrese. Dalším důležitým výsledkem bylo, že studenti běloši se zapojují do 

kyberšikany častěji, než studenti černoši, což se ukázalo jako logické vzhledem k tomu, že 

bělošská rasa je nejčastějším uživatelem internetu v porovnání s jinými rasami. Závěrečným 

zjištěním bylo, že s klesajícím sebeovládáním jedince se zvyšuje pravděpodobnost šíření 

pomluv o ostatních, což znamená, že čím je jednice zranitelnější, tím je pravděpodobnější, že 

se stane původcem kyberšikany, projeví se u něho deviantní nebo kriminální chování, jako je 

například digitální pirátství nebo sexuální naléhání. V závěru autoři zdůrazňují potřebu 

vzdělávat mladé ženy a dívky, aby si uvědomily, jak může online šíření pomluv negativně 

ovlivňovat je a jejich okolí s tím, že následkem tohoto chováním může být v nejhorším 

případě i smrt oběti, která se pod tíhou psychického násilí rozhodne ukončit svůj život, jako to 
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udělala například Megan Meier nebo Pheobe Prince (C. D. Marcum, G. E. Higgins, T. L. 

Freiburger, M. L. Ricketts, 2011). 

 

Vztahem mezi kyberšikanou a genderem se zabývá studie profesorky Qing Li z Univerzity 

v Calgary v Kanadě „Cyberbullying in Schools – A Research of Gender Differences“ – tato 

studie si kladla za cíl zjistit, jaké jsou genderové rozdílnosti ve zkušenostech spojených 

s kyberšikanou. Byl proveden kvantitativní výzkum, jehož nástrojem bylo anonymní 

dotazníkové šetření. Výsledek výzkumu ukázal, že kyberšikaně bylo vystaveno neobvykle 

velké množství dotazovaných studentů, což naznačuje, že kyberšikana je na vzestupu a je 

závažnějším problémem než se může zdát. Výsledek tohoto výzkumu sice nepotvrdil, že by 

ženy (dívky) preferovaly virtuální prostředí pro projevení agresivity vůči jiným. Výzkum také 

ukázal, že stejně jako u šikany tradiční mají muži (chlapci) sklon nevyhledávat pomoc 

s řešením jejich situace (Li, Erdur-Baker, 2006). 

 

V souvislosti s autorkou Quing Li můžeme specifikovat několik tendencí v genderových 

rozdílnostech v souvislosti s kyberšikanou. Z výzkumu profesorky Quing Li z roku 2007 

můžeme vyčíst, že skoro 60% obětí kyberšikany jsou dívky, přičemž přes 52% původců 

kyberšikany jsou chlapci a zároveň většina obětí kyberšikany tuto skutečnost zamlčela 

dospělým. Níže uvádím graf č. 1 (který je uveden také v příloze č. 4), ze kterého je patrné, že 

dívky jsou kyberšikaně vystaveny častěji, než chlapci (Male vs. Female Cyberbullying 

Tendencies, nedatováno).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Kyberšikana dle genderu (Male vs. Female Cyberbullying Tendencies, nedatováno) 



23 

 

Výše uvedený graf ukazuje výsledky výzkumu kyberšikany na základě genderu, jednalo se o 

výzkum náhodného vzorku žáků ve věku 12 až 18 let z jednoho okresu v jižní části Spojených 

států Amerických v celkovém počtu 3966 respondentů. V grafu vidíme modré sloupce, které 

zastupují chlapeckou část respondentů a zelené sloupce, které zastupují dívčí část 

respondentů. Zkoumalo se následujících osm aspektů kyberšikany: 

1. zda byli respondenti kdykoliv během svého života vystaveni kyberšikaně 

2. zda byli respondenti vystaveni kyberšikaně v uplynulých třiceti dnech 

3. zda byli respondenti vystaveni tomu, že o nich někdo psal nevhodné a urážlivé 

komentáře na internetu 

4. zda byli respondenti vystaveni tomu, že někdo sdílel nevhodné video s jejich osobou 

na internetu 

5. zda byli respondenti někdy během svého života původci kyberšikany 

6. zda byli respondenti během posledních 30 dnů původci kyberšikany 

7. zda respondenti někdy šířili pomluvy o jiných pomocí internetu 

8. zda respondenti někdy zveřejnili na internetu nevhodnou fotku někoho jiného 

 

Z grafu je patrné, že v pěti z osmi zkoumaných případů byly dívky v převaze nad chlapci.  Za 

nejzajímavější aspekt, ve kterém převládají dívky nad chlapci, považuji to, že dívky uvedly, 

že během svého života byly původkyněmi kyberšikany (viz pátý sloupec). 

 

Tuto převahu dívek nad chlapci, jakožto původci kyberšikany, potvrzují Michele L. Ybarra a 

Kimberly J. Mitchell ve své studii s názvem „Youth engaging in online harassment: 

associations with caregiver-child relationships, Internet use, and personal characteristics. 

Journal of Adolescence“ z roku 2004. Přišly s tvrzením, že dívky jsou častějšími původci 

internetové šikany, nejspíše proto, že si na internetu připadají méně ohrožené a sebevědomější 

(Male vs. Female Cyberbullying Tendencies, nedatováno). 

 

Další z řady studií je studie trojice autorek Katherine B. Bevans z lékařské fakulty Univerzity 

ve Philadelfii, Pennsylvánie a Catherine P. Bradshaw s Tracy E. Waasdorp z John Hopkins 

Bloomberg školy pro veřejné zdraví, Baltimore, Maryland – „Gender Bias in the 

Measurement of Peer Victimization“. Tato studie je všeobecnějšího rázu než studie zmíněné 

výše, zabývá se agresivitou mířenou proti jiným jedincům jako celku a to pouze mezi osobami 

stejné věkové kategorie. Tato studie využila kvantitativní výzkumné metody a pomocí 

anonymního dotazníkového šetření zjišťovala, jakým projevům agrese byli respondenti 
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(chlapci i dívky) vystaveni. Z výzkumu vyplynulo, že chlapci jsou nejčastěji vystaveni 

fyzické agresi - vyhrožování, fyzickému násilí, krádežím osobních předmětů, kdežto u dívek 

se ukázalo, že jsou mnohem častěji vystaveny kyberšikaně - pomluvám a lžím šířených 

virtuální realitou (e-maily, blogy, webové stránky atp.) (Bevans, Bradshaw, Waasdorp, 2013). 

 

Studií zaměřenou přímo na násilí páchaném na dívkách v kyberprostoru se zabývá studie June 

F. Chrisholmové z Newyorkské univerzity Pace z roku 2006 s názvem „Cyberspace Violence 

against Girls and Adolescent Females“. Tato studie je založená na výzkumu, který prokázal, 

že 74% dívek ve věku 12 až 18 let tráví většinu online času chatováním, zasíláním instantních 

zpráv nebo posíláním emailů. Studie se zabývá problematikou kyberprostoru, ale pro tuto 

práce je zásadní část, která se zaměřuje na genderové rozdílnosti, kdy autorka uvádí, že 

nejčastější formou online agrese, kterou dívky praktikují je šíření pomluv, vyloučení 

z kolektivu sociální sítě, odpírání pozornosti a tak podobně. V těchto případech se jedná 

především o kyberšikanu ze strany dívek, jejíž obětí jsou opět dívky. Autorka zdůrazňuje 

problematiku toho, že děti jsou v dnešní době velice dobře obeznámeny s tím, jak ICT 

technologie fungují a k čemu je mohou využívat, ale neuvědomují si důsledky neuváženého 

užívání těchto technologií. Děti nedokážou dost dobře rozlišit mezi tím, co je běžné a 

bezpečné online chování, a co je nebezpečné online chování, jako je například sdílení 

osobních informací online, domlouvání osobních schůzek na základě online seznámení, 

přijímání a posílání fotografií či videí a tak podobně. Autorka se snaží nabídnout možnosti 

řešení problematiky kyberšikany a v závěru své práce zdůrazňuje nutnost podrobnějších 

empirických výzkumů, které budou zaměřené na pochopení fenoménu kyberšikany a také 

zdůrazňuje potřebu odborných pracovníků s dětmi se obeznámit s diverzitou obětí 

kyberšikany (J. F. Chrisholm, 2006). 

 

1.6.2 Výzkum na území Evropy 

Zajímavou studií, která se snaží detekovat kyberšikanu na základě genderových informací je 

studie čtveřice Maral Dadvar, Franciska de Jong, Roeland Ordelman a Dolf Trieschnigg 

z nizozemské univerzity Twente s názvem „Improved Cyberbullying Detection Using Gender 

Information“. Tato práce je založena na výsledcích sociologických studií, které tvrdí, že 

písemný projev agresora se liší na základě nejrůznějších vlastností agresorovy osobnosti, mezi 

které patří i pohlaví agresora. Autoři věří, že kdyby se podařilo vytvořit algoritmus, který by 

analyzoval online písemné projevy, tak by to byl velice důležitý nástroj pro prevenci 
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kyberšikany, který by fungoval na podobné bázi jako spam filtr v emailové schránce. Jenže 

princip spam filtru je mnohem jednodušší, protože stačí, aby detekoval témata, která nesouvisí 

s předchozí konverzací nebo se všeobecně považují za obtěžující. Detekce kyberšikany 

(respektive jejích náznaků) je mnohem náročnější, protože musí brát v potaz kontext a nelze 

jednotlivé příspěvky či zprávy hodnotit jako individuální entity. Pro tvorbu algoritmu se 

autoři rozhodli využít poznatku, že jsou rozdíly mezi chlapci a dívkami a v jejich způsobu 

šikanování. Dívky převážně šíří pomluvy, vylučují jiné z kolektivu a praktikují další pasivně 

agresivní praktiky, kdežto chlapci používají výhružky a nadávky z čehož vyplývá, že dívky 

používají více zájmen jako například já, ty, ona a chlapci používají více ukazovacích zájmen 

jako například ten, to. Vytvořený algoritmus autoři aplikovali na příspěvky na sociální síti 

MySpace, kdy individuálně posuzovali jednotlivé příspěvky. Ukázalo se, že algoritmus byl 

funkční, ale pouze pro individuální a uzavřené příspěvky. Autoři do budoucna plánují 

algoritmus zdokonalit o aspekt zařazení do kontextu a o rozšíření detekce do celých vláken 

příspěvků (Dadvar, Jong, Ordelman, Trieschnigg, 2012). 

 

Další studií zkoumající souvislost mezi kyberšikanou a genderem je disertační práce Lindy 

Beckman ze Švédské univerzity Karlstad s názvem „Traditional Bullying and Cyberbullying 

among Swedish Adolescents“. Tato práce kombinací kvalitativního a kvantitativního 

výzkumu srovnává tradiční šikanu a kyberšikanu v závislosti na genderových rozdílnostech, 

psychosomatických problémech a postižení. Nás ovšem zajímá pouze srovnání šikany a 

kyberšikany v závislosti na genderových rozdílnostech. Výzkum potvrdil menší převahu 

dívek jakožto obětí kyberšikany. Zato jakožto původci kyberšikany se ukázali chlapci a dívky 

jako rovnocenní, ani jedno pohlaví nepřevažovalo. Situace se lišila u tradiční šikany, kdy 

chlapci byli v převaze jakožto oběti šikany a dívky byly v převaze jakožto oběti kyberšikany 

(Beckman, 2013). 

 

1.6.3 Výzkum na území Asie a Austrálie 

Výzkumem souvislostí mezi kyberšikanou a genderem se zabývají ve své studii Çigdem 

Topcu a Özgür Erdur-Baker z Technické univerzity středního východu v Turecku. Tito dva 

psychologové se ve své studii „Affective and cognitive empathy as mediators of gender 

differences in cyber and traditional bullying“ zabývají proměnou šikany v kyberšikanu na 

základě rozvoje informačních a komunikačních technologií, který taktéž podmiňuje vznik 

genderových rozdílností i přesto, že většina dosavadních studií potvrzuje, že muži (chlapci) 
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mají častější sklony k šikanování, než ženy (dívky) a to i ve virtuálním prostředí (Topcu, 

Erdur-Baker, 2012). Ve své studii se tato dvojice snažila dokázat, že sklony k šikanování mají 

jedinci, kteří mají nižší hladinu empatie, což jsou od přírody muži (chlapci). Jako nástroj pro 

svůj výzkum si zvolili kombinaci kvantitativního a kvalitativního výzkumu, konkrétně 

kombinaci dvou druhů dotazníkového šetření a jedné ohniskové skupiny. První byl použit 

dotazník „Revised Cyber Bullying Inventory“, který je podobný Lickertově škále, na jejíchž 

pólech se nachází „oběť šikany“ a „původce šikany“. Druhý byl použit dotazník „Basic 

Empathy Scale“, který určuje úroveň kognitivní empatie. Třetí způsob výzkumu - ohnisková 

skupina - postupoval dle dotazníku „Traditional Bullying Questionnaire“, který sloužil 

k určení relačního typu tradiční šikany. Výsledek tohoto výzkumu ukázal, že existuje 

souvislost mezi sklonem k šikanování a s hladinou empatie, což napovídá, že hlavními 

původci šikany jsou muži (chlapci), ale také ženy (dívky), jejichž hladina empatie je nižší. 

Důležitým poznatkem však je, že prevenci šikany a kyberšikany je potřeba založit na 

rozvíjení schopnosti empatie (Topcu, Erdur-Baker, 2012). 

 

Dále pak pětice výzkumných pracovníků z Univerzity západní Autstrálie Lucy Greizel, Linda 

R. Finger, Gawaian H. Bodkin-Andrews, Rhonda G. Craven a Alexander Seeshing Yeung 

jsou autory studie „Uncovering the Structure of and Gender and Developmental Differences 

in Cyber Bullying“, která se zabývá rozdílnostmi a společnými rysy šikany a kyberšikany. 

Šikanu definují jako opakované fyzické, verbální a psychologické ohrožování slabšího jedince 

jiným jedincem nebo skupinou jedinců. Specifickým rysem je především to, že se jedná o 

opakovanou činnost a nadvláda agresora je natolik silná, že oběť není schopna se bránit. 

Kyberšikana je založena na stejném principu, rozdílem je, že ve svůj prospěch využívá místo 

fyzické síly elektronické médium (internet, mobilní telefon) jakožto nástroj agresora, kterým 

ovládá svou oběť. Kyberšikana má mnohem více podob než šikana, protože šikana je 

fyzického rázu, verbálního rázu nebo sociálního rázu, kdežto kyberšikana má mnohem více 

možností, jak může být prováděna – například posílání výhružných SMS zpráv, e-mailů, 

používání chatu a jiných komunikačních aplikací k ovládání jiného jedince, přeposílání e-

mailů či jiných zpráv se soukromým obsahem, vytvoření urážlivé webové stránky či blogu a 

mnoho dalších způsobů. Pětice australských výzkumníků pomocí kvantitativního výzkumu 

zjistila, že chlapci byli častěji jak původci, tak oběťmi šikany, zjistili také, že dívky jsou 

častějšími aktéry v kyberšikaně – v nepřímé formě agresivity. Výsledky tohoto výzkumu jsou 

však v závěru studie zpochybňovány, protože se jednalo o výzkum v jedné australské 

katolické škole (Griezel, Finger, Bodkin-Andrews, Craven, 2012). 
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Srovnáním kyberšikany a šikany tváří v tvář se zabývá Julian J. Dooley z australské 

univerzity Mt. Lawley a její kolegové z polské univerzity v Lodži Jacek Pyzalski a Donna 

Cross ve své práci „Cyberbullying versus Face-to-Face Bullying“. Kromě srovnání 

kyberšikany a šikany se autoři věnují i genderovým rozdílnostem, kdy shrnují poznatky, které 

již zazněly v předchozích studiích uvedených v této práci, ale obohacují tento výčet o fakt, že 

dívky mají tendenci si vytvářet bližší a užší vztahy a přátelství, a kvůli tomu snadněji 

poskytují a sdílejí své osobní informace, emoce a tajemství, kdežto chlapci se sdružují ve 

větších skupinách a nejsou tak sdílní jako dívky, co se týče sdělování citlivých osobních 

informací. Dívčí sdělování emocí probíhá především pomocí emailů nebo SMS zpráv, čímž se 

usnadňuje sdílení těchto citlivých informací agresory (Dooley, Pyzalski, Cross, 2009). 

 

Jak můžeme vidět z uvedených výzkumů a studií, tak přímá souvislost mezi genderem a 

kyberšikanou není prokázaná, avšak jakékoliv rozdílné prvky se vždy ukázaly jako zajímavé. 

I přesto, že se souvislost mezi genderem a kyberšikanou nedá generalizovat, tak mi toto téma 

přijde jako zajímavé a hodné dalšího výzkumu. 
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2. Praktická část 

Praktická část této diplomové práce se věnuje výzkumu, který byl navržen přímo pro účely 

této diplomové práce. Pro výzkum byla zvolena metoda rozhovorů především proto, že 

respondenty byli žáci ve věku 10 – 15 let a také proto, že se jedná o téma velice osobní. Cílem 

výzkumu bylo zjistit, nakolik se liší chování na internetu a vztah ke kyberšikaně na základě 

pohlaví respondentů. V rámci výzkumu jsem se snažila odpovědět na následující výzkumné 

otázky: 

1) Liší se nějak užívání elektronických zařízení na základě genderu? 

2) Můžeme nalézt genderové rozdílnosti v chování na internetu? 

3) Lze nalézt souvislost mezi informovaností o kyberšikaně a genderem? 

4) Liší se chování v souvislosti s kyberšikanou na základě genderu? 

Předpoklad toho, že můžeme nalézt rozdílnosti v chování na základě genderu, byl vytvořen na 

základě poznatků z již uskutečněných zahraničních výzkumů a z teoretického základu 

v předchozí kapitole č. 1 a v jejích podkapitolách.  

 

Před vystavěním scénáře pro rozhovory jsem považovala za žádoucí kvalitativní výzkumnou 

metodu popsat i teoreticky především proto, že to potvrzuje vhodnost zvolené metody pro 

účely tohoto výzkumu. Původním plánem bylo uskutečnit skupinové rozhovory, pro které byl 

také navržen scénář, ale po provedení pilotního rozhovoru jsem dospěla k rozhodnutí, že 

efektivnější a přínosnější budou individuální rozhovory, což je blíže popsáno v kapitole 2.4 

Vlastní výzkum. 

 

Tato nadcházející část diplomové práce je rozdělena do teoretické části, ve které bude 

podrobněji popsána vybraná metoda výzkumu – kvalitativní výzkum a jeho charakteristika. 

Poté následuje popis přípravy výzkumu a jeho scénáře, dále pak popis vlastního výzkumu, 

který byl proveden v terénu, s respondenty základních škol. Nakonec budou získaná data 

analyzována a v samotném závěru  dojde k zodpovězení výzkumných otázek. 

 

2.1 Metoda výzkumu 

Jak již bylo uvedeno výše, tak stěžejní metodou výzkumné části této diplomové práce je 

kvalitativní výzkum, který Anselm Strauss ve své publikaci definuje jako „jakýkoliv výzkum, 

jehož výsledů se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů 
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kvantifikace“ (Strauss, Corbinova, 1999, s. 10). I přesto, že většina dosavadních výzkumů 

byla prováděna za pomoci kvantitativního výzkumu, zejména za použití dotazníkových 

šetření, tak jsem se rozhodla pro účely mé diplomové práce zvolit kvalitativní výzkum, 

konkrétně řízené rozhovory s respondenty z řad žáků druhého stupně základní školy. 

Kvalitativnímu výzkumu jsem dala přednost před kvantitativním především proto, že 

„kvalitativní metody se užívají k odhalení a porozumění tomu, co je podstatou jevů, o nichž 

toho ještě moc nevíme“ (Strauss, Corbinova, 1999, s. 11) a téma kyberšikany do této skupiny 

jevů jistě patří. Dále se domnívám, že dotazníkové šetření by nemělo dostatečnou 

vypovídající hodnotu a že by dotazování žáků pouze papírovou formou ztratilo na 

emocionální hodnotě, a že by výsledky výzkumu byly zkreslené, což by pro tuto práci nebylo 

přínosné. Potvrzují to také slova, že „kvalitativní metody mohou pomoci získat o jevu detailní 

informace, které se kvantitativními metodami obtížně podchycují“ (Strauss, Corbinova, 1999, 

s. 11). 

 

2.1.1 Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum se skládá ze tří hlavních složek – získání údajů, analytických či 

interpretačních postupů a písemné či ústní výzkumné zprávy. Základem výzkumu jsou data, 

která se získávají především za pomoci rozhovorů či pozorování. Získaná data jsou poté 

analyzována či interpretována pomocí technik konceptualizace údajů, které též nazýváme 

„kódování“ – za pomoci těchto technik docházíme k závěrům a k teoriím. Závěrečnou, třetí 

složkou kvalitativního výzkumu jsou písemné a ústní výzkumné zprávy, což jsou finální 

výstupy získané z provázání předchozích dvou složek výzkumu (Strauss, Corbinova, 1999). 

 

2.1.2 Základní charakteristiky kvalitativního výzkumu 

Vedle tří základních složek kvalitativního výzkumu rozlišujeme dle publikace Jana Hendla 

šest základních charakteristik výzkumu a jeho výsledků (Miles a Creswell 2003, Huberman 

1994, Bogdan, Biklen 1992): 

 kvalitativní výzkum se provádí pomocí delšího intenzivního kontaktu s terénem 

nebo situací jednice či skupiny jedinců. Tyto situace jsou obvykle banální nebo 

normální, reflektující každodennost jedinců, skupin, společnosti nebo organizací 

 výzkumník se snaží získat integrovaný pohled na předmět studie, na jeho 

kontextovou logiku, na explicitní a implicitní pravidla, která fungují v dané oblasti 
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 používají se relativně málo standardizované metody získávání dat. Hlavním 

instrumentem je výzkumník sám. Typy dat v kvalitativním výzkumu zahrnují 

přepisy terénních poznámek z pozorování a rozhovorů, fotografie, audio a 

videozáznamy, deníky, osobní komentáře, poznámky, úřední dokumenty, úryvky 

z knih a všechno to, co nám přibližuje všední život zkoumaných lidí 

 výzkumníci se snaží o izolování určitých témat, projevů a datových konfigurací. 

Obvykle je však ponechávají co nejdéle v kontextu osobních dat 

 hlavním úkolem je objasnit, jak se lidé v daném prostředí a situaci dobírají 

pochopení toho, co se děje, proč jednají určitým způsobem a jak organizují své 

každodenní aktivity a interakce 

 data se induktivně analyzují a interpretují. Kvalitativní výzkumník nesestavuje za 

získaných dat skládanku, jejíž konečný tvar zná, spíše konstruuje obraz, který 

získává kontury v průběhu sběru a poznávání jeho částí. Výzkumník ve svém 

hledání významů a ve snaze pochopit aktuální dění vytváří podrobný popis toho, 

co pozoroval a zaznamenal. Snaží se nevynechat nic, co by mohlo pomoci vyjasnit 

situaci (Hendl, 2008) 

 

2.1.3 Specifické rysy kvalitativního výzkumu 

Kromě výše uvedeného má také kvalitativní výzkum specifické rysy, mezi něž patří to, že 

sběr dat a jejich analýza probíhají současně – výzkumník sbírá data, která okamžitě analyzuje 

a na základě získaných výsledků se dále rozhoduje, která data je potřeba ještě získat a začne 

tak znovu se sběrem dat a s jejich analýzou. Současně také dochází k vytváření domněnek a 

k přezkoumávání závěrů (Hendl, 2008). Dalším specifickým rysem je, že při samotném 

kvalitativním výzkumu je potřeba mít na paměti, že s kvalitativním výzkumem se pojí pojem 

teoretická citlivost, která celý výzkum ovlivňuje – je to schopnost rozpoznat, co je v údajích 

důležitého a je to také schopnost dát získaným údajům smysl. Termínem teoretická citlivost 

rozumíme slovní spojení, které se používá pro označení schopnosti výzkumného pracovníka 

rozlišovat jemné detaily ve významu získávaných údajů – je to schopnost vhledu, schopnost 

dát údajům význam, porozumět a oddělit související od nesouvisejícího (Strauss, Corbinova, 

1999). 
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Můžeme identifikovat tři zdroje teoretické citlivosti – literatura, profesní zkušenosti a osobní 

zkušenosti. Prvním zmíněným zdrojem teoretické citlivosti je literatura, čímž rozumíme 

informace získané z teoretických prací a nejrůznějších dokumentů, díky kterým získáváme 

bohaté zkušenosti, a tím se zvyšuje citlivost vnímání zkoumaného jevu. Dalším zdrojem 

teoretické citlivosti jsou profesní zkušenosti, které jsou podmíněny praxí v určitém oboru, 

díky kterým se prohlubuje vhled do dané problematiky. Profesní zkušenosti ovšem mají i 

odvrácenou stranu a to, že díky praxi v oboru mají lidé tendenci přehlížet některé důležité 

jevy, které díky praxi považují za samozřejmost. Posledním, třetím zdrojem teoretické 

citlivosti je osobní zkušenost, která zvyšuje citlivost vůči konkrétním situacím, které 

výzkumná osoba prožila a je schopna tyto zkušenosti využít při své výzkumné činnosti. 

Důležité je si uvědomit, že nemůžeme očekávat, že zkušenosti ostatních jsou podobné těm, 

které si prožila sama výzkumná osoba. Zde je přínosné objevování rozdílů v osobních 

zkušenostech, což výzkumnou osobu přiměje k přemýšlení nad rozdílným vnímáním 

podobných situací, a to může dodat analýze na různorodosti. Teoretickou citlivost využijeme 

ve výzkumu především při samotné analýze, protože vhled a porozumění zkoumaného jevu se 

při práci se získanými údaji prohlubují (Strauss, Corbinova, 1999). 

 

Kvalitativní výzkum má ale samozřejmě také jisté přednosti a nevýhody, které je potřeba si 

uvědomit, než se začne s výzkumem jako takovým.  

 

Přednosti kvalitativního výzkumu: 

 získává podrobný popis a vhled při zkoumání jedince, skupiny, události, 

fenoménu 

 zkoumá fenomén v přirozeném prostředí 

 umožňuje studovat procesy 

 dobře reaguje na místní situace a podmínky 

 hledá lokální (idiografické) příčinné souvislosti 

 pomáhá při počáteční exploraci fenoménů 

 

Nevýhody kvalitativního výzkumu: 

- získaná znalost nemusí být zobecnitelná na populaci a do jiného prostředí 

- je těžké provádět kvantitativní predikce 

- je obtížnější testovat hypotézy a teorie 

- analýza dat i jejich sběr jsou často časově náročné etapy 
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- výsledky jsou snadněji ovlivněny výzkumníkem a jeho osobními preferencemi 

(Hendl, 2008) 

 

2.1.4 Základní metody kvalitativního výzkumu 

Rozlišujeme čtyři základní metody kvalitativního výzkumu, každá z metod má rozlišné 

vlastnosti a výhody.  Metodami kvalitativního výzkumu rozumíme – pozorování, texty a 

dokumenty, interview a záznamy (audio i video). Základní vlastností metody pozorování je 

delší období kontaktu s respondenty, čehož se využívá například pro pochopení subkultur. 

Rozbory významu, organizace a použití textů a dokumentů se používají především 

k teoretickému porozumění. Výhodou interview je, že dává možnost porozumět zkušenostem, 

ale zároveň je relativně nestrukturované. Čtvrtou metodou jsou audiozáznamy či 

videozáznamy, které poskytují přesnou transkripci přirozených interakcí, a proto je jejich 

výhodou, že pomáhají porozumět průběhu interakcí (Hendl, 2008). Pro přehlednost viz níže 

tabulku č. 2 (která je uvedena také v příloze č. 5), ve které jsou výše uvedené základní 

vlastnosti a výhody metod kvalitativního výzkumu graficky znázorněny. 

 

Metoda Vlastnost Výhoda 

pozorování delší období kontaktu pochopení subkultury 

texty a dokumenty rozbor významu, organizace a použití teoretické porozumění 

interview relativně nestrukturované porozumění zkušenosti 

audio- a videozáznamy přesná transkripce přirozených interakcí porozumění průběhu interakcí 

 

Tabulka č. 2: Vlastnosti základních metod kvalitativního výzkumu (Hendl, 2008, s. 48) 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že pro výzkum kyberšikany se nejlépe hodí metoda 

interview, která pomůže porozumět zkušenosti. 

 

2.1.5 Hlavní přístupy kvalitativního výzkum 

Kvalitativní výzkum má devět základních přístupů, na jejichž základě se poté plánuje samotný 

výzkum. Je proto důležité si na počátku kvalitativního výzkumu určit, který z přístupů pro 

vlastní výzkum zvolíme a který bude provázet celý výzkumný proces (Hendl, 2008). 
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Základní přístupy a jejich stručná charakteristika: 

 případová studie – zaměřuje se na podrobný popis a rozbor jednoho nebo 

několika málo případů. Základní výzkumnou otázkou je, jaké jsou 

charakteristiky daného případu nebo skupiny porovnávaných případů. 

Například nás zajímá třída, která používá novou metodu výuky určitého 

předmětu 

 etnografický výzkum – jde o popis kultury nějaké skupiny lidí. Kultura zde 

znamená společně sdílené postoje, hodnoty, normy a jazyk 

 zakotvená teorie – výzkum směřuje k návrhu teorie pomocí dat, jež 

výzkumník shromažďuje pomocí různých metod 

 fenomenologické zkoumání – klade důraz na porozumění, jak jednici vnímají 

určitou zkušenost 

 biografický výzkum – speciální typ případové studie 

 zkoumání dokumentů – může se v kvalitativním výzkumu uplatnit jako 

jediný přístup nebo simultánně s ostatními případy v rámci jedné výzkumné 

akce 

 historický výzkum - může se v kvalitativním výzkumu uplatnit jako jediný 

přístup nebo simultánně s ostatními případy v rámci jedné výzkumné akce 

 akční výzkum - může se v kvalitativním výzkumu uplatnit jako jediný přístup 

nebo simultánně s ostatními případy v rámci jedné výzkumné akce 

 kritický výzkum - může se v kvalitativním výzkumu uplatnit jako jediný 

přístup nebo simultánně s ostatními případy v rámci jedné výzkumné akce 

(Hendl, 2008) 

 

Z těchto charakteristik přístupů ke kvalitativnímu výzkumu je patrné, že pro účely této 

diplomové práce se za nejvhodnější dá považovat fenomenologický přístup, který volíme 

tehdy, jestliže chceme prozkoumat význam prožité zkušenosti jedince a porozumět mu nebo 

v případě, že studovaný fenomén se nejvhodněji zachytí pokusem porozumět zkušenostem 

účastníka nebo v neposlední řadě pokud daný fenomén není dostatečně prozkoumán (Hendl, 

2008). 
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2.1.6 Fenomenologický přístup 

Jak uvádí ve své publikaci profesor Jan Hendl „hlavním cílem fenomenologického zkoumání 

je popsat a analyzovat prožitou zkušenost se specifickým fenoménem, kterou má určitý 

jedinec nebo skupina jedinců. Výzkumník se snaží vstoupit do vnitřního světa jedince, aby 

porozuměl významům, jež fenoménu přikládá. Výzkumník analyzuje získaná data, aby 

zachytil esenci prožité zkušenosti. V rámci fenomenologické studie se vytváří popis a 

interpretace sdělených prožitků“ (Hendl, 2008, s. 126). 

  

Hlavním rysem fenomenologické studie je to, že shromažďování dat probíhá za pomoci 

kvalitativních rozhovorů, kdy respondent je vyzván, aby reflektoval svou zkušenost a dal 

najevo, jakou pro něho měla daná zkušenost význam. Prostředí rozhovoru by měl vyvolávat 

pocit bezpečí, čemuž by měl výzkumník přispívat tím, že se snaží nahlížet na rozhovor 

objektivně, zbavit se předsudků a apriorních představ o diskutovaném fenoménu. Creswell 

(1998) doporučuje provádět v rámci fenomenologické studie rozhovory s 10 – 15 jednici, 

rozhovory jsou nestrukturované s otevřenými otázkami (Hendl, 2008). Jan Hendl ve své 

kapitole o fenomenologickém zkoumání dále definuje, že „v popisné fenomenologické 

analýze rozlišujeme uzávorkování, intuici, analyzování a popis. V rámci uzávorkování si 

výzkumník uvědomuje své apriorní koncepty a představy o fenoménu. To mu umožní vidět 

fenomén jasněji v jeho jedinečnosti. V dalším průběhu sběru dat se snaží pochopit významy, 

které účastník přisuzuje dané zkušenosti. Cílem této intuitivní fáze je přesné porozumění 

významům prožité zkušenosti s fenoménem, který se studuje. Výzkumník má být posléze 

schopen transformovat data do popisu zkušenosti. Přitom porovnává jednotlivé segmenty dat, 

vznikající kategorie a témata. Využívá přitom obsahovou analýzu (kódování, kategorizace a 

definování témat). Výzkumník se snaží zachytit rozmanitost perspektiv jednotlivých 

účastníků a syntetizovat data tak, aby zachoval bohatost sdělovaných významů zkušenosti. 

Témata mají pojmenovat podstatu skupiny složek zkušenosti. Následně se přistupuje 

k sepsání hloubkového popisu významů zkušenosti pro celou skupinu jedinců. Ten má 

reflektovat dosavadní poznatky a zkušenosti výzkumníka, získané stykem s účastníky během 

sběru dat“ (Hendl, 2008, s. 127). 

 

Profesor Hendl dále pak uvádí, že „fenomenologická studie nemusí začít s nějakou určitou 

výzkumnou otázkou. Určuje se pouze směr zaměření a širší definice sledovaného fenoménu“ 

(Hendl, 2008, s. 126). I přesto, že se uvádí, že není potřeba začínat výzkum s výzkumnou 

otázkou, že to není podmínkou, tak jsem se rozhodla, že pro účely této diplomové práce 
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zahájím své zkoumání výzkumnými otázkami, které jsem uvedla již v úvodu kapitoly č. 2, a 

tyto otázky budou zodpovězeny v nadcházející kapitole 2.6 Výsledky výzkumu. 

 

2.3 Příprava výzkumu 

Jako metodu získávání dat jsem pro tuto diplomovou práci zvolila skupinový rozhovor, což je 

specifický druh kvalitativního dotazování, konkrétně metody rozhovoru (Hendl, 2008). Toto 

rozhodnutí bylo také podpořeno slovy Jana Hendla „zkušenosti totiž ukazují, že při dobře 

vedené skupinové diskuzi se uvolňují racionalizační schémata a psychické zábrany a 

diskutující snadněji odhalují své postoje a způsoby jednání, své myšlení a pocity v běžném 

životě. Subjektivní významové struktury vznikají v sociální interakci“ (Hendl, 2008, s. 182). 

 

Před zahájením praktické části výzkumu -  řízené rozhovory - bylo nutné celý výzkum 

teoreticky popsat a připravit, aby během vlastního výzkumu nedocházelo k nejasnostem a vše 

probíhalo plynule. Na začátku bylo nutné si zodpovědět následující otázky: 

1) Kde bude probíhat výzkum?  

2) Jak velká bude skupina respondentů? Jaký bude věk dotazovaných? 

3) Jaký typ záznamu bude během rozhovorů pořizován? 

4) Jaký bude scénář rozhovorů? 

Kromě těchto otázek bylo důležité si také stanovit samotnou organizaci před zahájením 

rozhovorů, během rozhovorů a po rozhovorech. 

 

Pro výzkum jsem se rozhodla oslovit základní školu, jejíž název neuvádím především kvůli 

osobní povaze výzkumné otázky a diskutovanému tématu během rozhovorů. Pedagogicko-

psychologická poradkyně vybrané základní školy mi dovolila provést výzkum se žáky, kteří 

pravidelně navštěvují danou školu. Pro účely svého výzkumu jsem se rozhodla provést pilotní 

řízený skupinový rozhovor po pěti respondentech stejného pohlaví ve věku 10 – 15 let. Tuto 

věkovou skupinu jsem zvolila především proto, že se domnívám, že jejich výpovědi jsou pro 

účely této diplomové práce nejpřínosnější a také proto, že se domnívám, že žáci na druhém 

stupni základní školy jsou nejčastějším terčem kyberšikany především z důvodu podceňování 

ochrany soukromí ve virtuální realitě a také díky zvýšené závislosti na elektronických 

přístrojích a užívání internetu. Pro rozhovory jsem se rozhodla spolupracovat se skupinami 

pěti respondentů stejného pohlaví proto, že počet pět až osm respondentů se ukazuje jako 

nejefektivnější pro skupinové rozhovory (Focus Groups Interviewing, 1999). Skupinu 
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respondentů stejného pohlaví jsem se rozhodla vytvořit proto, že diskutovaná témata jsou 

velice osobního rázu a proto je potřeba dodržet intimitu a příjemné, uvolněné prostředí, aby se 

respondenti cítili co nejlépe. Rozhovory budou řízeny moderátorem, kterým budu já, autorka 

této diplomové práce. Záznam rozhovorů bude pořizován na diktafon, protože audiozáznam 

bude pro účely této diplomové práce dostačující a také se domnívám, že to bude pro 

respondenty příjemnější, snadněji zapomenou na to, že jsou jejich slova nahrávána (na rozdíl 

od videozáznamu).  

 

Scénář rozhovorů byl dopředu stanovený, aby se předešlo případným nejasnostem 

souvisejícím s organizací či průběhem rozhovorů. Při sestavování scénáře jsem postupovala 

dle doporučeného sledu fází uvedené v knize „Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a 

aplikace“ (Hendl, 2008). Začíná se vysvětlením postupu, při němž se zdůrazní potřeba aktivní 

účasti členů skupiny v diskusi a v obecných rysech se uvede téma. Dále následuje představení 

členů skupiny (pokud jde o umělou skupinu, což je platné pro výzkum k této diplomové práci) 

a její „zahřátí“, kdy moderátor diskuze např. představí společné zájmy účastníků (také lze 

použít různé hry pro uvolnění atmosféry). Moderátor potom přistoupí k prezentaci základního 

popudu. Přečte se text k tématu (případně se předvede úryvek z filmu nebo z magnetofonové 

kazety). Nastalou diskuzi ovlivňuje moderátor co nejméně. V dalším průběhu se však uvádějí 

další podnětové argumenty. Na konci se má konat ještě metadiskuse, tedy rozhovor o diskusi. 

Moderátor se při ní ptá, zda by účastníci mohli formulovat své postoje a pocity při diskusi 

(Hendl, 2008). Níže je návrh schématu skupinové diskuze (obrázek č. 1, který je uveden také 

v příloze č. 6), jenž byl návrhem pro postup při realizaci výzkumu. 
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Obrázek č. 1 – Schéma návrhu skupinové diskuze (Hendl, 2008, s. 183) 

 

Se skupinovým rozhovorem se pojí samozřejmě i nevýhody, přičemž rozlišujeme dvě zásadní 

nevýhody. První nevýhodou je spojení vyvíjející se supinové dynamiky a toku informací 

s původním cílem diskuze a druhou nevýhodou je různé zapojení členů skupiny do diskuze. 

S tím je také spojeno riziko toho, že se ve skupině může objevit vůdčí osobnost, která může 

ovlivňovat ostatní členy skupiny. Těchto nevýhod si musí být výzkumník vědom a dát si na 

tyto jevy při svém výzkumu pozor (Hendl, 2008). 

 

I přesto, že po pilotním rozhovoru došlo k využití vhodnější metody individuálních 

rozhovorů, tak výše uvedené schéma rozhovorů bylo zachováno a teoretický popis 

skupinového rozhovoru byl pro realizaci individuálních rozhovorů stěžejní. 
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2.3.1 Scénář 

Před zahájením řízených rozhovorů bylo potřeba, jak již bylo řečeno výše, zajistit 

informovaný souhlas od rodičů respondentů. Pro tyto účely byl vytvořen dokument s názvem 

„Žádost o souhlas rodičů s účastí dítěte na výzkumu“, který je k nahlédnutí v příloze č. 1 této 

diplomové práce. Vzhledem k tomu, že je problematika výzkumu osobního rázu, tak jako 

příloha k „Žádosti o souhlas rodičů s účastí dítěte na výzkumu“ byl vytvořen průvodní dopis 

pro rodiče s názvem „Popis diplomové práce pro rodiče respondentů“, který se snaží rodičům 

respondentů více přiblížit téma diplomové práce a průběh výzkumu. Průvodní dopis pro 

rodiče respondentů je k nahlédnutí v příloze č. 2 této diplomové práce.  

 

Pro vlastní průběh řízených rozhovorů byla vytvořena osnova, podle které se při každém 

z rozhovorů postupovalo. Předpokládané trvání jednoho řízeného rozhovoru bylo maximálně 

45 minut. 

 1. Úvod – moderátor pozdraví respondenty, představí se a oznámí respondentům, že se 

jedná o přátelské pohovoření za akademickým účelem, které bude nahráváno. Dále je 

informuje, že skupinový rozhovor bude maximálně 45 minut dlouhý, takže by se rád omluvil, 

že žáky připravil o jednu vyučovací hodinu, ze které jsou ale omluveni. Moderátor ujistí 

respondenty, že se nemají čeho obávat, že to co zde zazní, nebude nikomu zpřístupněno, že je 

to materiál sloužící pouze moderátorovi pro účely zpracování diplomové práce. Je nutné 

respondenty ujistit, že neexistují špatné odpovědi – že tu nejsou kvůli správným odpovědím, 

ale kvůli tomu, aby sdělili svůj vztah k elektronickým médiím a svoje zkušenosti s nimi. Před 

tím, než se pokročí k další části, moderátor se ujistí, že se všichni respondenti cítí pohodlně, 

že nejsou ve stresu. Pro uvolnění atmosféry má moderátor připraveno drobné občerstvení, aby 

povzbudil přátelskou atmosféru. 

2. Seznámení se – moderátor je pro jistotu ještě jednou představí křestním jménem, 

uvede svůj věk a jaké má zájmy, poté vyzve respondenty, aby uvedli svoje křestní jméno. 

Respondenti se nepředstavují celým jménem, aby se zaručila anonymita. Respondenti uvedou 

svůj věk, a pokud mají chuť, tak i svoje zájmy. Moderátor si ověří, zda se respondenti znají 

mezi sebou blíže nebo jestli se znají pouze jako žáci z totožné základní školy či jako přátelé. 

3. Proč tu jsme? – moderátor blíže představí sebe a ještě jednou popíše, za jakým 

účelem se zde respondenti nacházejí. Moderátor primárně zdůrazňuje, že se jedná o výzkum 

uživatelských zvyklostí elektronických médií – výzkum toho, jaká používají elektronická 
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zařízení, jak tráví volný čas, jak tráví čas na internetu, co je na internetu baví atp. Jen okrajově 

zmíní, že existují i odvrácené strany internetu a že se jimi také bude část rozhovoru věnovat.  

4. Pravidla rozhovoru - Moderátor opět zdůrazní, že neexistují správné nebo špatné 

odpovědi, že jde o přátelské popovídání, během kterého si budeme vyměňovat osobní 

zkušenosti s elektronickými médii. Cílem není se skupinou souhlasit či nesouhlasit – mohou 

se navzájem podporovat a pomáhat si, ale je žádoucí, aby vždy každý odpovídal sám za sebe. 

Cokoliv, co během rozhovoru zazní, je pro moderátora a jeho práci cenné – nic není špatné či 

hloupé. Moderátor sdělí respondentům, že má připravených několik otázek, které budou 

námětem ke směru rozhovoru, není nutné, aby na každou otázku odpovídali, jsou to jen 

takové nápovědy. Moderátor se ujistí, že respondenti vše chápou, přesto však je nutné dát 

prostor pro případné dotazy. 

5. Vlastní rozhovor – po ujasnění všech formálních záležitostí a pravidel může 

moderátor přistoupit k samotnému rozhovoru. Aby byl rozhovor opravdu řízený, tak 

moderátor má stanovených 6 tematických okruhů v podobě otázek, které moderátor pokládá 

respondentům. Moderátorovým úkolem je držet se tématu, zabránit tomu, aby se odběhlo od 

tematických okruhů a výzkumné otázky. Moderátor musí respondenty povzbuzovat k hovoru, 

ale přesto nechat respondentům prostor pro vyjádření vlastních názorů.  

6. Čtyři tematické okruhy -   

a) Elektronická zařízení 

Jaká elektronická zařízení používáš?  

Jak často je používáš?  

Přeješ si vlastnit nějaké další zařízení?  

b) Internet  

Jak často a k čemu ho používáte?  

Na jakých zařízeních ho používáš? 

Klady a zápory internetu dle tvého názoru 

c) Sociální sítě a sdílení soukromých obsahů 

Víš, co je to sociální síť?  

Jaké sociální sítě používáš?  

Sdílíš svoje osobní údaje na internetu?  

Co všechno sdílíš (fotky, videa atp.)?  

Vědí o tom tvoji rodiče? 

d) Kyberšikana 

Slyšel/a jsi někdy pojem „kyberšikana“? 
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Pokud ano, tak v jaké souvislosti? 

Seznámil tě někdy někdo s tím, že na internetu mohou číhat nebezpečí? 

Znáš někoho, kdo byl obětí kyberšikany?  

Nebo někoho, kdo kyberšikanu na někom praktikuje? (neuvádí jméno!) 

Jak by ses zachoval/a? 

Cítíš se na internetu bezpečně? 

 7. Odlehčení – jakmile budou všechny čtyři tematické okruhy probrány a bude se 

zdát, že respondenti už nemají k tématu žádné příspěvky, moderátor přistoupí k odlehčení 

situace tím, že položí nějakou odlehčující otázku – například co budou respondenti dělat dnes 

po škole, jaké mají plány na víkend atp. Tím dojde k rozptýlení respondentů, dále pak může 

moderátor nabídnout drobné občerstvení, jako poděkování respondentům.  

 8. Poděkování – nakonec moderátor poděkuje respondentům za spolupráci, zeptá se, 

zda mají nějaké doplňující dotazy, případně vyzve respondenty, aby v případě zájmu 

moderátora oslovili i mimo skupinu, samostatně, kdyby chtěli moderátorovi sdělit něco 

dalšího k tématu. 

 9. Rozloučení – Moderátor ještě jednou poděkuje za spolupráci a zdůrazní, že nemusí 

nikomu sdělovat, co říkali a co slyšeli – je to čistě soukromá záležitost mezi nimi a 

moderátorem. Následně pouští moderátor respondenty po jednom z dotazovací místnosti. 

Zdůvodní to tím, že je potřeba udržet klid na chodbě, ale především je to proto, aby 

respondenti nezačali okamžitě společně diskutovat to, co zaznělo během skupinového 

rozhovoru. 

 

2.4 Vlastní výzkum 

Před zahájením výzkumu jsem se rozhodla provést pilotní rozhovor, abych zjistila, zda jsou 

tematické okruhy dobře strukturovány a zda bude navržený koncept přínosný pro výzkum a 

zároveň co nejpříjemnější pro respondenty. Na základě pilotního rozhovoru došlo k upravení 

tematických okruhů, aby lépe odpovídaly účelům výzkumu. Zároveň se ukázalo, že skupinové 

rozhovory nejsou efektivní, protože se respondenti stydí, bojí se hovořit o svých zkušenostech 

a zážitcích, protože se obávají hodnocení ze strany ostatních respondentů. Rozhodla jsem se 

proto odklonit od teze a od původního plánu a přistoupit k individuálním rozhovorům, které 

se opravdu ukázaly jako mnohem přínosnější pro účely tohoto výzkumu. Individuální 

rozhovory přinesly více informací a respondenti byli ochotni při individuálních rozhovorech 

poskytnout mnohem cennější informace, než při rozhovoru skupinovém.  
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Pro individuální rozhovory jsem použila stejné tematické okruhy, které byly určené pro 

skupinové rozhovory, i scénář byl použit stejný. Výhodou však bylo, že bylo možné rozhovor 

přizpůsobovat respondentovi, protože bylo jednodušší sledovat reakce jednotlivce, než kdyby 

se rozhovor odehrával ve skupině. Od každého respondenta jsem obdržela souhlas jejich 

zákonného zástupce, že souhlasí s tím, aby jejich dcera/syn byli součástí výzkumu pro tuto 

diplomovou práci a podepsané souhlasy mám pečlivě uschované, aby se zaručila 100% 

anonymita respondentů. 

 

2.4.1 Průběh výzkumu 

Pro výzkum jsem zvolila vzorek dvanácti respondentů, šesti dívek a šesti chlapců ve věku 10 

– 15 let. Respondenti byli náhodně vybráni z různě velkých měst, z různě materiálně 

zajištěných rodin a z různých prostředí, aby byla zajištěna diverzita a výzkum byl co 

nejobjektivnější. Pro rozhovory bylo zvoleno prostředí školní učebny nebo zasedací místnosti 

v objektu, ve kterém se realizovaly rozhovory a prostředí bylo zvoleno především tak, aby se 

respondenti cítili co nejpříjemněji, měli klid a aby rozhovor nebyl nikým narušován.  

 

Rozhovory probíhaly na základě naplánovaného scénáře, kdy na začátku rozhovoru proběhlo 

seznámení, kde nezaznělo příjmení respondenta, aby se zaručil pocit anonymity ze strany 

respondenta. Poté následoval stručný úvod, aby respondent věděl, co se bude dít a že rozhovor 

bude nahráván pouze pro výzkumné účely. Scénář rozhovoru byl strukturován tak, aby se 

respondent cítil pohodlně, v případě spatření nejistoty či neochoty odpovídat bylo téma lehce 

pozměněno nebo chvilkově oddáleno navozením jiného tématu. Délka rozhovorů činila 10 – 

25 minut na základě ochoty respondenta odpovídat nebo na základě množství zkušeností a 

osobních názorů respondenta.  

 

Po proběhnutí rozhovorů došlo k jejich doslovnému přepisu. Při přepisu byly opraveny 

gramatické chyby, ke kterým dochází v mluveném projevu a byly vynechány irelevantní části, 

které nebyly pro výzkum důležité. Vzhledem k rozsáhlosti přepisů nebylo vhodné přepisy 

dávat do příloh této diplomové práce. Doslovné přepisy rozhorů byly nahrány na disk CD a 

jsou přiloženy k této diplomové práci. Vzhledem k věku respondentů a citlivosti tématu 

nejsou nahrávky součástí přílohy této diplomové práce, nahrávky jsou však pečlivě uschovány 

a uloženy u autora této práce.  
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2.4.2 Analýza výzkumu 

Jak bylo zmíněno výše, tak během realizace výzkumu bylo provedeno dvanáct individuálních 

rozhovorů, které byly nahrány a následně doslovně přepsány. Přepsané rozhovory sloužily 

jako podklad pro kvalitativní analýzu, jejíž interpretace bude jádrem této podkapitoly. 

Jednotlivá tvrzení budou dokládána pomocí přímých citací. 

 

Jako způsob analýzy získaných dat jsem se rozhodla pro metodu otevřeného kódování, jehož 

základem je označování a kategorizace pojmů, kdy dochází k rozebírání získaných dat na 

samostatné části, což umožňuje následné porovnání a zjištění podobností a rozdílností 

reprezentovaných údajů. Na začátku stojí porovnání, které je následováno kladením otázek, 

což se používá ke konceptualizaci a kategorizaci údajů. Prvním krokem analýzy je 

konceptualizace údajů, kdy dochází k seskupování pojmů, čemuž říkáme kategorizace. Poté je 

potřeba jednotlivé kategorie pojmenovat a to tak, aby názvy co nejvíce logicky souvisely 

s údaji, které zastupuje. Po stanovení kategorií nadchází proces otevřeného kódování, kdy se 

může postupovat řádek za řádkem, což je nejpodrobnější a nejplodnější způsob analýzy. Poté 

existuje ještě postup po větách či odstavcích nebo analýza text jako celku (Strauss, Corbinová, 

1999). 

 

2.5 Vyhodnocování a interpretace získaných dat 

Na základě zkoumání rozhovorů jsem si rozdělila rozhovory do jednotlivých úseků na základě 

klíčových momentů, ve kterých jsem poté identifikovala výskyt relevantních jevů. Tyto jevy 

jsem poté dále rozdělila do kategorií, v nichž jsem dále identifikovala další jevy, které jsou 

pro dané kategorie charakteristické. I přesto, že byly rozhovory hrubě členěny do čtyř 

tematických okruhů - elektronická zařízení, internet, sociální sítě, kyberšikana – rozhodla 

jsem se pro potřeby analýzy vytvořit kategorie pouze tři: elektronická zařízení, chování na 

internetu a kyberšikana.  

 

V jednotlivých kategoriích jsem identifikovala společné jevy. Vzhledem k tomu, že celkem 

bylo dotazováno dvanáct respondentů v poměru šest dívek a šest chlapců, rozhodla jsem se 

též udávat četnost jednotlivých jevů, aby byly případné rozdílnosti co nejvíce patrné. 

Kategorie spolu s jevy a jejich četnostmi jsem zaznamenala do tabulek, aby se zaručila 
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přehlednost získaných informací. Tabulky jednotlivých kategorií jsou vždy následovány 

slovním hodnocením jednotlivých jevů společně s přímými citacemi respondentů, které jsou 

pro tuto práci relevantní. 

 

 1) Elektronická zařízení 

Na základě kvalitativní analýzy jsem jako první vymezila kategorii s názvem Elektronická 

zařízení a do této kategorie jsem zařadila tři jevy, které jsou uvedeny v tabulce č. 3 níže a 

také v příloze číslo 7 této diplomové práce. 

Kategorie: Elektronická zařízení Četnost 

Jev: Co používám za zařízení Chlapci Dívky 

Mobilní telefon 6 6 

Tablet 3 3 

Počítač 4 6 

Jev: K čemu je používám Chlapci Dívky 

Volání 6 6 

SMS zprávy 4 6 

Na hraní/pro zábavu 6 6 

Internet 6 6 

Pro školní účely 3 2 

Jev: Co používám ke komunikaci na internetu/kde se prezentuji Chlapci Dívky 

E-mail 4 5 

Messenger/Whatsapp/Viber 3 5 

Facebook 5 6 

Snapchat 1 2 

Instagram 1 1 

Ask.fm 0 2 

Youtube, kde mám svůj kanál 2 0 

Tabulka č. 3: Elektronická zařízení 

 

První jev jsem nazvala, Co používám za zařízení, kde můžeme vidět, že všech dvanáct 

respondentů vlastní a na denní bázi používá mobilní telefon, jak říká jeden z respondentů: 

„Tak jako každý den používám určitě mobil a počítač. A to jsou jako dvě věci, bez kterých se 

nějak popravdě neobejdu… a na mobilu tam jsem taky hodně často, řekla bych, že i víc, než 
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na počítači, protože tam mám svojí oblíbenou aplikaci.“ Mobilní telefon používají především 

ke komunikaci: „Hlavně si píšu s mamkou, když jsem ve škole a to, tak jí jakoby informuju. A 

potom si píšu s kamarády.“ „Mobil používám denně na volání, o přestávce se koukám na 

Facebook nebo tak.“ Tablet vlastní polovina respondentů, používají ho především k hraní her 

a k přistupování na internet: „Ten (tablet) používám jenom doma a používám ho namísto 

počítače, když si s někým chci psát a něco si přečíst, tak abych nemusela zapínat počítač.“ 

„Na tabletu hraji asi nejvíc hry.“ Je tedy vidět, že tablet respondenti používají především pro 

zábavu a můžeme vidět u jednoho z respondentů i sebereflexi: „Dřív jsem ho (tablet) používal 

strašně moc, ale teď jsem to omezil, protože jsem musel dohánět školu, takže ho teď už moc 

nepoužívám.“ Počítač také používá většina respondentů, především na hraní her, na internet, 

ale také na učení: „Když dělám nějakou tu projektovou práci tak to nejde na iPadu tak dobře 

jako na počítači.“ „Třeba si něco překládám do školy“ „Jo, email používám, ale tam jako 

hodně taťka posílá různý prezentace, které jsou fakt hezké a příroda, zvířata. A jinak jako 

email používám, když něco učitelkám posíláme, jako prezentaci nebo nějaký sloh nebo něco 

takového.“ U tohoto jevu nepozorujeme žádný rozdíl na základě pohlaví respondentů. 

 

Druhým jevem je K čemu je používám, kdy je tento jev přímo vztahován k předchozímu 

jevu. Z tabulky výše vidíme, že respondenti používají elektronická zařízení především ke 

komunikaci a pro zábavu, méně než polovina respondentů využívá svá zařízení pro školní 

účely, což se však dá také vysvětlit tím, že respondenti jsou žáci druhého stupně základní 

školy. Že jsou zařízení pro respondenty především formou zábavy, dokazují tyto výroky: „No 

tak SMSky to jako mamce, že jsem dorazila domů nebo do školy a to prostě každý den. A pak 

tam jsem většinou, protože tam mám Facebook, na Messenger, tam si píši s kamarádkami.“ 

„Nebo si stahuji obrázky. A taky si stahuji hry.“ „Tak určitě telefonování, pak SMSky, hry a 

vůbec takhle. Internet v mobilu.“ „Tak na volání a hry, když se nudím v autobuse třeba, když 

někam jedu.“ U tohoto jevu také nepozorujeme žádný markantní rozdíl na základě genderu 

respondentů. 

 

Třetím identifikovaným jevem v této kategorii je Co používám ke komunikaci na 

internetu/kde se prezentuji. Zde již můžeme pozorovat rozdíly, kdy pouze dívky mají profil 

na sociální síti Ask.fm2, k čemuž se vyjadřují: „Používají to spíš holky, ale mně to přijde 

                                                 
2 Ask.fm je sociální síť, která je postavena na principu anonymních otázek a odpovědí. Kvůli podporované 

anonymitě dotazů je tato sociální síť považovaná za nebezpečnou a v několika zemích usilují o zakázání této 

platformy, protože je ideálním prostředím pro šíření kyberšikany (poznámka autora). 
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urážlivé, nemám to ráda, nelíbí se mi to.“ „Jo, používala jsem to a mě to pak přestává mě to 

bavit… ale já si myslím, že jsem dostatečně inteligentní, abych poznala, když se mě někdo ptá 

na něco nevhodného. Tak to prostě vyhodím, a když je to v pohodě, tak na to odpovím.“, za to 

chlapci mají své kanály na Youtube, kde se prezentují: „Natáčím videa, jako s jojem, tam už 

jsem musel být vidět, ale to už budu dávat pryč, protože to nemělo cenu. Je to takové ohrané, 

ale líbí se mi to, že jsem to takhle dotáhl. A jinak natáčím videa na počítači jako třeba 

Minecraft a různé hry.“ „Jdu si zahrát na ten počítač, něco natočím a dám to na ten Youtube, 

natáčím různé věci a teď se snažím o první video z nějaké hry.“ Instagram není mezi 

respondenty příliš oblíbený, ale můžeme pozorovat tendenci stoupající oblíbenosti 

Snapchatu3, a to především u dívek: „Tam si zase s holkami posíláme různé naše fotky, jako 

když jsme online. Takže se vyfotíme a pošleme si to a prostě je to taková prča.“, ale má to i 

stinné stránky, které budou zmiňovány v třetí identifikované kategorii Kyberšikana. Jak již 

bylo zmíněné výše, tak emaily používají respondenti především pro školní účely nebo proto, 

aby se mohli přihlásit do online her: „No, jakoby já používám ten email jenom k registracím 

na hrách.“ Všichni respondenti s výjimkou jednoho mají Facebook, který používají denně a to 

nejenom ke komunikaci s přáteli, což bude rozebráno podrobněji níže v rámci druhé 

vymezené kategorie. 

 

2) Chování na internetu 

Na základě analýzy rozhovorů jsem jako druhou vymezila kategorii s názvem Chování na 

internetu a do této kategorie jsem zařadila šest jevů, které jsou uvedeny v tabulce č. 4 níže a 

také v příloze číslo 8 této diplomové práce. 

 

Kategorie: Chování na internetu Četnost 

Jev: Proč jsem si založil/a profil na sociální síti Chlapci Dívky 

Chtěl/a jsem ho mít, abych mohl/a být v kontaktu s přáteli 1 2 

Protože to mají všichni 2 3 

Založil mi ho sourozenec/kamarád 2 0 

Aby mě nepovažovali ostatní za takového „šprta“ 0 1 

Jev: Koho si přidávám mezi přátele Chlapci Dívky 

Jen toho, koho znám osobně 3 4 

                                                 
3 Snapchat je mobilní aplikace, která umožňuje posílání a sdílení fotek s určitým okruhem lidí a sám uživatel, 

který obsah sdílí, si může nastavit, po jak dlouhou dobu bude jeho příspěvek viditelný (poznámka autora). 
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Toho, koho znám i od vidění 2 2 

Jev: Jaký obsah sdílím nejvíce Chlapci Dívky 

Svoje fotky 1 3 

Vtipné obrázky/videa 2 1 

Nic nesdílím, jen se koukám a píšu si s přáteli 2 2 

Jev: Sdílel/a bych to, co sdílí ostatní Chlapci Dívky 

Určitě ano, nesdílí nic nevhodného 3 2 

Ne, nikdy  2 4 

Jev: Přemýšlím nad tím, co sdílím Chlapci Dívky 

Ano 3 2 

Moc ne 2 4 

Jev: Jaké informace mám ve svém profilu Chlapci Dívky 

Celé jméno 5 6 

Profilovou fotku 4 6 

Pouze město, kde bydlím 2 1 

Datum narození 0 1 

Telefonní číslo 1 0 

Tabulka č. 4: Chování na internetu 

 

První jev v této kategorii jsem nazvala Proč jsem si založil/a profil na sociální síti, protože 

se během rozhovorů ukázalo, že respondenti naprosto běžně používají Facebook. Jako 

nejmarkantnější důvod pro založení vlastního profilu se ukázalo to, že ho mají všichni ostatní 

spolužáci a přátelé: „Nevím, protože holky říkaly, že je to dobrý, tak jsem si to založila.“ 

„Mám Facebook, na ten už ale moc nechodím, nějak mě to už nebavilo, to měli všichni v pátý 

nebo šestý třídě, že to bylo „cool“, ale nějak mě to tam už vůbec nebaví.“ „Nejdřív proto, 

protože to (Facebook) měli všichni, ale nevěděl jsem co s tím dělat. A až teď jsem se jako 

dozvěděl, že si tam můžu psát právě a tak. Předtím jsem to měl jen tak, abych to měl taky.“ 

Mezi důvody pro založení se objevilo i to, že: „Já nevím, spíš asi mě to nebaví ty Facebooky. 

Ale spíš aby mi nikdo neříkal, že jsem pořád šprt.“ Výjimkou ani není to, že respondentům 

založil profil starší sourozenec: „Prostě se mě zeptal (starší bratr), jestli nechci Facebook, já 

se ho neptal co to je, že je to nějaká sociální síť, kde si můžeš povídat s přáteli a hrát tam taky 

hry.“  
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Druhý identifikovaný jev Koho si přidávám mezi přátele jsem zvolila za účelem zjistit, zda 

jsou respondenti obezřetní. Ukázalo se, že zcela neznámé lidi si mezi přátele nepřidávají, ale 

skoro polovině respondentů stačí, když osobu znají od vidění a už jí přidají do svého okruhu 

„online přátel“.  

 

Dalším zkoumaným jevem bylo Jaký obsah sdílím nejvíce, a ukázalo se, že třetina 

respondentů a z toho většina dívek sdílí své fotky: „Sdílím svoje fotky a to je tak všechno.“ 

Další třetina respondentů nesdílí nic, pouze sleduje to, co přidávají ostatní a především ke 

komunikaci s přáteli: „Já třeba fotím, takže tam dávám svoje fotky a jasně, když se mi něco 

líbí, tak to nějak okomentuji, ale jinak nic moc. Ale já to hlavně používám na to psaní.“  

 

Čtvrtým jevem, Sdílel bych to, co sdílí ostatní, kdy polovina respondentů zastává názor, že 

by nikdy nesdíleli to, co jejich přátele: „Třeba jedna holčina, která je taková trochu při těle, a 

začala cvičit a trošku jako zhubla, ale nedá se říct, že by to bylo skvělý, tak si tam začne fotit 

svoje nohy a takhle. Já bych to prostě nikdy nepřidala. Mně to přijde hrozně divné.“, kdežto 

druhá polovina respondentů nemá problém s tím, co jejich přátelé sdílejí: „Tak to je jeho věc.“ 

Můžeme zde pozorovat to, že především dívky mají problém s tím, co přidávají ostatní. Na 

tuto tematiku navazuje pátý jev Přemýšlím nad tím, co sdílím, z něhož vzešlo, že se kopíruje 

situace jako u předchozího jevu, kdy polovina respondentů nad tím spíše nepřemýšlí. V této 

skupině můžeme identifikovat více dívek. 

 

Posledním jevem této kategorie je jev Jaké informace mám ve svém profilu, kde se ukázalo, 

že většina respondentů používá své pravé jméno a mají profilovou fotku, na které jsou 

identifikovatelní. Pouze výjimečně uvádějí svou přesnou adresu, datum narození a telefonní 

číslo.  

 

3) Kyberšikana 

Jako třetí a zároveň poslední jsem vymezila kategorii s názvem Kyberšikana a do této 

kategorie jsem zařadila sedm jevů, které jsou uvedeny v tabulce č. 5 níže a také v příloze číslo 

9 této diplomové práce. 
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Kategorie: Kyberšikana Četnost 

Jev: Vím co to je kyberšikana Chlapci Dívky 

Ano 5 4 

Nejsem si jistý/jistá 1 1 

Nevím 0 1 

Jev: Kde jsem se o kyberšikaně dozvěděl/a Chlapci Dívky 

Ve škole od učitelů 3 2 

Ve škole na besedě s policisty 2 3 

Od rodičů 1 0 

Jev: Co nemám na internetu dělat Chlapci Dívky 

Psát si lidmi, které neznám 3 2 

Uvádět svoji adresu 3 0 

Sdílet svoje fotky 0 2 

Nic konkrétního si nepamatuji 0 2 

Jev: Setkal/a jsem se někdy osobně s kyberšikanou Chlapci Dívky 

Byl/a jsem svědkem 3 3 

Byl/a jsem spolupachatelem 0 1 

Byl/a jsem oběť 1 0 

Nesetkal/a jsem se s tím 2 2 

Jev:  

Svěřil/a bych se někomu, kdyby mě někdo obtěžoval skrze elektronické zařízení Chlapci Dívky 

Ano, rodičům 1 3 

Ano, matce 0 2 

Ano, kamarádům/kamarádkám 0 1 

Ano, sourozencům 1 0 

Asi ne 2 0 

Ne, nepřijde mi to závažné/ignoroval/a bych to 2 0 

Jev: Cítím se na internetu bezpečně Chlapci Dívky 

Ano 2 2 

Moc ne 1 0 

Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel/a 3 4 

Jev: Zajímají se rodiče o to, co dělám na internetu Chlapci Dívky 

Ano 2 1 
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Ne, moc ne 4 3 

Nevím 1 1 

Tabulka č. 5: Kyberšikana 

 

Prvním jevem v této kategorii je Vím co to je kyberšikana, který ukázal, že většina 

respondentů, bez rozdílu pohlaví, je seznámena s pojmem kyberšikana a vědí, si pod tímto 

pojmem představit. Na toto navazuje druhý jev, kterým je Kde jsem se o kyberšikaně 

dozvěděl/a, kde můžeme pozorovat zajímavější rozdíly v odpovědích. Pět respondentů se 

seznámilo s termínem kyberšikana ve škole od učitelů, což je podpořeno výrokem: „My si ve 

škole pouštíme takové ty filmy a tak… Jako paní učitelka říká, že to má prostě v osnovách, tak 

řekli, že to někdo udělat musí, tak na pracovních činnostech.“, pět respondentů se seznámilo 

s termínem kyberšikana v rámci besed s policisty, které se konají pravidelně, a na kterých se 

řeší různé hrozby: „Chodí většinou jednou za půl roku… mluví o kyberšikaně, ale taky třeba o 

drogách a tak dále.“ Pouze jeden z dotazovaných se o kyberšikaně dozvěděl od rodičů: „No, 

rodiče hlavně… a hlavně říkají, že si nesmím přidávat cizí lidi a ještě ani jednou jsem si 

nepřidal cizí lidi.“ U tohoto jevu nemůžeme pozorovat žádné signifikantní rozdílnosti na 

základě genderu respondentů. 

 

Třetím identifikovaným jevem bylo, Co nemám na internetu dělat, kde už můžeme 

pozorovat jisté genderové rozdílnosti. Chlapci jsou si vědomi, že by si neměli psát s cizími 

lidmi a neuvádět svou adresu bydliště, což dokazují tyto výroky: „Tak vím, že by to mohl být 

někdo neznámý, vyhrožoval by mi a všechno možné. Takže vím, že to nemám dělat, si cizí lidi 

přidávat.“ „Dávám si pozor na to, který lidi si přidávám. Koho neznám jménem, toho si 

nepřidám. Protože vím, že je to nebezpečné, že by se mi mohli navrtat do mého zařízení.“ 

„Mně to přijde takové, že ti můžou kdykoliv vykrást byt. Je to prostě blbost, lidi přeci 

nepotřebují vědět, kde bydlím.“ Zato dívky, ty jsou více nabádány, aby si dávaly pozor na to, 

jaké svoje fotky sdílí: „Naše učitelka říká, že si máme představit, že kdyby někdo vyvěsil naší 

fotku nahou ve škole a vadilo by nám to, tak to nemáme dávat na síť na počítači. A kdyby nám 

to nevadilo, tak to tam klidně můžeme dát.“ U dívek také můžeme pozorovat to, že si 

neuvědomují, že je potřeba nějaké obezřetnosti: „No, tak jako je to možné, akorát já si to spíš 

nepamatuji. Vím, že babičky taky – je to od každého něco a pak si to člověk v té hlavě dá tak 

nějak do kupy a je to jako by to všechno věděl.“ „No, tak jako jo, ale málo, ale já si to moc 

nepamatuji“ 
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Dalším vybraným jevem je Setkal/a jsem se někdy osobně s kyberšikanou, kdy se 

dostáváme k nejchoulostivější části rozhovorů. Z rozhovorů vyplynulo, že polovina 

respondentů byla mnohdy nevědomky svědkem kyberšikany, což je podpořeno výroky: „No, 

tak mám jednu spolužačku, která je s prominutím blbá, jako my jí s holkami moc nemáme 

rády, protože ona je fakt taková jako blbá. Ona těm lidem, to není takový to ubližování jako ze 

srandy, ale někdy je to takové, že ten člověk cítí tu nenávist, že to z ní tak jako jde. Ona se 

ráda hádá přes Messenger, ona to prostě neumí říct člověku do očí, ale přes Messenger.“ 

„Jako třeba když člověk si dá fotku, o které si myslí, že je v pohodě, ale někdo mu jí prostě 

sdílí a říká jak je to strašně hnusné a tohle mi přijde takové přehnané. A stává se to často. 

Když se mi nelíbí, tak nekoukám.“ „Většinou pod nějakou fotkou, když někdo dá třeba fotku a 

sdílí jí, tak jiní mu tam pod to začnou psát, že vypadá divně a pak se začnou hádat a pak se 

přidají další a další a nadávají si takhle pod tou fotkou.“ „Tak někdy se taky objeví lidi, kteří 

se nemají rádi a napíšou o sobě nehezký věci.“ Jeden respondent se ukázal být nevědomým 

spolupachatelem kyberšikany, což je podpořeno výroky: „Máme ve třídě takového kluka, ten 

je takový trochu opožděný, tak toho dost kluci jako týrají chudáka… on je takový jakoby 

zpomalený a hodně posiluje a oni si kvůli tomu z něho dělají srandu a teď má vlastně něco 

s rukou, takže nemůže posilovat, takže si z něj dělají srandu a dělají jakoby slovní narážky a 

právě na ten Snapchat ho právě vyfotí a všem nám ho pošlou. Jakoby nějaký ten jeho obrázek. 

On je takový chudák, no. Ale on v podstatě o tom neví… tak jako ví, že ho ta třída moc jak 

celkově nemusí, ale neví, třeba když ho vyfotí nebo zesměšní ho, tak to se nedozví… a pak 

máme ještě stránku na Facebooku jakoby svojí jako třída a tom ho vyfotili a napsali k tomu 

„náš vůdce“. Tak to jakoby vidí… on nám kolikrát říkal, že chce z naší třídy pryč.“ A čtyři 

respondenti tvrdili, že se nesetkali nikdy s kyberšikanou, ale na druhou stranu se ukázalo, že 

tito respondenti mají zkušenost s klasickou šikanou: „My máme ve třídě takového trochu ne 

úplně postiženého, ale divného kluka. A on sice má ve třídě docela kamarády, ale my máme ve 

třídě třeba i Roma a oni se spolu jako baví. A když třeba ten trochu „mentál“ se potřebuje na 

něco zeptat, tak ten Rom mu nadává, mlátí a tak. Ale stává se to jenom někdy.“ „Jednou jsem 

se setkal s šikanou, nebylo to na mě. Ale nechci se o tom bavit.“ Mezi respondenty byla i 

jedna oběť kyberšikany a jedna teoretická oběť kyberšikany. Teoretickou oběť jsem 

identifikovala dle výroku: „Občas kluci ze srandy, no. Ale ne na emailu, hlavně na 

Facebooku. Děláme si ze sebe srandu, ale víme, že to nemáme dělat. Píšou mi ošklivé věci 

jenom ve zprávách a to nikdo nevidí.“ Přímá oběť kyberšikany se svěřila, že: „Jo, stalo se mi 

to. Od kamarádů, když jsem přišel do (nové) třídy, jsem přestoupil z jiné školy a asi jsem tam 

moc nezapadl. Nevím, proč mi začali říkat, že jsem vůl a takový. Na emailech a SMSkách ne, 
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psali mi ale na Facebooku na zeď.“ Z výše uvedených výroků můžeme vidět, že hrozba 

kyberšikany není pro dotazované žáky základní školy jen teoretická. 

 

Pátým jevem je Svěřil bych se někomu, kdyby mě někdo obtěžoval skrze elektronické 

zařízení, kde se ukázaly značné rozdíly mezi pohlavími. Chlapci mají tendenci nesdílet své 

problémy s kyberšikanou nikomu, mezi hlavní důvody patří, že by to ignorovali: „Asi bych to 

ignoroval, nikomu bych to neříkal… je to moje věc“ nebo to nepovažují za závažné: „Odebral 

bych si ho z přátel a dál bych to asi ignoroval… no, mně to nepřijde tak závažné, takže bych 

to s učitelkou neřešil a asi ani s rodiči.“ Dle tvrzení kyberšikanovaného respondenta trvalo 

pronásledování a nadávky delší dobu, do té doby, než se respondent svěřil svému staršímu 

sourozenci, který zasáhl: „Jo, řekl jsem to sestře. Ta jim to celkem, jako natřela. Všechny je 

„zbuzerovala“, že si je přidala na Facebooku a začala jim psát, ať mě nechají, že za nic 

nemůžu… A pak už toho nechali.“ Kdežto u dívek se ukázalo, že dívky jsou ochotnější se dělit 

o své problémy s ostatními: „(Svěřila bych se) nejdřív asi kamarádkám a pak asi mamce, 

protože my jsme takové kamarádky.“ „(Svěřila bych se) asi napřed rodičům a ti by mi pak 

nějak pomohli.“ „Tak já mám starší sourozence, takže na ty se můžu obrátit kdykoliv. Ale 

rodičům asi ne teda.“ Je vidět, že v otázce svěřování můžeme sledovat velké rozdíly na 

základě genderu respondentů. 

 

Předposledním identifikovaným jevem je Cítím se na internetu bezpečně, kdy šlo o zjištění 

subjektivního pocitu bezpečí mezi respondenty. Většina respondentů nad otázkou 

bezpečí/nebezpečí internetu nikdy nepřemýšlela: „Já vím, že to má celkem svoje rizika 

všechno, ale člověk když je opatrný a nic tam nedává, za co by se musel stydět, tak nad tím 

nemusí přemýšlet“ „Jo, když se mi zatím nic ještě nestalo tak jo. Já jinak si ze všeho dělám 

hlavu, takže zatím ne.“ „No, docela jo. Protože tak na tom Facebooku je jediný, kde by mě 

mohl někdo najít, ale tam nemám žádný fotky, pravý bydliště a tak.“ Z výpovědí lze vyvodit, 

že dokud respondenti nemají špatnou zkušenost, tak nemají pocit ohrožení na internetu. 

 

Posledním, sedmým jevem je Zajímají se rodiče o to, co dělám na internetu, aby se zjistilo, 

jestli respondenti cítí ze strany rodičů zájem o jejich chování a aktivitu na internetu. Dle 

výroků respondentů většina dotazovaných má pocit, že se o ně a jejich aktivity na počítači a 

internetu příliš nezajímají: „Nějak moc ne.“ „Ne, jako dělají si srandu třeba. Třeba když dám 

na Facebook nějakou fotku, tak táta hned píše „super“ nebo tak.“ „Nějak na to ještě nemám 

vůbec chuť. Ale do budoucna asi jo, ale nevím, jestli by to bylo k něčemu dobré.“ Ale jsou i 
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případy, kdy respondenti vnímají kontrolu ze strany rodičů: „No, tak jako říkali, ale tak 

protože taťka má Facebook a jako kontroloval mi to jako i teď, ale já tam skoro nic nedávám, 

takže…“ „Když jsem byla malá, tak hodně často.“ Vzhledem k tomu, že je tento jev zcela 

subjektivní, tak není relevantní předpokládat, jestli můžeme pozorovat závislost tohoto jevu a 

genderu respondentů 

 

2.6 Výsledky výzkumu 

V předchozí kapitole byla vyhodnocena a interpretována data získaná během individuálních 

rozhorů s respondenty z řad žáků druhého stupně základních škol. Tato část se bude věnovat 

shrnutí výsledků výzkumu, kdy budou zodpovězeny výzkumné otázky, které byly stanoveny 

před zahájením vlastního výzkumu. 

 

První výzkumná otázka zněla, zda se liší nějak užívání elektronických zařízení na základě 

genderu. Výsledky analýzy ukázaly, že v otázce užívání elektronických zařízení nemůžeme 

sledovat žádné konkrétní rozdíly na základě pohlaví respondentů. Respondenti obou pohlaví 

používají v podstatě stejná elektronická zařízení a používají je také ke stejným účelům, kdy 

nad vším ostatním převládá zábava a komunikace s přáteli. Co se týče užívaných aplikací, tak 

je naprosto běžné, že respondenti používají na denní bázi Facebook, který někteří respondenti 

mají založený už od sedmi let věku, přičemž je důležité si uvědomit, že dle platných pravidel 

registrace profilu na Facebooku je minimální věk 13 let.4 

 

Druhá výzkumná otázka byla, zda můžeme nalézt genderové rozdílnosti v chování na 

internetu. Zde už výsledky analýzy dokázaly jisté rozdílnosti, kdy největší rozdíl můžeme 

nalézt v tom, co respondenti sdílejí – ukázalo se, že dívky sdílejí častěji svoje fotky, nežli 

chlapci. Další rozdílnost můžeme pozorovat v otázce, zda by respondenti sdíleli to, co sdílí 

ostatní, kdy se ukázalo, že kritičtější jsou dívky, které by nikdy nesdílely to, co jejich 

kamarádky, především z toho důvodu, že se jim to nezdá vhodné.  

 

Třetí výzkumná otázka zněla, zda lze nalézt souvislost mezi informovaností o kyberšikaně a 

genderem. Výsledky analýzy zde nepotvrdily žádnou souvislost, především proto, že se 

ukázalo, že o kyberšikaně se většina respondentů dozvěděla ve školním prostředí, kde jsou 

                                                 
4 Více informací k pravidlům registrace profilu na Facebook lze nalézt v sekci Podmínky a zásady služby 

Facebook, konktrétně v článku č. 4 Bezpečnost a registrace účtu - https://www.facebook.com/legal/terms 
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informace předávány všem studentům zároveň, takže zde nemůžeme předpokládat nějaké 

genderové souvislosti. V případě, že by převažovala informovanost respondentů ze strany 

rodičů, tak poté by bylo možná snaha najít nějaké souvislosti mezi informovaností a pohlavím 

respondentů. 

 

Čtvrtá výzkumná otázka byla, zda se liší chování v souvislosti s kyberšikanou na základě 

genderu. Výzkum ukázal, že jeden z dvanácti dotazovaných byl obětí kyberšikany, jeden 

z respondentů byl spolupachatelem kyberšikany, šest dotazovaných bylo někdy svědkem 

kyberšikany a čtyři dotazovaní se nikdy s kyberšikanou nesetkali nebo si toho nejsou vědomi. 

Zde můžeme pozorovat pouze generovou vyváženost. Rozdíl však nastává v případě toho, 

jestli by se respondenti někomu svěřili v případě, že by je někdo obtěžoval skrze elektronické 

zařízení. Všechny dotazované dívky by se někomu svěřily – ať už rodičům nebo kamarádům, 

kdežto čtyři ze šesti dotazovaných chlapců by to ignorovali, případně by se nikomu nesvěřili, 

protože kyberšikana jim nepřijde dostatečně závažná. 
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Závěr 

Tato diplomová práce se zabývala tématem kyberšikany a její souvislostí s genderem. Po 

zasazení termínu kyberšikana do teoretického rámce za pomoci výkladu proměny komunikace 

v čase, vysvětlením pojmu šikana, ze kterého sám termín kyberšikana vychází a srovnáním 

těchto dvou příbuzných pojmů následovala část praktická, která se věnovala výstavbě 

rozhovorů, které byly podpořeny teoretickým výkladem kvalitativního výzkumu, a zároveň 

došlo k formulaci čtyř základních výzkumných otázek. Po vytvoření detailního scénáře 

rozhovorů došlo k vytipování respondentů z řad žáků druhého stupně základních škol jak 

z Prahy a okolí, tak z Karlovarského kraje, aby se zachovala diverzita vzorku dvanácti 

respondentů, z nichž bylo šest dívek a šest chlapců, aby se daly co nejspolehlivěji pozorovat 

genderové rozdílnosti ve zkoumaných jevech. 

 

Teoretický úvod této práce ukázal proměnu povahy komunikace v dnešní době, kdy pomalu 

začíná převládat komunikace zprostředkovaná nad komunikací tváří v tvář. Tento trend 

můžeme pozorovat nejen u dospělých, ale i u dětí, které vlastní elektronická zařízení ve stále 

mladším věku. Toto se potvrdilo i u respondentů této diplomové práce, kdy i nejmladší 

dotazovaní ve věku 10 let považují mobilní telefon a internet za zcela přirozenou součást 

svého života. Taktéž se potvrdilo, že pojem šikana je pro respondenty známý a dokáží ho 

definovat, kdežto pojem kyberšikana jim je spíše cizí. I přesto, že pojem kyberšikana neznají 

tak dobře jako pojem šikana, ukázalo se, že o ní slyšeli nebo se s ní setkali, ale nebyli schopni 

toto chování pojmenovat. Cílem této diplomové práce bylo pomocí výzkumu potvrdit nebo 

vyvrátit souvislost mezi způsobem užívání elektronických médií a kyberšikanou a genderem 

respondentů. Pro udání směru výzkumu byly stanoveny čtyři výzkumné otázky týkající se 

právě užívání elektronických médií, chování na internetu, informovanosti o kyberšikaně a 

chování v souvislosti s kyberšikanou, které byly zodpovězeny individuálními rozhovory 

s respondenty z řad žáků základních škol ve věku 10 – 15 let. U dvou výzkumných otázek se 

potvrdila souvislost s genderem a u zbylých dvou výzkumných otázek se nedala potvrdit 

přímá spojitost s genderem. Vzájemný vztah mezi kyberšikanou a genderem se potvrdil 

v případě chování respondentů na internetu a v případě svěřování se s problémy týkajících se 

kyberšikany. Souvislost se neprokázala u užívání elektronických zařízení a také se 

neprokázala v případě informovanosti respondentů o kyberšikaně. 
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Věřím, že tato práce byla úspěšnou sondou do problematiky kyberšikany a že její výsledky 

budou pro čtenáře upozorněním, že hrozba kyberšikany je více než reálná, že je to aktuální 

téma, které je potřeba řešit. Jsem přesvědčená, že je z tohoto výzkumu patrné, že je potřeba 

osvěta nejen učitelů, ale především rodičů, kteří si nejspíše mnohdy neuvědomují, jakým 

nebezpečím mohou být jejich děti vystaveny a přitom mohou třeba jenom sedět doma ve 

svém pokoji za obrazovkou počítače, tabletu či mobilního telefonu. Jsem přesvědčená, že je 

na čase, aby se do osnov nejen základních škol dostala mediální výchova, která by mohla být 

preventivním prostředkem, jak uchránit děti a mládež před zdánlivě neškodným prostředím 

internetu a komunikačních médií. 
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Summary 

The goal of this thesis was to determine if we can reveal a correlation between cyberbullying 

and gender. The first part of the thesis is focused on the theoretical background when 

cyberbullying was compared with traditional bullying to show that we can find common 

ground of these two problems. The theoretical part also summarized existing research related 

to the issue of cyberbullying and gender. The second part of the thesis is focused on 

constructing and implementing research. For the purpose of this thesis the method of 

individual interviews was chosen to try to prove the correlation between cyberbullying and 

gender. Interviews were carefully constructed and so were the four basic research questions: 

can we determine a gender difference in electronic devices used by the respondents? Can we 

find gender differences in internet behavior among the respondents? Can we find gender 

differences in cyberbullying awareness? Can we find gender differences in relation to 

cyberbullying behavior? The research revealed that two of the four research questions show 

gender differences – we can follow differences in the question of sharing photos when girls 

are less cautious about the photos that they share. Another difference can be found in the 

question of confiding danger of cyberbullying when girls definitely confide in their parents or 

friends. However boys do not confide, they believe that cyberbullying can be ignored or that it 

is not as threatening as classical bullying so they see no need to confide. Besides the before 

mentioned results the research also showed that cyberbullying is a real threat that should no 

longer be overseen neither by teachers nor by parents. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Žádost o souhlas rodičů s účastí dítěte na výzkumu (dokument) 

 

Žádost o souhlas rodičů s účastí dítěte na výzkumu 

Vážení rodiče, 

dovolte mi, abych se vám představila. Jsem studentkou Univerzity Karlovy a studuji obor 

Mediální studia. Pro účely své diplomové práce provádím výzkum zabývající se tématikou 

kyberšikany (šikana prostřednictvím elektronický zařízení), do něhož potřebuji zahrnout žáky 

základních škol do věku 15 let. 

Ráda bych vás proto požádala o souhlas s účastí Vašeho dítěte na individuálním rozhovoru, 

který bude nahráván. 

 

Váš souhlas je významnou součástí mé diplomové práce a mohu vás ubezpečit, že získané 

údaje slouží pouze k účelům výzkumu pro mou závěrečnou práci. Se všemi údaji bude 

nakládáno v souladu s etickými zásadami a veškeré údaje budou zpracovány anonymně. 

Získaná data budou nahrávána a následně přepsána do textové podoby a získané materiály 

budou použity pouze pro účely mé diplomové práce. 

 

Předem děkuji za Vaši ochotu ke spolupráci.  

                                                                                              …….……………………… 

          Bc. Kateřina Klímová 

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte obrátit na e-mailové adrese: 

klimovakaterina@email.cz nebo na telefonním čísle: +420 606 404 994. 

___________________________________________________________________________ 

Souhlasím, aby se můj syn/dcera ………………………….. (jméno, příjmení) zúčastnil/a  

výzkumu. 

 

V ……………………  dne  …………                

     ………………………………………... 

                                                                                          Podpis rodiče 

      (zákonného zástupce) 

mailto:klimovakaterina@email.cz


63 

 

Příloha č. 2: Průvodní dopis pro rodiče respondentů (dokument) 

 

Popis diplomové práce pro rodiče respondentů 

Vážení rodiče, 

 

má diplomová práce nese název „Kyberšikana a její korelace s genderem“ - zjednodušeně 

řečeno se budu snažit zjistit, zda jsou žáci základních škol obeznámeni s tím, co to je 

kyberšikana a jestli se tyto znalosti dají rozlišit na základě pohlaví – zda jsou o kyberšikaně 

lépe informovaní chlapci či děvčata, zda se s kyberšikanou žáci setkali nebo zda znají ve 

svém okolí někoho, kdo se s kyberšikanou setkal. 

 

Jistě si kladete otázku co je to kyberšikana. Kyberšikana je jev, který je v úzké souvislosti s 

rozvojem nových médií, čímž rozumíme všechna elektronická zařízení, která mají přístup k 

internetu, ale také zařízení, která slouží ke komunikaci. Těmito zařízeními jsou například 

mobilní telefony, počítače, tablety a tak dále. Kyberšikana je v podstatě šikana jak ji známe, 

ale odehrává se ve virtuálním prostředí, takže se nejedná o násilí fyzické, ale psychické.  

Právě tímto se mění povaha agresora, ale také oběti a tím, že se vše odehrává na virtuální 

platformě, tak je také mnohem složitěji odhalitelná rodiči, učiteli nebo jinými přihlížejícími. 

Zároveň je ale důležité si uvědomit, že virtuální povaha komunikace má jeden důležitý 

specifický rys – neúmyslnost jednání a nedorozumění plynouc právě z nesprávné interpretace 

sdělení. 

 

Cílem rozhovorů bude především zjistit, jaké jsou zvyklosti žáků v užívání médií, co 

používají za elektronická zařízení ke komunikaci, jak se pohybují na internetu, zda jsou 

uživateli sociálních sítí – ráda bych zjistila, jak žáci tráví svůj čas v online světě. 

 

Rozhovor bude strukturován a veden mnou, délka trvání jednoho rozhovoru je maximálně 

třicet minut. Mám stanovených pět témat, které vždy udají směr rozhovoru. Témata jsou: jaká 

elektronická zařízení žáci používají, jaké jsou uživatelské zvyklosti žáků při užívání těchto 

elektronických zařízení, žáci si jsou vědomi, jaké nástrahy je na internetu mohou potkat, žáci 

vědí, co je to kyberšikana a znají nějaké případy ze svého okolí, žáci vědí, jak se chovat na 

internetu, aby nebyli terčem kyberšikany. 
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Věřím, že vás téma mého výzkumu a diplomové práce zaujalo a že budete souhlasit s tím, aby 

se vaše dítě stalo jeho anonymní součástí. 

 

Kdybyste měli jakékoliv doplňující dotazy a pokud by vás zajímal výsledek mého výzkumu, 

tak se na mě neváhejte obrátit na emailové adrese: klimovakaterina@email.cz nebo na 

telefonním čísle 606 404 994. 

 

Na závěr bych vám chtěla poděkovat za spolupráci a za pomoc s mou diplomovou prací. 

 

         Bc. Kateřina Klímová 

 

 

 

mailto:klimovakaterina@email.cz
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Příloha č. 3: Srovnání kyberšikany a šikany (tabulka) 

(inspirováno přílohou č. 7 metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a 

mládeže, 2010) 

 

 

Příloha č. 4: Graf č. 1 - kyberšikana dle genderu (graf) 

(Male vs. Female Cyberbullying Tendencies, nedatováno) 
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Příloha č. 5: Vlastnosti základních metod kvalitativního výzkumu (tabulka)  

(Hendl, 2008, s. 48) 

 

Metoda Vlastnost Výhoda 

pozorování delší období kontaktu pochopení subkultury 

texty a dokumenty rozbor významu, organizace a použití teoretické porozumění 

interview relativně nestrukturované porozumění zkušenosti 

audio- a videozáznamy přesná transkripce přirozených interakcí porozumění průběhu interakcí 

 

 

 

 

Příloha č. 6: Schéma návrhu skupinové diskuze (obrázek) 

(Hendl, 2008, s. 183) 
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Příloha č. 7: Elektronická zařízení (tabulka) 

 

 

Kategorie: Elektronická zařízení Četnost 

Jev: Co používám za zařízení Chlapci Dívky 

Mobilní telefon 6 6 

Tablet 3 3 

Počítač 4 6 

Jev: K čemu je používám Chlapci Dívky 

Volání 6 6 

SMS zprávy 4 6 

Na hraní/pro zábavu 6 6 

Internet 6 6 

Pro školní účely 3 2 

Jev: Co používám ke komunikaci na internetu/kde se prezentuji Chlapci Dívky 

E-mail 4 5 

Messenger/Whatsapp/Viber 3 5 

Facebook 5 6 

Snapchat 1 2 

Instagram 1 1 

Ask.fm 0 2 

Youtube, kde mám svůj kanál 2 0 
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Příloha č. 8: Chování na internetu (tabulka) 

 

 

Kategorie: Chování na internetu Četnost 

Jev: Proč jsem si založil/a profil na sociální síti Chlapci Dívky 

Chtěl/a jsem ho mít, abych mohl/a být v kontaktu s přáteli 1 2 

Protože to mají všichni 2 3 

Založil mi ho sourozenec/kamarád 2 0 

Aby mě nepovažovali ostatní za takového „šprta“ 0 1 

Jev: Koho si přidávám mezi přátele Chlapci Dívky 

Jen toho, koho znám osobně 3 4 

Toho, koho znám i od vidění 2 2 

Jev: Jaký obsah sdílím nejvíce Chlapci Dívky 

Svoje fotky 1 3 

Vtipné obrázky/videa 2 1 

Nic nesdílím, jen se koukám a píšu si s přáteli 2 2 

Jev: Sdílel/a bych to, co sdílí ostatní Chlapci Dívky 

Určitě ano, nesdílí nic nevhodného 3 2 

Ne, nikdy  2 4 

Jev: Přemýšlím nad tím, co sdílím Chlapci Dívky 

Ano 3 2 

Moc ne 2 4 

Jev: Jaké informace mám ve svém profilu Chlapci Dívky 

Celé jméno 5 6 

Profilovou fotku 4 6 

Pouze město, kde bydlím 2 1 

Datum narození 0 1 

Telefonní číslo 1 0 
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Příloha č. 9: Kyberšikana (tabulka) 

 

 

Kategorie: Kyberšikana Četnost 

Jev: Vím co to je kyberšikana Chlapci Dívky 

Ano 5 4 

Nejsem si jistý/jistá 1 1 

Nevím 0 1 

Jev: Kde jsem se o kyberšikaně dozvěděl/a Chlapci Dívky 

Ve škole od učitelů 3 2 

Ve škole na besedě s policisty 2 3 

Od rodičů 1 0 

Jev: Co nemám na internetu dělat Chlapci Dívky 

Psát si lidmi, které neznám 3 2 

Uvádět svoji adresu 3 0 

Sdílet svoje fotky 0 2 

Nic konkrétního si nepamatuji 0 2 

Jev: Setkal/a jsem se někdy osobně s kyberšikanou Chlapci Dívky 

Byl/a jsem svědkem 3 3 

Byl/a jsem spolupachatelem 0 1 

Byl/a jsem oběť 1 0 

Nesetkal/a jsem se s tím 2 2 

Jev:  

Svěřil/a bych se někomu, kdyby mě někdo obtěžoval skrze elektronické zařízení Chlapci Dívky 

Ano, rodičům 1 3 

Ano, matce 0 2 

Ano, kamarádům/kamarádkám 0 1 

Ano, sourozencům 1 0 

Asi ne 2 0 

Ne, nepřijde mi to závažné/ignoroval/a bych to 2 0 

Jev: Cítím se na internetu bezpečně Chlapci Dívky 

Ano 2 2 

Moc ne 1 0 

Nikdy, jsem nad tím nepřemýšlel/a 3 4 
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Jev: Zajímají se rodiče o to, co dělám na internetu Chlapci Dívky 

Ano 2 1 

Ne, moc ne 4 3 

Nevím 1 1 

 

 

 

 

 


