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ANOTACE 

Cílem této práce je zjistit úroveň znalostí žáků druhého stupně vybraných základních škol 

o kyberšikaně. Práce seznamuje s klasickou šikanou a podrobněji s kyberšikanou. Kromě 

popsání základních druhů, prostředků a aktérů popisuje i prevenci šikany a kyberšikany.  

V praktické části proběhl empirický výzkum, který ověřoval znalosti žáků o kyberšikaně. Jejich 

schopnost rozpoznat v uvedených příkladech kyberšikanu. A snažil se zjistit, zda školy 

dostatečně informují a probíhají zde preventivní programy. Z výsledků výzkumu bylo 

zjištěno, že školy své žáky informují o problematice kyberšikany. Žáci mají znalosti 

o kyberšikaně a jsou schopné ji rozpoznat. 
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ANNOTATION 

The aim of this study is to find out the level of knowledge of lower secundary education 

students regarding cyberbullying. The work informs about traditional bullying and, in more 

detail, about cyberbullying. Besides describing the basic types of bullying, its means and 

actors it deals with prevention of bullying and cyberbullying. In the practical part the study 

presents the results of empirical reseach that checked the students' knowledge 

of cyberbullying and their ability to recognize cyberbullying using provided example 

situations. It also tried to find out if schools inform their students about cyberbullying and 

if they realize any kind of prevention programmes. The research has found that schools 

inform their students about the issue cyberbullying. Pupils are knowledgeable about cyber-

bullying and cyberbullying are able to recognize. 
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1. Úvod 

Šikana je se společností, a tudíž i se školou a jinými organizacemi, spjata od začátku její 

existence. Není proto divu, že se mnoho lidí snaží vysvětlit její příčiny, průběh a následky. 

Stejně jako společnost se i šikana vyvíjí a rozštěpuje na dílčí části, má různé formy. Mezi 

v dnešní době novou formu šikany patří právě kyberšikana. O tomto fenoménu se u nás 

dlouho nemluvilo a mysleli jsme si, že se nás tento problém netýká. První výzkumy této 

problematiky proběhly v letech 2009 a 2010 (Minimalizace šikany, E-bezpečí). Tyto výzkumy, 

ač byly značně odlišné, zjistily, že čeští žáci mají s kyberšikanou zkušenosti, ale jsou velmi 

málo informováni. Školy se snaží o informování a prevenci žáků, bez pomoci rodiny je to ale 

obtížné. 

Kyberšikana se týká stále mladších dětí, jelikož se moderní technologie neustále vyvíjejí a 

zapojují se do našeho života dříve. S každou generací přichází řada nových moderních 

zařízeních a komunikačních prostředků. Děti mají chytré mobilní telefony již na prvním 

stupni základních škol. Často tak získávají neomezený přístup k internetu, ke všem 

informacím které nabízí, ale hlavně i ke všem nebezpečím, která se na internetu mohou 

nacházet. 

Kromě internetu se dětem s mobilem dostává do ruky zbraň, kterou mohou využívat proti 

druhým. Samy si nemusí uvědomovat, co dělají, to však jejich chování neomlouvá. Dnes 

je běžné fotit, nebo natáčet videa na mobilní telefon. Tyto materiály mohou zesměšňovat 

ostatní spolužáky, ale i učitele. Takový obsah se poté nemusí šířit jen pomocí internetu, 

ale i pomocí MMS zpráv. 

Vzhledem k neustálému obklopení moderními technologiemi jsme potencionálními aktéry 

kyberšikany všichni. Musíme si ale uvědomit, že děti jsou velkou rizikovou skupinou, 

se kterou se musí správně pracovat. Celá společnost si musí uvědomit, jak nás technologie 

ovládají, co se může stát, když jsme na internetu neopatrní. 

Teoretická část této práce bude obsahovat základní informace o šikaně. Hlavní část se zaměří 

na kyberšikanu, její druhy, prostředky, aktéry a dopady. Nedílnou součástí práce bude i 

prevence šikany a kyberšikany spolu s uvedením výčtu poraden pro řešení kyberšikany. 
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Praktická část se bude zabývat kvantitativním dotazníkovým šetřením na dvou vybraných 

základních školách, kde se budou zjišťovat znalosti žáků o kyberšikaně. Z dotazníku bude 

zjištěn i přístup na internet, co na něm žáci dělají a zda umí rozpoznat kyberšikanu. 

Výsledky dotazníku by měly ukázat nedostatky jednotlivých škol, zda jsou dosavadní 

preventivní programy na školách dostačující. V práci budou uvedená doporučení pro praxi 

vycházející z výsledků dotazníku. 
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2. Šikana  

Šikana je spojena se společností od jejího počátku. Tak, jak se rozvíjela společnost, rozvíjela 

se i šikana. Rozrůstaly se její druhy a především formy. I když se o šikaně mluví nejčastěji 

ve spojení se školou nebo školským zařízením, objevuje se šikana i na jiných místech. Jako 

příklad můžeme uvést mobbing - šikana na pracovišti; dále šikanu mezi seniory. Bakalářská 

práce je zaměřena na školní prostředí, a proto se autorka bude zajímat především o školní 

šikanu. 

2.1 Vymezení pojmu šikana 

Šikana má mnoho definic, autorka uvede několik z nich a ukáže na nich, v čem se shodují.  

Jako první vybrala autorka definici šikany z Metodického doporučení k primární prevenci 

rizikového chování u dětí a mládeže, vydané Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy: 

„Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného 

žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a opakované užití fyzických a psychických útoků 

jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších 

důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, 

poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování 

či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání.“ 

(Metodické doporučení, 2015). 

Druhá definice je od Koláře, předního českého odborníka na školní šikanu. Kolářova definice 

šikany zní takto: „Jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně týrá a zotročuje 

spolužáka či spolužáky a používá k tomu agresi a manipulaci.“ (Kolář, 2011, s. 32). 

Poslední vybraná definice šikany je od Říčana. Jeho definice je velice obecná: „Šikanování 

říkáme tomu, když jedno dítě nebo skupina dětí říká jinému dítěti ošklivé a nepříjemné věci, 

bije je, kope, vyhrožuje mu, zamyká je v místnosti a podobně. Tyto incidenty se mohou často 

opakovat a pro šikanované dítě je obtížné, aby se samo bránilo. Jako šikanování mohou být 

označeny také opakované posměšky nebo ošklivé poznámky o rodině. Jako šikanování však 

obvykle neoznačujeme občasnou rvačku nebo hádku přibližně stejně fyzicky vybavených 

soupeřů.“ (Říčan, 1997, s. 26). 
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Z těchto definic lze jednoduše vyčíst, v čem se shodují, a to lze pokládat za podmínky šikany. 

Jedná se tedy o opakovanou a hlavně záměrnou činnost, kterou provádí jedna nebo více 

osob. Z poslední definice můžeme také sledovat, že při šikaně je výrazný nepoměr sil mezi 

agresorem a obětí. 

Je důležité uvědomit si rozdíl mezi šikanou (kyberšikanou) a škádlením 

(popř. kyberškádlením). Škádlení do běžného života patří, proto se s ním setkáváme též 

ve školním prostředí. Jedná se o důležitou sociální zkušenost. Je ovšem důležité, aby toto 

škádlení nepřekročilo neviditelnou hranici mezi škádlením a šikanou (Říčan, 2010). 

2.2 Znaky a druhy šikany 

Znaky šikanování můžeme rozdělit na znaky přímé a nepřímé. Tyto znaky by nám měly 

pomoci odhalit, zda se jedná o šikanování. Proto by rodiče i pedagogové měli být dobří 

pozorovatelé, aby včas a správně odhalili, že chování naznačuje možnou přítomnost 

šikanování (Vágnerová, 2009). 

Autorka uvede některé znaky šikanování dle Vágnerové: 

Nepřímé znaky šikanování 

 Žák bývá o přestávkách často sám, ostatní o něj nejeví zájem. 

 Žák vyhledává přítomnost učitelů. 

 Náhlé, nevysvětlitelné zhoršení prospěchu. 

 Často postrádá své věci, nebo neumí vysvětlit, proč jsou poškozené. 

 Odřeniny a modřiny, které nedovede uspokojivě vysvětlit (Vágnerová, 2009). 

Přímé znaky šikanování 

 Posměšné poznámky, nadávky, přezdívka, která žákovi vadí. 

 Strkání, pošťuchování, rány, které oběť neoplácí. 

 Nabádání k účasti na trestném činu. 

 Rvačky, kde je jeden ze zúčastněných viditelně slabší než ostatní a snaží se uniknout 

(Vágnerová, 2009). 
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Abychom dokázali pomoci šikanovaným, musíme rozpoznat, o jaký druh šikany se jedná.  

K tomu může sloužit mimo jiné i Kolářova trojdimenzionální mapa, která dělí šikanu do tří 

dimenzí.  

1. přímá a nepřímá; 

2. fyzická a verbální; 

3. aktivní a pasivní (Kolář, 2011). 

Spojením těchto tří dimenzí získáváme další druhy šikanování. Díky tomu můžeme rozlišit 

jednotlivé druhy a jejich specifické projevy, což pomáhá k určení správné léčby.  

V následující tabulce je přehledná mapa vnějších projevů šikanování podle Koláře 

Tabulka č. 1 Druhy šikanování  

Druh šikanování Příklady projevů 

Fyzické aktivní přímé Útočníci oběť věší, škrtí, kopou, fackují. 

Fyzické aktivní nepřímé Kápo pošle nohsledy, aby oběť zbili. Oběti jsou ničeny věci. 

Fyzické pasivní přímé 
Agresor nedovolí oběti, aby si sedla do lavice. (Fyzické 
bránění oběti v dosahování jejích cílů.) 

Fyzické pasivní nepřímé 
Agresor odmítne oběť na její požádání pustit ze třídy na 
záchod. (Odmítnutí splnění požadavku.) 

Verbální aktivní přímé Nadávání, urážení, zesměšňování. 

Verbální aktivní nepřímé 
Rozšiřování pomluv. Patří sem ale i tzv. symbolická agrese, 
která může být vyjádřena v kresbách, básních apod. 

Verbální pasivní přímé Neodpovídání na pozdrav, otázky apod. 

Verbální pasivní nepřímé 
Spolužáci se nezastanou oběti, je-li nespravedlivě obviněna 
z něčeho, co udělali její trýznitelé. 

Zdroj: Kolář, 2011, s. 37 

2.3 Stadia šikany 

V této části budou upřesněna jednotlivá vývojová stadia šikany. Použijeme k tomu Kolářovo 

schéma pěti vývojových stadií onemocnění skupiny šikanou. Rozdělení šikany na stadia 

je důležité kvůli léčbě šikany. Každé stadium má své specifické projevy, a tudíž má i svou 

specifickou léčbu. Rozčlenění jde logicky od zárodečné formy až po nejtěžší formu (páté 

stadium šikany). Toto pěti dimenzionální schéma je samozřejmě dobré znát, ale v praxi 

se setkáme s různými výjimkami.  
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První stadium - Zrod ostrakismu 

Šikana ke svému zrodu nepotřebuje žádné speciální podmínky, může se vyskytnout 

v jakékoli běžné skupině. Při soužití skupiny dětí se vždy projeví slabší a silnější členové, kteří 

dále určují, kam se kolektiv bude ubírat. „Jde o mírné, převážně psychické formy ubližování, 

kdy se okrajový člen necítí dobře - je neoblíben a neuznáván. Ostatní ho více 

či méně odmítají, nebaví se s ním, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod.“ 

(Kolář, 2001, s. 47). Již v této fázi se jedná o šikanu, je potřeba vnímat a reagovat na drobné 

náznaky a zakročit již při zrodu šikany.  

Druhé stadium - Přitvrzování manipulace a výskyt fyzické agrese 

Toto stadium je spojeno s krizí ve skupině. Tato krize je naprosto přirozená a prochází 

jí každá skupina. To, jak krize dopadne, je spojeno s tím, zda je skupina vedena zkušeným 

pedagogem, který je krizí provede, nebo zda je skupina ponechána bez pomoci. V takovém 

případě se ze člena skupiny vytipovaného již v první fázi stane oběť šikany. Skupina si na něm 

vybíjí své špatné nálady, začínají se objevovat prvky fyzické šikany. Oběť začíná mít strach a 

snaží se utéct. Začínají se objevovat problémy se záškoláctvím, výrazně se zhoršuje prospěch 

(Martínek, 2009). 

Třetí stadium - Klíčový moment, vytvoření jádra agresorů 

V tomto stadiu se z počáteční šikany stává šikana pokročilá. Jestliže do této chvíle agresorům 

nikdo neodporoval, začne se tvořit jádro agresorů. Ti v šikaně pokračují a postupně přitvrzují. 

Většinou je šikanována již vytipovaná oběť z prvního stadia. Toto stadium je klíčové 

pro řešení šikany. Nyní je možné šikanu vyřešit bez závažnějších obtíží. Jestliže se však pomoc 

neobjeví, šikana přejde do dalšího stadia. Normy šikany začnou přijímat i další členové 

skupiny (Vágnerová, 2009). 

Čtvrté stadium - Většina přijímá normy agresorů 

V tomto stadiu jsou přijaty normy agresorů, které rozkladně působí na celou skupinu. 

Do šikanování se začínají zapojovat i dosud bezproblémoví žáci, prožívají při něm uspokojení. 

„Oběť je stále více tlačena do podřízené úlohy, třída se začíná jasně rozdělovat 

na „vládnoucí třídu“ a „poddané“. Psychika oběti je v tomto období již tak zasažena, že i ona 

se stane na šikanujícím chování závislá, přijme svou úlohu jako normální, nebrání 

se ubližování, v některých případech dokonce začne své trýznitele obdivovat, bere je jako 
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kamarády, ochotně provádí jejich příkazy a mnohdy to sama bere jako legraci.“ (Martínek, 

2009, s. 124). 

Páté stadium - Totalita neboli dokonalá šikana 

Jestliže není šikana odhalena a zastavena v předcházejících stadiích, dojde až do stadia 

totality, kdy jsou normy agresorů přijaty celou nebo skoro celou skupinou. Šikaně přihlížejí 

nebo se jí zúčastňují i dosud bezproblémoví žáci. Šikana nabývá na své intenzitě a agresoři 

si troufají čím dál více. Oběti se snaží předstírat nemoc nebo chodí za školu, aby se šikaně 

vyhnuly. Nastává i závislost agresorů na šikanování a závislost oběti na agresorovi. Oběť 

si myslí, že si toto chování zaslouží. K tomuto stadiu na běžných školách často nedochází, 

typické prostředí pro toto stadium jsou věznice, vojenské prostředí a výchovné ústavy 

pro mládež. Ve školách se většinou šikana dostane až do tohoto stadia, když agresorem 

je dle pedagogů nekonfliktní a bezproblémový žák s dobrým prospěchem, se kterým nejsou 

žádné problémy, proto nemohou uvěřit, že by tak spolehlivý žák mohl být agresorem 

(Kolář, 2011). 

2.4 Základní formy šikany 

Léčba šikany závisí mimo jiné na její formě. Mezi základní formy šikany můžeme zařadit 

např. šikanu mezi předškoláky, chlapeckou a dívčí šikanu a další formy. Pro správnou léčbu 

celé skupiny je důležité vědět o základních formách šikany co nejvíce. Nejčastěji se šikana 

objevuje v místech, kde oběť žije s agresorem, nemůže si od něj odpočinout. Proto se šikana 

nejčastěji objevuje při dlouhodobějších pobytech mimo školu, tudíž na internátech a 

v ústavech (Kolář, 2011). Dále autorka uvede některé formy šikany. 

Dívčí šikana 

„Podle mé zkušenosti, ale i výsledků výzkumů (Havlínová, Kolář, 2001; Kolář, 2005) je výskyt 

dívčí šikany podobný jako u té chlapecké. Významný rozdíl je však v tom, že u chlapců 

převažuje přímá, fyzická agrese, zatímco u dívek je v popředí psychická podoba šikany.“ 

(Kolář, 2011, s. 82). Z této definice lze vyčíst, že dívčí šikana je většinou, jak přímá 

tak i nepřímá, ale především verbální, z čehož plyne, že jde o psychické násilí. Tato forma 

šikany využívá jak slovní napadení, tak izolaci. Dívčí šikana se také často děje mezi 

kamarádkami a má formu pomsty v podobě šikany. Právě z důvodu kamarádství je obtížné 

odhalit šikanu a jejího hlavního agresora (Vágnerová, 2009). 
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Extrémně brutální šikany 

Jedná se o fyzickou šikanu, kterou odhalíme náhodou. Tato forma šikany může mít i podobu 

sexuálního násilí a ponížení. Pedagogové musí být na tyto situace připraveni a musí vědět, 

jak zareagovat (Kolář, 2011). 

Kyberšikana 

Kyberšikana je také jednou z forem šikany. Dále se autorka zabývá její problematikou 

podrobněji. 

2.5 Kyberšikana 

V moderní době, kdy se využívají elektronické komunikační prostředky, se vyvinula nová 

forma šikany - kyberšikana. V České republice je to problém (stejně jako šikana), o kterém 

se na veřejnosti moc nemluví, a to i navzdory výzkumu Risks and safety on the internet  

z roku 2011, kde bylo dotázáno 1009 českých dětí ve věku od 9-16 let a 8 % (81 dětí) uvedlo, 

že v posledních 12 měsících bylo šikanováno on-line (Risks and safety on the internet, 2011). 

Kyberšikana má, jako fenomén posledních let, různé definice. Autorka vybrala některé z nich. 

Kyberšikana je „zneužívání moderních komunikačních technologií k výhružkám, obtěžování, 

ponižování a zahanbování obětí.“ (Rogers, 2010, s. 28). 

„Jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně psychicky týrá a zraňuje spolužáka 

či spolužáky a používá k tomu novou informační a komunikační technologii - zejména internet 

a mobil.“ (Kolář, 2011, s. 84). 

 „Komplexní a často užívanou definici nabízí Priecová a Dalgleish (2010, s.51): „Kyberšikana 

je kolektivní označení forem šikany prostřednictvím elektronických médií, jako je internet  

a mobilní telefony, které slouží k agresivnímu a záměrnému poškození uživatele těchto médií. 

Stejně jako tradiční šikana zahrnuje i kyberšikana opakované chování a nepoměr sil mezi 

agresorem a obětí.““ (Černá, 2013, s. 20). 

V těchto definicích je vidět mnoho shod, a tak lze určit základní znaky kyberšikany: 

1. Kyberšikana se děje prostřednictvím elektronických prostředků. 

2. Kyberšikana je, stejně jako klasická šikana, opakovanou činností. 

3. Kyberšikana je, stejně jako klasická šikana, záměrnou činností. 

4. Oběť vnímá chování jako nechtěné a ubližující. 
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Kyberšikana je jednou z forem psychické šikany, a proto s ní má mnoho podobného. Stále 

zde platí, že činnost je záměrná a opakovaná. Při této formě šikany, nejsou viditelné modřiny 

ani škrábance, dochází ale k psychickým traumatům. Ovšem z posledních výzkumů 

a ze zkušeností odborníků vyplývá, že kyberšikana je často spojena i se šikanou ve škole 

(Černá, 2013). 

2.5.1 Druhy kyberšikany 

Druhů kyberšikany je velké množství, autorka zde bude v abecedním pořadí popisovat 

několik z nich. 

a) Denigration (očerňování, zostuzení, pomlouvání)  

Jde o zasílání nepravdivých a poškozujících informací o oběti. Cílem takového činu 

je vyloučení a poškození oběti, narušení vztahů s jejími přáteli. Pomluvy se špatně vyvracejí a 

v kyberprostoru se všechny informace šíří velice rychle (Třídní učitel, 2012). 

b) b) Flaming, Flame War (on-line válka) 

Flame znamená plamen, jako Flaming se tudíž označuje plamenná výměna názorů. Jedná 

se o hádku mezi dvěma nebo více uživateli virtuálního komunikačního prostředí (diskusního 

fóra, chatu...). V takovýchto hádkách se objevuje osočování, vulgarismy nebo i přímá 

vyhrožování. Jestliže taková hádka trvá dlouho, označuje se jako Flame War (Plamenná 

válka). Zde jsou porušena nepsaná pravidla komunikace. Jako u každého jiného druhu 

kyberšikany je podmínkou záměr agresora oběť poškodit (Hulanová, 2012). 

c) Happy Slapping (šťastné fackování) 

Tento druh kyberšikany se rozšířil hlavně ve Velké Británii. Jedná se o útok na zcela 

náhodnou oběť. Jeden, nebo více útočníků napadne oběť tím, že jí uštědří pohlavek. Jeden 

z agresorů celý útok natáčí na kameru nebo mobilní telefon a výsledné video zveřejní 

na některé internetové stránce. Pro agresory je cílem této „zábavy“ získat co neoriginálnější 

video (šokovaný výraz oběti, neočekávaná reakce oběti apod.), které bude mít nejvíce 

zhlédnutí. Vzhledem k rostoucí popularitě (především ve Velké Británii) tohoto druhu 

kyberšikany Happy Slapping přitvrzuje a agresoři nezůstávají u pouhých pohlavků, jejich 

agresivita stoupá (Hulanová, 2012). 
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d) Kyberstalking (Kyberpronásledování) 

Jedná se o druh stalkingu, při němž je využíván internet (e-maily, sociální sítě) a mobilní 

telefony (SMS, MMS, volání). Při stalkingu je oběť sledována, obtěžována, je omezována její 

svoboda apod. Stalker se může ze začátku jevit jako přítel, ale postupně jeho zájem 

překračuje hranice, začíná obtěžovat a vyhrožovat. „Stalkeři pochází z různých společenských 

vrstev. Jejich aktivity mohou trvat i několik let a obětí se může stát kdokoli, bez vlastního 

zavinění.“ (Eckertová, 2013, s. 67). 

e) Masquerade, Impersonation (přetvářka, vydávání se za někoho jiného) 

Agresor se vydává za někoho jiného (Masquwrade) nebo za oběť (Impersonation) a zasílá 

škodlivý materiál oběti, nebo jiným osobám. Snaží se narušit vztahy mezi obětí a jejími 

přáteli, případně zasílá jménem oběti nevhodné zprávy blízkým oběti (Třídní učitel, 2012). 

f) On-line Harassment (on-line obtěžování, kyberharašení) 

Jedná se o opakované zasílání zpráv. Agresor většinou zahlcuje oběť zprávami (e-maily, SMS, 

MMS, zprávy přes instant messaging). Oběť na tyto zprávy nijak nereaguje (v tom se liší 

od Flamingu), jde o jednostrannou komunikaci (Rogers, 2010). 

g) Outing (Odhalování intimností) 

Jedná se o zasílání osobních informací, fotek, zpráv o oběti lidem, kterým tyto informace 

nebyly určeny. Nejčastěji se jedná o osobní a intimní informace a fotky. Patří sem 

i přeposílání soukromé konverzace (Černá, 2013). 

h) Sexting 

Jedná se o spojení slov sex a texting. Z toho je jasné, že se jedná o zprávy se sexuální 

tematikou. Mimo to se ale jedná i o zasílání nebo sdílení vlastních fotografií či videí 

se sexuální tematikou. Tyto materiály vytváří aktéři sami (v našem případě to jsou děti). 

Zasílají si je mezi sebou především vrstevníci, ale často se stává, že fotky zasílají i neznámým 

lidem z chatu apod. za úplatu. Velké nebezpečí sextingu je v tom, že si děti neuvědomují 

závažnost svého konání. Ve chvíli, kdy jednají, jim to přijde jako „dobrý nápad“. Neví, že se 

vše může časem obrátit proti nim. To, co se jednou umístí na internet, tam zůstane. Tyto 

materiály jim potom mohou ohrozit kariéru, vztahy a další pro ně do budoucna důležité věci 

(Eckertová, 2013). 
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2.5.2 Prostředky kyberšikany 

Prostředků neboli zbraní kyberšikany je mnoho. Autorka zde v abecedním pořadí přiblíží 

několik z nich. Je důležité uvědomit si, že moderní technologie se stále vyvíjí, tudíž se vyvíjí 

i prostředky kyberšikany. Dalším důležitým faktem je, že kyberšikana nemusí využívat pouze 

jeden prostředek, ale může jich být více najednou (Ševčíková,2014). 

a) Blog 

Blog je zkratkou slov web log (webový zápisník), v češtině nejčastěji označován jako on-line 

deník. Nemá nahrazovat klasický deník, slouží ke zveřejnění názorů, zájmů, může zde být 

nejenom text, ale i obrázky a videa (Hulanová, 2012). 

„Blogy jsou mezi mladými lidmi populární a řada z nich má i více než jeden blog. V Česku píše 

své blogy okolo třetiny dospívajících, přičemž dvě třetiny blogy čtou.“ (Černá, 2013, s. 30). 

Založit blog je ještě jednodušší než vytvořit webovou stránku. Proto se i zde šíří kyberšikana - 

pomlouvání, hanlivé komentáře, upravené fotografie, zveřejňování soukromých informací 

apod. (Hulanová, 2012). 

b) E-mail 

Jedná se o jednu z nejpoužívanějších forem elektronické komunikace. Z tohoto důvodu  

je také často využíván při kyberšikaně. Není totiž lehké identifikovat majitele e-mailové 

adresy, proto může agresor zůstat v anonymitě. Je možné rozeslat e-mail s pohoršujícími 

materiály (pomlouvačné zprávy, intimní fotografie, osobní konverzaci,...) stovkám lidí 

najednou. Dalším nevhodným způsobem využití e-mailu je, když agresor uvede e-mail oběti 

na nějakých webových stránkách nebo diskusních fórech (se sexuální tematikou, obchodní 

nabídky apod.), oběti poté chodí množství nevyžádaných zpráv (Černá, 2013). 

c) Chat a diskusní fóra 

Jsou to často využívané prostředky internetové komunikace. Chat dovoluje komunikovat 

s ostatními v reálném čase. Diskusní fóra to umožňují také, ale lze na nich reagovat i 

na dřívější zprávy (Černá, 2013).  

Chaty i diskusní fóra sdružují lidi s určitými zájmy. Ti se shlukují v takzvaných místnostech, 

zde spolu komunikují. Pro vstup do místností a následnou komunikaci je třeba registrace 

(většinou není požadováno mnoho osobních údajů). Bývá možné místnost navštívit i jako 
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neregistrovaný návštěvník, ale v tom případě jsou některé funkce omezené. Je tedy snadné 

vydávat se za někoho jiného, začít pomlouvat. Často také dochází k vyloučení a Flamingu. 

Agresoři mohou snadno přesvědčit oběť, že jsou přátelé. Dozví se mnoho informací, které 

poté mohou využít (Černá, 2013). 

d) Instant messaging 

Jde o nejoblíbenější internetovou službu, která umožňuje komunikaci v reálném čase. 

Mezi nejznámější IM programy patří ICQ, Skype a další. V těchto programech máte své 

přátele, se kterými si můžete dopisovat, telefonovat, zasílat fotografie nebo s nimi 

komunikovat přes webovou video kameru (Rogers, 2010).  

Agresor může zasílat ubližující zprávy a další data, může si vytvořit profil s podobnou 

(případně stejnou) přezdívkou, jako má jeho oběť, vydávat se za ní. Dále může dojít 

k zahlcování vzkazy, vyhrožování nebo k samotnému pronásledování. V neposlední řadě je 

zde možnost zasílat fotky a soubory, což agresor může využít (Rogers, 2010). 

e) Internetové ankety, Dotazníky 

Často se jedná o ankety a dotazníky, které nemají někoho přímo zraňovat (hodnocení 

fyzického vzhledu dívek). Ovšem pokládané otázky již ubližující charakter mají 

(„Kdo má nejošklivější zadek?“) (Černá, 2013). 

f) MMS 

Multimediální zprávy umožňují posílat obraz a zvuk. Stačí poslat intimní fotografii svému 

příteli, ten s ní může naložit, jak chce. Rozeslat takovouto fotku více osobám najednou 

je snadné (Hulanová, 2012). 

g) SMS 

Textová zpráva může být velmi účinným prostředkem kyberšikany. Může se jednat o hanlivé, 

urážlivé či sexuální zprávy. Dále se může jednat o výhružné a anonymní zprávy 

(Hulanová, 2012). 

h) Sociální sítě na internetu 

Tyto webové služby umožňují svým uživatelům vytvořit profil, kde uvedou mnoho osobních 

údajů včetně fotek, videí apod. Mohou zde se svými přáteli sdílet své myšlenky, nálady, 
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problémy. Mezi tyto přátele mohou patřit i lidé, se kterými se nikdy nesetkali. 

K nejznámějším sociálním sítím patří Facebook, MySpace a Líbimseti.cz (Eckertová, 2013). 

K projevům kyberšikany na těchto sociálních sítích mohou patřit hanlivé komentáře 

k nasdíleným fotkám, videím a statusům, zveřejňování fotek, videí a osobních informací 

o oběti, vytvoření skupiny, která má ubližovat oběti, vyloučení ze skupiny, ze společných 

událostí, smazání si oběti z přátel apod. (Eckertová, 2013). 

i) Webové stránky 

Vytvoření jednoduchých webových stránek je dnes velmi jednoduché, čehož využívají 

agresoři. Na stránkách se poté objevují fotky, videa, karikatury, koláže apod. Stránky mají 

za účel trýznění oběti, ostatní se baví na její účet. Zákeřností (nejen webových stránek) 

je možnost vkládání komentářů k jednotlivým fotkám a videím. Tyto komentáře mohou být 

pro oběť často krutější než samotná původní data (Třídní učitel, 2012). 

j) Úložiště pro sdílení fotografií a videa 

Mezi nejznámější video úložiště patří YouTube (zde jsou často videa s útoky Happy 

slappingu). Také se zde často objevují videa, která nějakým způsobem poškozují jejího 

aktéra. Video se šíří rychle a bez vědomí autora. K videu lze též přidávat komentáře, 

upravovat ho, nebo ho sdílet na sociálních sítích. Oběť z počátku nemusí vůbec tušit,  

že se stala hvězdou internetu. Časem se k ní tato informace dostane, ať již náhodou, nebo 

zasláním odkazu na pohoršující materiály (Eckertová, 2013). 

2.5.3 Rozdíly mezi kyberšikanou a šikanou 

Tato část bakalářské práce se zaměří na rozdíly mezi kyberšikanou a šikanou. 

Nejviditelnějším rozdílem jsou využívané prostředky. Díky nim vznikají i další rozdíly, 

podle kterých rozlišujeme kyberšikanu a šikanu. Autorka vybrala nejdůležitější rozdíly, 

které popíše. 

a) Absence přímého kontaktu 

Kyberšikana postrádá přímý kontakt mezi agresorem a obětí, to je jeden z hlavních rozdílů 

mezi kyberšikanou a šikanou. Vzhledem absenci přímého kontaktu, je pro agresory těžké 

představit si, co oběť prožívá, je pro ně složité vcítit se do oběti. Stejně tak je pro oběť 
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těžké reagovat, protože nemá moc prostoru. Jedinou obranou, kterou oběť má, jsou opět 

moderní technologie, nemůže si s agresorem přímo promluvit (Piškulová, 2010). 

b) Anonymita 

Anonymita agresora bývá často uváděna jako hlavní znak kyberšikany. Ovšem tato 

anonymita je poněkud rozporuplná. Při využívání moderních informačních technologií 

je anonymita skoro nemožná. V kyberprostoru za sebou necháváme stopy, o kterých 

nemáme vůbec tušení. Jedná se např. o IP adresu počítače, kterou běžný laik pravděpodobně 

neodhalí, ale IT specialista s tím nemusí mít žádný problém. Takovéto znalce zaměstnává i 

Policie ČR (Piškulová, 2010). 

Jsou případy, kdy je agresor v anonymitě, ale většinou oběť svého agresora zná. To může 

vycházet i z toho, že kyberšikana bývá pouze pokračováním tradiční šikany ve škole. 

„Například ve výzkumu Juvonenové a Grossové (2008) znalo agresora 73 % respondentů.“ 

(Černá, 2013, s. 49). 

c) Nechtěnost 

Na rozdíl od šikany, kdy si agresor zcela uvědomuje, co dělá a vidí, jaké má jeho chování 

dopady na oběť, může se u kyberšikany stát, že si agresor vůbec neuvědomuje, že se jedná 

o kyberšikanu. Může si myslet, že se jedná o legraci, škádlení. Z počátku tomu tak i být může. 

Může se stát, že se jedná o nepovedený žert, nebo že se nějaká informace nechtěně dostane 

mimo určenou skupinu lidí. Agresor si není vědom toho, jaký dopad má jeho chování 

na oběť, dále ani toho, že se dopouští závažného a škodlivého chování (Rogers, 2010). 

d) Prostorová neomezenost 

Kyberšikana se může odehrávat na mnoha místech, není vázaná pouze na školní prostředí. 

To i přes to, že ve škole může mít kyberšikana počátek, může zde pokračovat a měnit se 

na tradiční formy šikany. Kyberšikana se také může (a často se to stává) dostat 

až do rodinného prostředí, kde by se dítě mělo cítit v bezpečí (Kolář, 2011). 

e) Šíře publika 

Kyberšikana se nemusí objevovat opakovaně, může jít o jednorázové zveřejnění 

pohoršujícího materiálu. Ovšem tento materiál se začne dál šířit bez vědomí autora.  

„V případě i dlouhodobé fyzické šikany je každá její jednotlivá akce vždy jednorázová, a tedy 
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svým způsobem ukončená záležitost. Představte si však kyberšikanu, kdy oběť obdrží urážlivý 

email nebo SMS, či jí někdo pošle odkaz na webové stránky, kde jsou zveřejněny urážky, které 

jí byly adresovány. Ty se jí pak znovu a znovu připomínají, může si je opětovně pročítat. 

Takovéto útoky jsou tedy čímsi neukončeným, působícím trvale.“ (Vágnerová 2009, s. 95). 

2.6 Aktéři kyberšikany 

Charakteristiky obětí a agresorů jsou úzce spojené s celou sociální skupinou. Sociální okolí 

má velký vliv na jednotlivé aktéry a jejich roli při kyberšikaně. 

2.6.1 Agresoři kyberšikany 

Kyberagresorem může být mnoho jedinců. Stejně jako u klasické šikany i zde nalezneme 

agresivní a impulzivní jedince, bude jich ovšem méně. Zajímavé je, že kyberagresorem 

se může stát oběť klasické šikany. Je to z důvodu anonymity, oběti šikany si zde mohou 

„bezpečně“ kompenzovat utrpení z reálného světa (Třídní učitel, 2012, s. 16). 

Sociální postavení kyberagresora může být různé až protichůdné. Může se jednat 

jak o sociálně silného a zdatného jedince, tak o jednice sociálně vyloučeného (Černá, 2013). 

Kyberagresoři, ve skupině populární, budou kyberšikanu používat k posílení své sociální role. 

Jsou to inteligentní jedinci, kteří si uvědomují, že klasická šikana by jejich postavení 

ve skupině ohrozila. Kyberšikana je ovšem skupinou lépe přijímána, bude se nejčastěji jednat 

o pomlouvání a občasné vyvěšení „legrační“ fotky. V pozadí se však může jednat o výhružné 

zprávy (Černá, 2013). 

Většina agresorů nemá příliš rozvinutou empatii. Tento problém je znatelnější právě  

u kyberšikany, kdy agresor nevidí reakci oběti, čímž je pro něj ještě složitější se do ní vcítit. 

Proto si někteří agresoři ani neuvědomují, jak moc oběti ubližují. „Heirman a Walrave (2008) 

tento aspekt kyberšikany pojmenovávají kokpit efekt - agresoři kyberšikany podobně jako 

letci shazující bomby na města a vesnice pod sebou, nevidí faktické dopady a utrpení, 

které způsobují, a nemají proto ani výrazné pocity viny, které by jim v takovém chování 

zabránily.“ (Černá, 2013, s. 65). 
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V příručce pro učitele Kavalír rozlišuje tyto druhy kyberagresorů: 

a) Pomstychtivý andílek 

Sám se nepovažuje za agresora, ale vidí se v roli spravedlivého soudce. Většinou byl sám 

obětí kyberšikany, nebo klasické šikany a teď „pouze“ vrací to, co se stalo jemu. Je důležité, 

aby si tito kyberagresoři uvědomili, že jsou skutečnými agresory a že kyberšikanu a šikanu 

nemohou řešit sami tímto způsobem (Kavalír, 2009). 

b) Bažící po moci 

Snaží se pomocí kyberšikany vyvolat zájem a reakci okolí. Bez publika by je tato činnost 

nebavila. Často jsou těmito agresory oběti klasické šikany. Anonymita kyberprostoru a reálná 

nedostupnost oběti jim dodává sebedůvěru. Málo kdy si také uvědomují závažnost svých 

činů (Kavalír, 2009). 

c) Sprostý holky 

Tento typ kyberagresorů jsou většinou děvčata. Plánují a případně i páchají kyberšikanu 

ve skupině. Často to tak dělají z nudy a vždy potřebují publikum, aby ukázala, že jsou 

schopna šikanovat. Tato kyberšikana může skončit velice rychle, a to v případě, že pachatelé 

nenajdou v kyberšikaně takové zalíbení a zábavu, jakou čekali (Kavalír, 2009). 

d) Neúmyslný kyberagresor 

Většinou vůbec netuší, že se z nich stali kyberagresoři. Mohou se vydávat za někoho jiného, 

ale mohou vystupovat i sami za sebe. Většinou reagují bez přemýšlení až agresivně, 

napíší, co si myslí, neuvažují o případných následcích. Tento agresor nestojí o publikum a 

často je upřímně zaskočen, když ho někdo obviní z kyberšikany (Kavalír, 2009). 

2.6.2 Oběti kyberšikany 

Obecně se dá říci, že oběťmi kyberšikany se stávají děti a mladiství, kteří tráví na internetu 

mnoho času. Využívají sociální sítě, instant messengery, navštěvují chaty. Na internetu 

odhalují mnoho osobních informací, které agresoři mohou použít proti nim. Když už  

se stanou oběťmi, nechtějí si to připustit, snaží se projevy bagatelizovat (Třídní učitel, 2012). 

Oběti kyberšikany se od obětí klasické šikany nemusí lišit, a to především, když je 

kyberšikana pokračováním klasické šikany ve škole. Lze rozlišit čtyři základní druhy obětí 
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kyberšikany, z nichž první dva druhy mohou být považovány i za oběti šikany (Ševčíková, 

2014). 

Pasivní oběť 

Jsou to slabé děti a dospívající, kteří tvoří pro agresora snadný cíl. Většinou se jedná o děti 

společensky slabé, nezapadající do kolektivu, introvertní (Ševčíková, 2014). 

Agresor, který se sám stane obětí 

Toto může nastat, když se oběť snaží pomstít. Další situací, kdy může dojít k otočení rolí, 

je, když se názory agresora znelíbí větší skupině lidí (Ševčíková, 2014). 

Zranitelnost průměrných dětí 

Týká se to sociálně zdatných dětí, které nevybočují, naopak mohou být i více oblíbené 

(Ševčíková, 2014). 

Oběti-provokatéři 

Tento typ oběti v ostatních nevědomky vyvolává agresivitu. Může se jednat o problémy 

s hyperaktivitou, jsou neoblíbení v kolektivu, provokují, mohou být agresivní (Ševčíková, 

2014). 

2.6.3 Přihlížející kyberšikaně 

Přihlížející jsou účastníky každého druhu a formy šikany, tudíž i kyberšikany. Přihlížející (jsou 

to i ti, kteří dále šíří informace o kyberšikaně), určují jak rozsáhlou a zničující věcí  

se konkrétní kyberšikana stane. Určují, zda je kyberšikana ve skupině přijatelná, nebo zcela 

odmítaná. Svým chováním mají samozřejmě vliv na oběť, dá se říct, že se stávají 

spolupachateli kyberšikany (Krejčí, 2010). 

Přihlížející mohou celou situaci sledovat v reálném čase spolu s obětí (jsou s ní v místnosti 

u jednoho počítače), nebo s agresorem. Častější ovšem je, že přihlížející nejsou fyzicky 

s obětí, agresorem ani s nikým jiným. Mohou dostat odkaz na zesměšňující příspěvky. 

Stává se také, že přihlížející nezná žádného z aktérů kyberšikany (oběť, agresora nebo 

další přihlížející) a přihlížejícím se stane náhodou (Černá, 2013). 

Trvání a místo, kde je kyberšikana prováděna, ovlivňuje i přihlížející, především jejich počet. 

Jelikož jsou informace na internetu dlouho viditelné, snadno se rozšiřují a mohou být 
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umístěny na více místech, dostane se k nim bez větších obtíží, mnoho lidí, kteří s nimi mohou 

dále nakládat. Přihlížející může mít pocit, že by se mělo oběti nějak pomoci, 

ale předpokládá, že již někdo zasáhl. Dochází tedy k tzv. rozptýlení zodpovědnosti, 

a to i přesto, že přihlížející může být v místnosti zcela sám (Černá, 2013). 

Přihlížející může mít díky on-line prostředí pocit anonymity. Díky tomu se poškozující 

materiál dále šíří a agresor má pocit, že se ostatním jeho práce líbí. To se může stát i pouhým 

zobrazením stránky bez jejího dalšího šíření. Přihlížející často nereagují tak, aby oběti 

pomohli. Nedokáží odhadnout závažnost chování, nevidí aktéry a to, jak na ně toto chování 

působí, sami jsou také neviditelní. Proto hrozí, že svým pasivním chováním podpoří agresora. 

Ovšem to, že jsou neviditelní, může některým přihlížejícím pomoci, zastanou se oběti, i když 

by to v reálném světě neudělali (Černá, 2013). 

2.7 Dopady kyberšikany 

Při dopadech na oběť je důležité o jaký druh kyberšikany se jedná. „Mezi nejzávažnější 

způsoby patří zveřejnění fotografie nebo videoklipu a telefonní hovory. Ty jsou ale zároveň 

nejméně časté. Mezi nejméně závažné a zároveň nejčastější pak patří zprávy v chatových 

místnostech a prostřednictvím instant messengerů.“ (Černá, 2013, s. 85). 

Vnímání závažnosti je velice subjektivní. Málokdy se stává, že se při kyberšikaně jedná pouze 

o jeden druh nebo že není spojena s tradiční šikanou. Z těchto důvodů lze těžko určit dopady 

jednotlivých forem kyberšikany. Nelze ani tvrdit, že čím více druhů kyberšikany oběť prožije, 

tím jsou dopady horší. Záleží na závažnosti, ne na různorodosti jednotlivých druhů 

kyberšikany (Černá, 2013). 

2.7.1 Dopady kyberšikany u oběti 

Dopady na oběť můžeme rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé. Mezi krátkodobé patří 

především vztek, hněv, strach, smutek a bezmoc. K dlouhodobým dopadům můžeme zařadit 

sebeobviňování a snížení sebehodnocení, které na sebe navazuje další problémy - úzkost, 

bezmoc, problém v navazování nových vztahů a zhoršení vztahů dosavadních. 

Lze rozlišit dopady fyzické, emoční a dopady na chování (Černá, 2013). 
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a) Dopady fyzické 

Fyzické dopady kyberšikany nejsou viditelné modřiny a odřeniny, většinou se jedná 

o tzv. psychosomatické potíže (problémy se spánkem, bolesti břicha a hlavy, nechutenství 

apod.). Tyto problémy na sebe nabalují další, které mohou mít za následky špatné výkony 

ve škole (Černá, 2013). 

b) Dopady emoční 

Tyto dopady jsou zřejmé od první chvíle. Jedná se především o rozvinutí krátkodobých 

dopadů, jako je strach, bezmoc a smutek. Tyto pocity se časem zhoršují a prohlubují a 

mohou přejít až do deprese. „Mezi oběťmi kyberšikany například najdeme dvakrát více dětí a 

dospívajících s depresí než u těch, kteří s kyberšikanou nemají žádnou zkušenost.“ 

(Černá, 2013, s. 88). Dále je sem možno řadit prudké výkyvy nálad a pocity strachu, které 

jsou mnohem intenzivnější než u tradiční šikany, protože zde oběti chybí bezpečné místo 

(Černá, 2013). 

c) Dopady na chování 

Tento druh dopadu je ovlivněn i fyzickými a emočními dopady. Špatné emoční rozpoložení a 

výkyvy nálad vedou k častějším hádkám s blízkými osobami, k agresivnímu chování, 

ke slovnímu i fyzickému napadání. Špatné fyzické rozpoložení a psychosomatické potíže 

vedoucí ke zhoršení prospěchu ve škole, mají za následek také změny chování (Černá, 2013). 

2.7.2 Dopady kyberšikany u agresorů 

I když to může být překvapivé, trpí i agresoři. Většinou se jedná o stejné fyzické nebo emoční 

dopady jako u obětí. U většiny kyberagresorů zatím převládá nízké sebevědomí, což je 

pochopitelné, protože kyberagresoři se schovávají za anonymitu internetu. U kyberagresorů 

se může projevit zvýšená míra delikventního chování. Je také možné, že kyberšikana může 

upevňovat negativní způsoby chování, jestliže jim není zabráněno (Černá, 2013). 

2.8 Terapie kyberšikany 

Terapii lze považovat za odborné a cílené jednání s člověkem, která se snaží odstranit, 

zmírnit nežádoucí potíže nebo jejich příčiny (Müller, 2014). Terapie je jakákoliv léčba 

nebo léčebný postup. Pro pedagogické využití se dá terapie vyjádřit jako odborný postup, 
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který pomáhá dosáhnout výchovných i vzdělávacích cílů, současně má léčebný efekt (Slowík, 

2007). 

V léčbě kyberšikany dominuje kognitivně-behaviorální přístup. Jeho snahou je, aby si všichni 

zúčastnění uvědomili problematičnost chování a snažili se ho změnit. Cílem takové terapie, 

která se zaměřuje na problematiku kyberšikany, je naučit se vhodně využívat počítač 

a další moderní technologie, změnit své chování nejen na počítači, ale i mimo něj, 

věnovat se svým zájmům a aktivitám ve společnosti ostatních lidí (Ševčíková, 2014). 

Terapie mohou mít několik forem - individuální, skupinové, hromadné, rodinné, komunitní 

(Müller, 2014). 

Individuální terapie je terapeutická práce pouze s jedním klientem. Terapeut se formou 

rozhovorů snaží o požadovanou změnu (Müller, 2014). 

Skupinová terapie je práce s malou terapeutickou skupinou, dovoluje využít skupinovou 

dynamiku. Klienti řeší své problémy v sociálním kontextu, hovoří o svých pocitech před 

ostatními, dostává se jim zpětné vazby (Müller, 2014). 

Hromadná terapie je práce s větším počtem klientů, není tolik efektivní, ale dá se považovat 

za začátek jiných forem terapií (Müller, 2014). 

Rodinná terapie je práce s rodinou jako se specifickou skupinou. Terapeut se snaží 

o nápravu narušených rodinných vztahů (Müller, 2014). 

Komunitní terapie je práce v rámci komunity, zahrnuje pobytové a pracovní soužití, 

je zde nutnost dodržovat určitý režim. To vše se promítá do vzájemných vztahů celé 

komunity (Müller, 2014). 

Kyberšikna, jako psychická forma šikany, vyžaduje psychoterapeutickou léčbu. Za vhodné 

psychoterapeutické přístupy můžeme považovat kognitivně-behaviorální terapie, 

psychodynamický přístup a práci s rodinou. Využít se může i spousta dalších terapeutických 

metod (Blinka, 2015). 

Terapie probíhá u všech aktérů kyberšikany - oběti, agresora ale i u přihlížejících, je potřeba 

pracovat s celou skupinou. Do léčby obětí a agresorů by se měla zapojit i rodina, 

proto je vhodná rodinně-systematická terapie. Její snahou je zlepšit komunikaci v rodině, 
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zvládat emoční problémy, dokázat naslouchat a vyjádřit svůj názor, správně strukturovat 

volný čas (Ševčíková, 2014). 

2.9 Prevence šikany 

Stejně jako u jiných rizikových a jiných skupinových problémů je i u šikany (kyberšikany) 

důležitá prevence. Nejdůležitější je u prevence ovlivnění rizikových faktorů u všech aktérů 

šikany. Další, velmi důležitou věcí je, že prevence neprobíhá pouze ve škole, ale měla by být 

součástí i výchovy v rodině. 

2.9.1 Druhy prevence 

Rozlišujeme tři základní druhy prevence. Jedná se o primární, sekundární a terciární. Každá 

prevence má své nenahraditelné místo. 

Primární prevence 

Jedná se o prevenci, která má předcházet vzniku rizikového chování. Cílem této prevence 

je vychovat harmonickou osobnost, informovat děti a jejich okolí o šikaně, o prevenci, 

spojovat komunitu školy. Je důležité, aby vztahy ve škole byly přátelské a otevřené, nejen 

mezi dětmi, ale i mezi učiteli (Bendl, 2003). 

Primární prevence se rozděluje dále na prevenci nespecifickou a specifickou. 

Nespecifická primární prevence 

Jedná se o aktivity, které rozvíjejí všeobecně zdravý životní styl. Nejsou zaměřené na žádnou 

konkrétní problematiku. Tyto aktivity snižují pravděpodobnost vzniku rizikového chování. 

Mezi prvky nespecifické primární prevence patří zájmové kroužky, programy pro rozvoj 

zdravého životního stylu apod. (NICM, 2014). 

Specifická primární prevence 

Jedná se o prevenci, která se zaměřuje na konkrétní problém (šikanu, užívání návykových 

látek apod.). Programy zařazující se do specifické prevence se snaží najít řešení, jak předejít 

nevhodnému chování ještě před tím, než se objeví. Specifická je tato prevence proto, že se 

zaměřuje na konkrétní problém a cílovou skupinu (NICM, 2014). 
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Sekundární prevence 

Tato prevence má za úkol předcházet vzniku rizikového chování, a to u osob, které jsou 

takovýmto chováním ohroženy (Adiktologie, 2011). 

Terciární prevence 

Jedná se především o zamezení dalších škod na chování a osobnostním rozvoji. 

Cílem je změnit rizikové chování, aby k situacím již nedocházelo (Ostrov radosti). 

2.9.1.1 Škola a prevence šikany 

Mezi hlavní zásady úspěšné prevence patří odhodlanost a spolupráce. Prevence (nejen 

šikany) je dlouhodobá činnost, jejíž výsledky nejsou vidět okamžitě. Je proto důležité, 

vytvořit ve škole bezpečné, klidné a motivující prostředí. Žáci i vyučující musí mít pocit 

bezpečí, aby mohli podávat kvalitní výkony. Důležitý je oboustranný respekt a celoškolní 

přístup (Field, 2009). 

Pro správnou prevenci je potřeba šikaně rozumět. Neexistuje žádné univerzální pravidlo, 

návod, který by se mohl aplikovat na jakýkoliv výskyt šikany. Jelikož je šikana sociální jev, 

nenalezneme dva stejné případy. Vždy se jedná o jiné jedince, jinou sociální skupinu a školu. 

Proto je nutný individuální přístup při případném řešení šikany, již ve fázi prevence (Bendl, 

2003). 

Je důležité, aby škola do programu zapojila další členy komunity. Jedná se tedy nejen 

o vyučující a žáky, ale také o jejich rodiče, kolektiv a ostatní vrstevníky. Aby prevence byla 

úspěšná, je důležité změnit pohled okolí na šikanu (Field, 2009). 

V neposlední řadě je důležitá i pomoc z venku. Spolupráce s odborníky ze školských zařízení 

(Pedagogicko-psychologické poradny, Střediska výchovné péče), ale i s odborníky ze státních 

a nestátních institucí (policie, OSPOD apod.) (Kolář, 2011). 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydává metodické dokumenty, které pomáhají 

školám s tvorbou Minimálního preventivního programu (dále MPP). Šikanou se zabývá 

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách 

a školských zařízeních (Dokument Č.j. MSMT - 22294/2013-1) a úzce s ním souvisí Metodické 

doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních, čj. 21291/2010-28. 
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Cílem metodického pokynu je poskytnout pedagogickým pracovníkům informace o šikaně a 

o řešení výskytu šikany (MŠMT, 2015). 

Program proti šikanování 

Každá škola musí mít vypracovaný svůj program proti šikanování. Ten je součástí 

Minimálního preventivního programu. Program proti šikanování by v sobě měl obsahovat 

prevenci, metody, řešení a nápravu šikany. Školní program proti šikanování by měl zahrnovat 

těchto 13 klíčových komponent: 

Tabulka č. 2 Klíčové komponenty 

Pořadí Klíčová komponenta 

1. zmapování situace – analýza a evaluace (před a po zavedení programu a také v jeho 
průběhu) 

2. motivování pedagogů pro změnu 

3. společné vzdělávání a supervize všech pedagogů 

4. užší realizační tým (zástupce vedení - nejlépe ředitel, zástupci třídních učitelů z 1. a 2. 
stupně, zástupce družiny, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní 
psycholog, atd.) 

5. společný postup při řešení šikanování (šest skupin základních scénářů) 

6. primární prevence v třídních hodinách 

7. primární prevence ve výuce 

8. primární prevence ve školních i mimoškolních programech mimo vyučování 

9. ochranný režim (demokraticky vytvořený smysluplný školní řád, účinné dohledy učitelů) 

10. spolupráce s rodiči (vhodný způsob seznámení s nekompromisním bojem školy proti 
šikaně, například na webových stránkách, pomocí informativního dopisu a při třídních 
schůzkách) 

11. školní poradenské služby 

12. spolupráce se specializovanými zařízeními 

13. vztahy se školami v okolí (domluva ředitelů na spolupráci při řešení šikany, kdy se jí 
účastní žáci z různých škol) 

Zdroj: Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování 

ve školách a školských zařízeních, 2000 

2.9.2 Prevence kyberšikany 

Je důležité uvědomit si, že za kyberšikanu nemohou moderní technologie. Kyberšikana 

je pouze jednou z forem šikany.  Dítě by i bez existence technologií bylo pravděpodobně 

šikanováno stejně pouze jinou formou (Vágnerová, 2009). 
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Je důležité, aby děti respektovaly určitá pravidla bezpečného pohybu na internetu. 

Ta jim mohou pomoci předejít nejen kyberšikaně, ale i jiným nebezpečím internetu. 

Mezi základní pravidla patří: 

Bránit se útočníkům – naučit se bránit těm, kteří nás obtěžují, zablokovat jejich komunikaci. 

Nemstít se, neobtěžovat jiné uživatele. 

Chránit své heslo – nikomu nesdělovat své heslo. 

Chránit své osobní údaje – nikomu cizímu nesdělovat své údaje, mohou být snadno zneužity 

proti vám. 

Informovat o problému – dospělého, správce webu, školu. 

Kontrola – můžeme zamezit navštěvování některých webových stránek, nastavení limitu 

volání apod. 

Nedůvěřovat cizímu člověku na internetu – nedomlouvat si schůzku s člověkem, kterého 

dítě zná pouze přes internet; v případě schůzky o tom někomu říct a sejít se na veřejném 

místě. 

Neposílat vše – informace na internetu jsou dlouhodobé a je snadné je zveřejnit a zneužít. 

Nešikanovat – je důležité, aby děti samy nezačaly šikanovat, zastrašovat ostatní; v případě, 

že se takové chování stane jim, musí o tom informovat dospělé. 

Opatrnost – varovat děti, aby neotevíraly, nepřeposílaly, ani jinak nereagovaly na zprávy 

od neznámých odesílatelů. 

Reagovat, i když se situace týká vašeho přítele – podpořit ho, poradit mu, oznámit 

to dospělému. 

Respektovat ostatní – nevíme, jak na nás druzí budou reagovat, můžeme jim ublížit, aniž 

bychom to chtěli. 

Schovávat důkazy – uchovat záznamy zpráv, fotografie, které porušují zákon. 

Závislost – člověk se může stát na počítači závislým, proto je důležité sledovat co a jak často 

dítě na počítači dělá, nabídnout mu jiné volnočasové aktivity (Třídní učitel, 2012; Vágnerová, 

2009). 
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Riskantní chování, které může vést ke kyberšikaně: 

1. Zveřejňování osobních údajů – osobní až intimní informace zveřejněné na internetu 

může kdokoliv zneužít. 

2. Závislost na internetu – nadměrné trávení volného času na internetu na úkor jiných 

životních aktivit. 

3. Sebevražedné a sebepoškozující komunity – na internetu jsou webové stránky, 

které informují o sebepoškozování a sebevraždách, což může depresivní děti velmi 

ovlivňovat. 

4. Verbování do gangů a nenávistných skupin – podporují nenávist k jiným lidem, 

koordinují schůzky, demonstrace. 

5. Riskantní sexuální chování – on-line sexuální diskuze mohou přerůst v opravdový 

styk, zasílání erotických fotografií a videí. 

6. Násilné hry – objevuje se zde agresivní chování, případně sexuální obsah, který může 

podněcovat agresivní chování (Hulanová, 2012). 

Prevence kyberšikany ve škole 

Prevence ve škole musí být zaměřena na žáky a na samotnou školu. Je důležité, aby si žáci 

byli vědomi toho, jak se mají na internetu chovat, jaká rizika jim hrozí. Na úrovni školy je 

nutné mít plán prevence kyberšikany (musí být v rámci Minimálního preventivního 

programu). Prevence kyberšikany by se měla stát průřezovým tématem. Pro efektivní 

prevenci je vhodné věnovat se těmto pěti klíčovým oblastem: 

1. Mluvit o kyberšikaně – jasně definovat, co je kyberšikana, informovat rodiče a žáky 

o kyberšikaně a případných následcích a pomoci. 

2. Mít preventivní plán – v rámci MPP, seznámit s ním rodiče, aby i oni věděli, co mají 

dělat. 

3. Systém, jak nahlásit kyberšikanu – žáci musí vědět, za kým mají jít v případě 

kyberšikany. 

4. Pozitivní využívání ICT - pro efektivnější, kreativnější a dostupnější učení. Seznámit 

žáky s bezpečným využíváním ICT. 

5. Kontroly prevence kyberšikany - průzkum zkušeností žáků se šikanou a kyberšikanou 

(Kyberšikana a prevence, E-bezpečí; Třídní učitel, 2012). 
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Prevence je pro učitele složitá, jelikož učitel, jako určitá autorita, nemá k dětem tak citový 

vztah jako rodič. Učitelé většinou nemají moc zkušeností s kyberšikanou, ale mohou požádat 

o pomoc další instituce. 

Prevence ve škole by měla obsahovat tyto činnosti: 

1. Bezpečné používání internetu – jedná se nejen o bezpečné používání z hlediska mého 

bezpečí, ale i vhodného chování k ostatním uživatelům internetu. 

2. Informovat žáky o kyberšikaně – žáci musí vědět, co se skrývá pod pojmem 

kyberšikana, jaké chování není přijatelné, na koho se v případě problému mají 

obrátit. 

3. Preventivní program – musíme zapojit celou skupinu (třídu, školu, komunitu), 

budovat správný postoj ke kyberšikaně. 

4. Podpora ve vyhledávání pomoci – oběti kyberšikany se bojí jít za dospělým (šíření 

informací, zákaz internetu,...) (Černá, 2013). 

Prevence kyberšikany v rodině 

Jelikož se kyberšikana často objevuje i v rodinném prostředí, je nezbytná prevence i ze strany 

rodiny. Rodiče by měli své děti seznámit s bezpečným používáním internetu. Měli by 

pozorovat své dítě a všimnout si změn v jeho chování (po práci na internetu je zamlklé, tráví 

u počítače neobvykle málo, nebo naopak moc času apod.). Rodiče by měli vědět, kde 

na internetu se jejich dítě pohybuje, jak vypadají jeho internetové profily, s kým se 

na internetu přátelí (Třídní učitel, 2012). 

Je důležité, aby rodiče se svými dětmi o nebezpečí moderních technologií mluvili. Ovšem 

pro mnohé rodiče to může být problém. V jejich dětství, takové prostředky nebyly a nezřídka 

se stává, že děti se v tomto „moderním“ světě vyznají mnohem více než jejich rodiče. I 

přesto by měla být snaha a zájem o děti jasný. Kromě rozvoje pozitivního vztahu mezi rodiči 

a dětmi to může vést k tomu, stane-li se dítě stane obětí kyberšikany, nebude se bát za rodiči 

přijít. 

Rodinné mediační strategie 

Rodinná mediace je setkání členů rodiny, kteří mají mezi sebou nějaký problém. Nejčastěji je 

to pomoc při rozvodu, ale může se jednat o jakýkoliv rodinný problém - komunikační 
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problémy, rozdílné názory na výchovu nebo generační problémy. Včasná mediace může 

fungovat jako prevence narušení rodinných vztahů (Šance dětem, 2016). 

Mediační techniky či strategie jsou konkrétní praktiky, které se snaží zohlednit specifika 

daného problému. Následující taxonomie, která vznikla v rámci projektu EU Kids On-line, 

shrnuje, jaké jsou mediační techniky pro problematiku s užíváním internetu. 

1. Aktivní mediace (spoluužívání) je, když si rodiče s dětmi povídají o tom co v on-line 

světě zažívají, jaké stránky navštěvují, společně s nimi pracují na internetu apod. 

2. Aktivní mediace bezpečného internetu je, že by rodiče měli děti informovat 

o bezpečné práci s internetem. Vysvětlit, proč jsou některé stránky vhodné a jiné 

nevhodné, jak se mají chovat k ostatním lidem na internetu, informovat je o možných 

nástrahách a o případném řešení problémů. 

3. Restriktivní mediace je omezení činností a času stráveného na internetu. 

4. Kontrola (monitoring) je sledování aktivit dítěte na počítači. 

5. Technická mediace zahrnuje aplikace, které regulují čas strávený na počítači, 

zamezují přístup na určité webové stránky apod. (Ševčíková, 2014). 

2.9.3 Vybrané poradny pro řešení kyberšikany 

Jedná se o instituce, na které se můžeme obrátit v případě, že dojde ke kyberšikaně. Tyto 

instituce se většinou zabývají i prevencí, popřípadě intervencí. Snaží se naučit děti, jak se 

bezpečně pohybovat na internetu (Černá, 2013). Autorka zde sestavila abecední seznam 

vybraných českých institucí, které se zabývají pomocí dětem, jež se setkají s kyberšikanou. 

a) Bílý kruh bezpečí 

Občanské sdružení Bílý kruh bezpečí (www.bkb.cz) poskytuje pomoc obětem a svědkům 

trestných činů. Poskytuje právní informace, psychologické a sociální poradenství, praktické 

rady a informace. Služby jsou poskytovány pomocí bezplatné nonstop linky, sítí poraden BKB, 

sociálních pracovníků apod. (Bílý Kruh Bezpečí, 2009). 

b) Dětské krizové centrum 

Linka důvěry dětského krizového centra (www.linkaduverydkc.cz) je určena pro děti i 

pro dospělé. Linka je anonymní a funguje nonstop. Poradenské služby je možné využít také 

prostřednictvím aplikace Skype, e-mailovou komunikací nebo chatem na webové stránce 

www.ditekrize.cz/linka-duvery (Kožíšek, 2016). 
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c) Horká linka 

Jedná se o kontaktní centrum (www.horkalinka.cz), které přijímá hlášení o nevhodném 

obsahu na internetu. Snaží se o co nejrychlejší odstranění takového obsahu. Centrum 

spolupracuje s Policií ČR, které ohlašuje nalezený nevhodný a nelegální obsah. Dále 

spolupracuje se sociální sítí Facebook, kde se často objevuje kyberšikana. Horká linka je 

provozována v rámci evropského projektu Safer Internet CZ ve spolupráci s Národním 

centrem bezpečnějšího internetu, Policií ČR a mezinárodní organizací INHOPE (Eckertová, 

2013). 

d) Internet Hotline 

Jde o první českou internetovou horkou linku (www.internet-hotline.cz), která se snaží 

zabránit šíření dětské pornografie a nelegálního obsahu. Vznikla za pomoci Nadace Naše dítě 

ve spolupráci s veřejností a Policií ČR. Nevhodný obsah může být nahlášen pomocí 

anonymního dotazníku. Na základě těchto informací je obsah posouzen a dle závažnosti 

předán Policii ČR (Eckertová, 2013). 

e) Pedagogicko psychologické poradny 

Školská poradenská zařízení, která jsou zřízena v každém regionu České republiky, 

zabezpečují poradenství pro děti školního věku. Na pedagogicko psychologickou poradnu se 

mohou obrátit sami rodiče, případně rodiče ve spolupráci se školou. Služby jsou bezplatné. 

Pedagogicko psychologické poradny mohou dále pracovat s celým třídním kolektivem 

(Vágnerová, 2009). 

f) Policejní internetová horká linka - hlášení kyberkriminality 

Internetová horká linka (www.policie.cz) provozovaná Policií ČR se zaměřuje na jakoukoli 

internetovou kriminalitu - šíření nelegálních forem pornografie, porušování autorských práv, 

hacking, vyhrožování apod. Zabývá se tedy i nahlášenou kyberšikanou. K nahlášení slouží 

formulář, který lze poslat anonymně nebo s kontaktními údaji (Eckertová, 2013). 

g) Poradna E-Bezpečí 

Poradna (www.napisnam.cz) je určena dětem a mladistvým, kteří se dostanou do těžké 

životní situace spojené s internetem nebo jinými moderními technologiemi. Tato poradenská 
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činnost je poskytována anonymně a zdarma. Spolupracuje se dalšími specializovanými 

institucemi a s Policií ČR (Eckertová, 2013). 

h) Poradna projektu Bezpečný internet 

Tato poradna (www.bezpecnyinternet.cz/poradna) je pro všechny uživatele internetu a řeší 

jakékoli problémy spojené s internetem. Po vyplnění formuláře je dotaz vyhodnocen a 

předán odpovídajícímu partnerovi (Microsoft, Seznam.cz, Policie ČR, CZ.NIC apod.). Kromě 

formuláře k oznámení problému, jsou na stránkách zveřejněné otázky a odpovědi jiných 

uživatelů, rozdělené do přehledných kategorií (sociální sítě, spam a bezpečnost počítače 

i dat, internetové bankovnictví, bezpečnost domény). Dále jsou zde i rady a to, na jaký jiný 

příslušný orgán se může uživatel s problémem obrátit (Policie ČR, Česká obchodní inspekce 

aj.) (Bezpečný internet; Eckertová, 2013). 

i) Sdružení Linka bezpečí 

Linka bezpečí je telefonická krizová pomoc a poradenství pro děti, které se ocitnou v tíživé 

životní situaci. Linka je anonymní, zdarma a funguje 24 hodin denně. Kromě telefonické 

podpory lze využít i internetové stránky (www.linkabezpeci.cz), zde může dítě zanechat 

vzkaz nebo využít chatu Linky bezpečí. 

Kromě pomoci dětem poskytuje Linka bezpečí i tzv. Rodičovskou linku, kam mohou 

anonymně volat rodiče. Je především pro rodiče, kteří potřebují odbornou radu s výchovou 

svých dětí, když mají podezření, že je jejich dítě, dítě v jejich okolí, týráno, má problém 

ve škole apod. 

Kromě dětí a jejich rodičů se na Linku bezpečí mohou obrátit i prarodiče, nebo učitelé, kteří 

potřebují odbornou radu ohledně dětí. Linka bezpečí nabízí základní sociální poradenství a 

kontakty na další odborná zařízení a instituce (Eckertová, 2013; Linka Bezpečí). 

j) Střediska výchovné péče 

Střediska výchovné péče jsou školská zařízení, která poskytují bezplatné diagnostické, 

preventivně-výchovné a poradenské služby. Jejich náplní je prevence a řešení výchovných 

problémů, poruch učení a negativních jevů v životě dětí. Nabízejí ambulantní konzultace, 

celodenní péči a preventivně-výchovný pobyt (Vágnerová, 2009). 
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3. Praktická část 

Pro praktickou část bakalářské práce autorka zvolila kvantitativní výzkumnou metodu. 

Konkrétně se jedná o dotazníkové šetření. 

3.1 Cíle výzkumného šetření, výzkumné otázky a předpoklady  

Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit úroveň znalostí žáků vybraných základních škol 

o kyberšikaně.  

Kromě hlavního cíle autorka zvolila ještě několik dílčích cílů. 

Dílčí cíl č. 1 - Zjistit, zda se oslovení žáci setkali s kyberšikanou. 

Dílčí cíl č. 2 - Zjistit, zda jsou žáci schopni rozpoznat kyberšikanu. 

Dílčí cíl č. 3 - Zjistit, zda na škole probíhají preventivní programy na téma kyberšikany. 

Dílčí cíl č. 4 - Zjistit, zda mají žáci ve škole přístup na internet. 

Výzkumné otázky a předpoklady 

Hlavní výzkumná otázka - Byli žáci ve škole seznámeni s pojmem kyberšikana? Vědí, co tento 

pojem znamená? 

Hlavní předpoklad - V závislosti na rozvoji komunikačních technologií a preventivních 

programů ve školách se předpokládá, že 95 % žáků bude znát pojem kyberšikana. 

Výzkumná otázka č. 1 - Stali se žáci obětí, agresorem či přihlížejícím kyberšikany? 

Předpoklad č. 1 - Vzhledem k narůstajícímu počtu kyberšikany lze předpokládat, že 50 % žáků 

se ocitlo v některé z rolí. 

Výzkumná otázka č. 2 - Jsou žáci schopni rozpoznat kyberšikanu? 

Předpoklad č. 2 - I přes různorodost kyberšikany se dá předpokládat, že 70 % žáků bude 

schopno kyberšikanu rozpoznat. 

Výzkumná otázka č. 3 - Jsou žáci seznámeni s řešením kyberšikany (na koho se mají 

v případě kyberšikany obrátit)? 

Předpoklad č. 3 - Dá se očekávat, že 90 % žáků bylo ve škole seznámeno s informací, na koho 

se mají v případě kyberšikany obrátit. 
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Výzkumná otázka č. 4 - Mají žáci ve škole přístup na internet? 

Předpoklad č. 4 - Vzhledem k využívání informačních technologií ve školách 

lze předpokládat, že přístup na internet ve škole bude mít 100 % žáků. 

3.2 Dotazník 

Dotazník se skládá ze třinácti otázek. Zastoupeny jsou pomocné otázky identifikační a 

kontaktní, dále figurují otázky zaměřené na vlastní výzkum. Tyto otázky jsou uzavřené a 

polootevřené. V poslední části dotazníku jsou zastoupeny situační otázky. Dotazník byl 

vytvořen na základě informací získaných v odborné literatuře a po osobní konzultaci 

s vedoucí práce. Nevyplněný dotazník je součástí Přílohy č.  1. Ukázky vyplněných dotazníků 

z každé školy a z každého ročníku jsou v Příloze č. 2. 

3.2.1 Výběr a popis cílové skupiny 

Výzkumným vzorkem jsou žáci šestých a devátých tříd druhého stupně dvou základních škol. 

Vybraní žáci jsou ze Základní školy Veronské náměstí, Praha 10 a ze Základní školy 

T. G. Masaryka Komárov, Komárov u Hořovic. Obě základní školy jsou státní. 

Základní škola Veronské náměstí, Praha 10. Školu navštěvuje cca 500 žáků ve věku od 6 

do 15 let. Škola má 9 ročníků a informatika se zde vyučuje již od 1. třídy. Na škole působí 

speciální pedagožka a metodička prevence. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. 

Zřizovatelem je Městská část Praha 15. Více informací o škole je na webových stránkách 

http://www.zsvn.cz/. 

Základní škola T. G. Masaryka Komárov, Komárov u Hořovic. Školu navštěvuje cca 260 žáků 

ve věku od 6 do 15 let. Do šestého ročníku přicházejí žáci z blízké malotřídní základní školy. 

Škola má 9 ročníků a informatika se zde vyučuje od 5. třídy. Součástí školy je školní družina a 

školní jídelna. Zřizovatelem školy je obec Komárov, která má téměř 2500 obyvatel. 

Více informací o škole je na webových stránkách http://www.zs-komarov.cz/. 

Žáci šestých a devátých tříd byli vybráni z důvodu rozlišných znalostí při vstupu na druhý 

stupeň základní školy a při jeho ukončení. Věk žáků šestých tříd je 11-12 let a žáků devátých 

tříd je 14-15 let. Žáci jsou tedy ve věku prepuberty až puberty, kdy se potýkají s emoční 

instabilitou, mění se jejich hodnotový systém a celkový pohled na svět. Snaží se vymezit 

v sociální skupině a zkoušejí nové věci (Langmeier, 2006). 
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Spolupráce se školami byla dohodnuta přes zástupce ředitele jednotlivých škol. Šetření 

proběhlo bez problémů v rámci dvou týdnů. Jednalo se tedy o krátkodobý výzkum. 

3.3 Výsledky výzkumného šetření 

Dotazníky byly vyplňovány v základních školách (ZŠ Veronské náměstí, ZŠ T. G. Masaryka 

Komárov). Rozdáno bylo 106 dotazníků se 100% návratností. V Příloze č. 2 

(Konkrétní dotazníky) jsou vybrané dotazníky z každé školy i třídy. V této části Vás autorka 

seznámí s výsledky dotazníků, pro lepší orientaci jsou ve výsledcích použity zkratky 

ZŠ K pro ZŠ T. G. Masaryka Komárov a ZŠ V pro ZŠ Veronské náměstí.  

Otázka č. 1 - Vyberte své pohlaví 

Z celkového počtu 106 respondentů bylo 44,34 % (47) dívek a 55,66 % (59) chlapců. 

Rozložení na jednotlivých školách a v jednotlivých ročnících je vidět v tabulce níže. 

Tabulka č. 3 Rozložení respondentů podle pohlaví 

Škola Žena Muž 
ZŠ K 6. ročník 13 15 
ZŠ V 6. ročník 11 12 

ZŠ K 9. ročník 14 14 
ZŠ V 9. ročník 9 18 
Celkem 47 59 
Celkem % 44,34 % 55,66 % 

 

Otázka č. 2 - Přístup k internetu máte 

Přístup k internetu doma má 96,23 % (102) ze všech respondentů. Přístup k internetu 

ve škole má dle odpovědí 59,43 % (63) respondentů a jinde má přístup 14,15 % (15) 

dotazovaných. Zde respondenti uváděli prarodiče (4), kamarádi (3), všude, kde je wifi (3), 

knihovna (2), mobil (2) a kroužek (1).  

Tabulka č. 4 Přístup k internetu 

Škola Doma Ve škole Jinde 
ZŠ K 6.  ročník 28 19 6 
ZŠ V 6. ročník 23 12 2 
ZŠ K 9. ročník 25 17 4 
ZŠ V 9. ročník 26 15 3 
Celkem 102 63 15 
Celkem % 96,23 % 59,43 % 14,15 % 
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Otázka č. 3 - Máte ve škole přístup na internet? 

Přístup k internetu ve škole má 94,34 % (100) respondentů. Z toho 68 % (68) respondentů 

uvedlo, že nemají přístup na všechny webové stránky. Respondenti měli uvést příklady 

webových stránek, na které nemají ve škole přístup. Mohli uvést více webových stránek. 

Mezi nejčastěji zmiňované webové stránky, na které neměli respondenti přístup, patří 

sociální sítě (81), erotické stránky (11), brutální hry (7) a  stránky poskytující e-mail (6).  

Tabulka č. 5 Přístup k internetu ve škole 

Škola Ano Ne 

ZŠ K 6. ročník 28 0 

ZŠ V 6. ročník 20 3 

ZŠ K 9. ročník 28 0 

ZŠ V 9. ročník 24 3 

Celkem 100 6 

Celkem % 94,34 % 5,66 % 

 

Tabulka č. 6 Přístup na webové stránky ve škole 

Škola Ano Ne Neuvedli 

ZŠ K 6. ročník 7 19 3 

ZŠ V 6. ročník 10 9 0 

ZŠ K 9. ročník 6 22 0 

ZŠ V 9. ročník 5 18 1 

Celkem 28 68 4 

Celkem % 28,00 % 68,00 % 4,00 % 
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Otázka č. 4 - Seřaďte co na internetu děláte nejčastěji 

Dle četnosti odpovědí lze vyčíst, že spolu respondenti často komunikují 60,38 % (64), poté 

hrají hry 44,34 % (47). Ke studiu internet využívají málo - 60,38 % (64). Mezi jiné druhy 

využívání internetu patří sledování videa (14), poslouchání písniček (11), příprava 

do školy (6), sociální sítě (4), nakupování přes internet (2) a vyřizování e-mailů (2).  

Tabulka č. 7 Využívání internetu 

Škola 
Komunikuji s kamarády Hraji hry 

Často Málo Vůbec Neuvedli Často Málo Vůbec Neuvedli 

ZŠ K 6. ročník 16 10 1 1 20 4 3 1 

ZŠ V 6. ročník 9 10 3 1 15 6 2 0 

ZŠ K 9. ročník 23 3 1 1 6 16 5 1 

ZŠ V 9. ročník 16 9 2 0 6 7 13 1 

Celkem 64 32 7 3 47 33 23 3 

Celkem % 60,38 % 30,19 % 6,60 % 2,83 % 44,34 % 31,13 % 21,70 % 2,83 % 

Škola 
Studuji Jiné 

Často Málo Vůbec Neuvedli Často Málo Vůbec Neuvedli 

ZŠ K 6. ročník 4 15 8 1 8 3 0 17 

ZŠ V 6. ročník 4 11 4 4 7 0 0 16 

ZŠ K 9. ročník 3 21 3 1 8 5 1 14 

ZŠ V 9. ročník 5 17 4 1 5 3 1 18 

Celkem 16 64 19 7 28 11 2 65 

Celkem % 15,09 % 60,38 % 17,92 % 6,60 % 26,42 % 10,38 % 1,89 % 61,32 % 
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Otázka č. 5 – Víte, co znamená pojem kyberšikana? 

Na otázku co znamená pojem kyberšikana odpovědělo 84,91 % (90) respondentů že ví, 

co tento pojem znamená. 6,60 % (7) respondentů odpovědělo, že neví, co pojem znamená, 

6,60 % (7) respondentů si nebylo jisto a 1,89 % (2) neodpovědělo. Součástí otázky 

bylo i uvedení, co pojem znamená. Možnost, že se jedná o šikanu přes internet, uvedlo 

80 respondentů, dále 8 respondentů uvedlo nadávání přes internet, 7 respondentů napsalo 

urážení či vyhrožování přes internet a 7 respondentů označilo zveřejňování fotek popřípadě 

videí kvůli zesměšnění. Rozdělení odpovědí do kategorií naleznete v Příloze č. 3, 

kde je umístěna tabulka kategorií. 

Tabulka č. 8 Pojem kyberšikana 

Škola Ano Ne Nejsem si jist Neuvedli 

ZŠ K 6. ročník 24 1 3 0 

ZŠ V 6. ročník 17 2 2 2 

ZŠ K 9. ročník 24 2 2 0 

ZŠ V 9. ročník 25 2 0 0 

Celkem 90 7 7 2 

Celkem % 84,91 % 6,60 % 6,60 % 1,89 % 

 

Otázka č. 6 - Řekl Vám někdo ve škole, jak se máte zachovat, když se stanete svědky či 

obětí šikany? 

Na základě odpovědí bylo 75,47 % (80) všech respondentů ve škole seznámeno s tím, jak se 

zachovat v případě šikany. 18,87 % (20) ve škole poučeno nebylo a 5,66 % (6) neodpovědělo. 

V případě, že byli o šikaně poučeni, nejvíce respondentů by o ní povědělo někomu 

dospělému (25), poté učiteli (19), rodičům (11), nahlásili by to na linku bezpečí nebo 

policii (13), řekli by to nějaké blízké osobě (4). Rozdělení odpovědí do kategorií naleznete 

v Příloze č. 4, kde je umístěna tabulka kategorií. 

Tabulka č. 9 Nahlášení šikany 

Škola Ano Ne Neuvedli 

ZŠ K 6. ročník 19 7 2 

ZŠ V 6. ročník 13 7 3 

ZŠ K 9. ročník 25 2 1 

ZŠ V 9. ročník 23 4 0 

Celkem 80 20 6 

Celkem % 75,47 % 18,87 % 5,66 % 
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Otázka č. 7 - Máte osobní zkušenost se šikanou? 

Z odpovědí respondentů lze vyčíst, že 34,91 % (37) má osobní zkušenost se šikanou. Z těchto 

37 respondentů se 23 stalo obětí šikany, agresory bylo 5 a přihlížejícími bylo 14 respondentů.  

1 respondent neuvedl, v jaké roli se ocitl, 2 respondenti uvedli možnosti v roli oběti 

i přihlížejícího a 1 respondent uvedl všechny tři možnosti (oběť, agresor i přihlížející). 

Tabulka č. 10 Zkušenost se šikanou 

Škola Ano Ne 

ZŠ K 6. ročník 8 20 

ZŠ V 6. ročník 12 11 

ZŠ K 9. ročník 6 22 

ZŠ V 9. ročník 11 16 

Celkem 37 69 

Celkem % 34,91 % 65,09 % 

 

Graf č. 1 Aktéři šikany 
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Otázka č. 8 - Máte osobní zkušenost s kyberšikanou? 

S kyberšikanou má zkušenost 14,15 % (15) ze všech respondentů. Z těchto 15 respondentů 

se 6 stalo obětí kyberšikany, 3 byli agresory a 9 se ocitlo v roli přihlížejících. 1 respondent 

uvedl všechny tři možnosti, 1 respondent uvedl možnosti oběť i přihlížející. 

Tabulka č. 11 Zkušenost s kyberšikanou 

Škola Ano Ne 

ZŠ K 6. ročník 4 24 

ZŠ V 6. ročník 3 20 

ZŠ K 9. ročník 2 26 

ZŠ V 9. ročník 6 21 

Celkem 15 91 

Celkem % 14,15 % 85,85 % 

 

Graf č. 2 Aktéři kyberšikany 
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Otázka č. 9 - Kde jste se setkali s pojmem kyberšikana? 

Z tabulky lze vyčíst, že se respondenti setkali s pojmem kyberšikana ve škole 53,77 % (57), 

dále v médiích 31,13 % (33), doma 16,04 % (17) a jinde 4,72 % (5). Doma se respondenti 

s pojmem kyberšikana seznámili od rodičů (3), na internetu (3) nebo od sourozenců (2). 

Ve škole se s pojmem kybaršikana seznámili od učitelů při výuce (11), na přednášce (6), 

v hodinách občanské výchovy (3) a v hodinách informatiky (3). V médiích se s pojmem 

kyberšikana seznámili v televizních novinách (11), na internetu (4) nebo v novinách a 

časopisech (3). Jinde se respondenti s pojmeme kyberšikana seznámili díky reklamě (2), 

v kině (1), venku (1) a na policejní stanici (1). 

 Tabulka č. 12 Seznámení s pojmem kyberšikana 

Škola 
Doma Ve škole 

Ano Ne Neuvedli Ano Ne Neuvedli 

ZŠ K 6. ročník 3 20 5 17 9 2 

ZŠ V 6. ročník 9 10 4 14 4 5 

ZŠ K 9. ročník 2 21 5 13 13 2 

ZŠ V 9. ročník 3 15 9 13 12 2 

Celkem 17 66 23 57 38 11 

Celkem % 16,04 % 62,26 % 21,70 % 53,77 % 35,85 % 10,38 % 

Škola 
V médiích Jinde 

Ano Ne Neuvedli Ano Ne Neuvedli 

ZŠ K 6. ročník 5 19 4 0 18 10 

ZŠ V 6. ročník 6 11 6 2 3 18 

ZŠ K 9. ročník 12 10 6 1 15 12 

ZŠ V 9. ročník 10 11 6 2 10 15 

Celkem 33 51 22 5 46 55 

Celkem % 31,13 % 48,11 % 20,75 % 4,72 % 43,40 % 51,89 % 
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Otázka č. 10 - Vyberte osobu, kterou byste požádal/a o pomoc s kyberšikanou 

Respondenti by o pomoc určitě požádali rodiče 68,87 % (73), kamarády 42,45 % (45), 

třídního učitele 33,96 % (36), jiného učitele 20,75 % (22), někoho jiného 12,26 % (13) a 

nikomu by se nesvěřilo 10,38 % (11) oslovených. Kdyby se chtěli svěřit někomu jinému, volili 

by rodiče nebo sourozence (5), prarodiče nebo tetu (5), poté linku bezpečí nebo policii (3), 

známého (1) nebo někoho jiného (1).  

Tabulka č. 13 Pomoc s kyberšikanou 

Škola 
Rodičům Kamarádům 

Určitě Možná Nepožádal Neuvedli Určitě Možná Nepožádal Neuvedli 

ZŠ K 6. ročník 22 4 2 0 12 10 3 3 

ZŠ V 6. ročník 20 2 1 0 8 10 3 2 

ZŠ K 9. ročník 16 8 4 0 19 7 1 1 

ZŠ V 9. ročník 15 7 5 0 6 11 9 1 

Celkem 73 21 12 0 45 38 16 7 

Celkem % 68,87 % 19,81 % 11,32 % 0,00 % 42,45 % 35,85 % 15,09 % 6,60 % 

Škola 
Třídnímu učiteli Jinému učiteli 

Určitě Možná Nepožádal Neuvedli Určitě Možná Nepožádal Neuvedli 

ZŠ K 6. ročník 11 15 1 1 7 10 7 4 

ZŠ V 6. ročník 12 5 3 3 7 7 3 6 

ZŠ K 9. ročník 7 13 8 0 3 11 14 0 

ZŠ V 9. ročník 6 7 12 2 5 5 15 2 

Celkem 36 40 24 6 22 33 39 12 

Celkem % 33,96 % 37,74 % 22,64 % 5,66 % 20,75 % 31,13 % 36,79 % 11,32 % 

Škola 
Nikomu Někomu jinému 

Určitě Možná Nepožádal Neuvedli Určitě Možná Nepožádal Neuvedli 

ZŠ K 6. ročník 3 4 15 6 4 1 0 23 

ZŠ V 6. ročník 2 0 11 10 4 2 1 16 

ZŠ K 9. ročník 1 9 11 7 2 1 6 19 

ZŠ V 9. ročník 5 6 10 6 3 1 4 19 

Celkem 11 19 47 29 13 5 11 77 

Celkem % 10,38 % 17,92 % 44,34 % 27,36 % 12,26 % 4,72 % 10,38 % 72,64 % 
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Otázka č. 11 - Napište 3 prostředky, které se při kyberšikaně využívají 

Každý z respondentů měl uvést 3 prostředky (celkem 318 prostředků). Z dotazníků bylo 

získáno 63,52 % (202) prostředků, 36,48 % (116) prostředků uvedeno nebylo. V tabulce jsou 

uvedeny zjištěné prostředky a jejich četnost. Vyhodnocení otevřené otázky dle ročníku a 

školy je možné nalézt v Příloze č. 5. 

Tabulka č. 14 Prostředky kyberšikany 

Prostředky Počet respondentů Procenta 

Neuvedli 116 36,48 % 

Sociální sítě 43 13,52 % 

Počítač 33 10,38 % 

Mobil 27 8,49 % 

Textové prostředky 21 6,60 % 

Vyhrožování, nadávání 18 5,66 % 

Internet 16 5,03 % 

Fotky, fotoaparát 15 4,72 % 

Videa, kamera 10 3,14 % 

Tablet 7 2,20 % 

Pomlouvání, zesměšňování 5 1,57 % 

Osoby vztahující se ke kyberšikaně 4 1,26 % 

Použití soukromých informací 3 0,94 % 

 

Otázka č. 12 - Je kyberšikana trestný čin 

Na tuto otázku odpovědělo 103 respondentů, z nichž si 72,64 % myslí, že kyberšikana je 

trestný čin, 6,60 % (7) si myslí, že kyberšikana není trestný čin, 17,92 % (19) respondentů 

neví. Správná odpověď na tuto otázku je, že kyberšikana může naplňovat skutkovou 

podstatu různých trestných činů. 

Tabulka č. 15 Kyberšikana - trestný čin 

Škola Ano Ne Nevím Neuvedli 

ZŠ K 6. ročník 25 0 3 0 

ZŠ V 6. ročník 18 2 3 0 

ZŠ K 9. ročník 14 3 9 2 

ZŠ V 9. ročník 20 2 4 1 

Celkem 77 7 19 3 

Celkem % 72,64 % 6,60 % 17,92 % 2,83 % 
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Otázka č. 13 – Je složena ze čtyř polouzavřených situačních otázek, které vyžadovaly 

respondentovo vyjádření ke konkrétní situaci. 

Situace 1 – „Petrovi nikdy moc nešla práce s počítačem, v hodinách, kdy třída byla 

v počítačové učebně, si spolu ostatní spolužáci psali, Petr si však nepsal s nikým, protože 

to neuměl“. 

Situaci, ve které se nejedná o kyberšikanu, vyhodnotilo správně 89,62 % (95) respondentů. 

Tabulka popisuje četnost odpovědí a Graf č. 3 uvádí zastoupení nejčastějších slovních 

hodnocení. Doslovný přepis odpovědí a jejich četnost je uveden v Příloze č. 11. 

Tabulka č. 16 Situace 1 

Škola Ano Ne Neuvedli 

ZŠ K 6. ročník 1 22 5 

ZŠ V 6. ročník 1 20 2 

ZŠ K 9. ročník 1 27 0 

ZŠ V 9. ročník 0 26 1 

Celkem 3 95 8 

Celkem % 2,83 % 89,62 % 7,55 % 

 

Graf č. 3 Nejčastější odpovědi Situace 1 

 

Ze 3 respondentů, kteří odpověděli špatně, 1 respondent (1,02 %) svou odpověď zdůvodnil 
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Situace 2 – „Filip, který umí dobře s počítači, na internetu vytvořil stránky, kde vyvěsil fotky 

tří spolužáků ze třídy, ostatním na tyto stránky rozeslal po ICQ odkaz. Stránky byly vytvořeny 

za účelem hlasování, kdo z daných tří spolužáků je nejošklivější“ 

Situaci vyhodnotilo 82,08 % (87) respondentů správně, jedná se o kyberšikanu. Tabulka 

popisuje četnost odpovědí a Graf č. 4 uvádí zastoupení nejčastějších slovních hodnocení. 

Doslovný přepis odpovědí a jejich četnost je uveden v Příloze č. 12. 

Tabulka č. 17 Situace 2 

Škola Ano Ne Neuvedli 

ZŠ K 6. ročník 19 2 7 

ZŠ V 6. ročník 18 2 3 

ZŠ K 9. ročník 26 2 0 

ZŠ V 9. ročník 24 2 1 

Celkem 87 8 11 

Celkem % 82,08 % 7,55 % 10,38 % 

 

Graf č. 4 Nejčastější odpovědi Situace 2 

 

Z 8 respondentů, kteří odpověděli špatně, 2 respondenti (2,11 %) svou odpověď zdůvodnili 

„Nevím.“ a „Protože tam nejsou nějaké fotky, které někdo nechce.“. 
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Situace 3  – „Anna s Klárou si rády dělaly legraci z ostatních ve třídě, při hodině tělesné 

výchovy natočily nemotornou Karolínu s Kateřinou při cvičení z gymnastiky. Video potom 

nahrály na Facebook, Karolínu i Kateřinu v něm označily a všichni se jim potom smáli a video 

komentovali“. 

Jde o kyberšikanu, to vyhodnotilo správně 88,68 % respondentů. Odpovědi uváděné 

respondenty jsou uvedeny v následujícím Grafu č. 9. Doslovný přepis odpovědí a jejich 

četnost je uvedena v Příloze č. 13. 

Tabulka č. 18 Situace 3 

Škola Ano Ne Neuvedli 

ZŠ K 6. ročník 22 1 5 

ZŠ V 6. ročník 19 2 2 

ZŠ K 9. ročník 28 0 0 

ZŠ V 9. ročník 25 2 0 

Celkem 94 5 7 

Celkem % 88,68 % 4,72 % 6,60 % 

 

Graf č. 5 Nejčastější odpovědi Situace 3 
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Situace 4  – „Lucka se ráda bavila tím, že natáčela ostatní na svůj mobilní telefon, i když 

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

na oplátku ji“. 

Situaci v níž se nejedná o kyberšikanu, vyhodnotilo správně 49,06 % respondentů. Odpovědi 

respondentů jsou uvedeny v následujících grafech. Graf č. 10 zobrazuje odpovědi 

respondentů, kteří odpověděli správně a Graf č. 11 zobrazuje odpovědi respondentů, kteří 

odpověděli špatně. Doslovný přepis odpovědí a jejich četnost je uveden v Příloze č. 14. 

Tabulka č. 19 Situace 4 

Škola Ano Ne Neuvedli 

ZŠ K 6. ročník 3 17 8 

ZŠ V 6. ročník 9 10 4 

ZŠ K 9. ročník 18 9 1 

ZŠ V 9. ročník 10 16 1 

Celkem 40 52 14 

Celkem % 37,74 % 49,06 % 13,21 % 

 

Graf č. 6 Nejčastější správné odpovědi Situace 4 
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Graf č. 7 Nejčastější špatné odpovědi Situace 4 

 

Dále je uvedena poslední část dotazníku, prostor pro náměty a komentáře. Jedná se o 

doslovný přepis námětů od respondentů. 

Tabulka č. 20 Náměty a komentáře 

ZŠ K 6. ročník ZŠ K 9. ročník 

:-) 
 

Všechno je to podle pravdy a díky vám jsme přišli 
o písemku. 

:-) Toto téma mě nebaví. 

Hustý Nevím k čemu Vám to bude, ale tady to máte. 

:-) 
 

Nechápu k čemu toto je. Moc zdůvodnění 
odpovědí. 

:-) Řekněmě stop kiber šikaně. 

ZŠ V 6. ročník ZŠ V 9. ročník 

Nashledanou 
 

Doufám že ti to půjde. Jsme poměrně svině, ale 
což. Hodně štěstí na Karlově univerzitě. 

Žádné Hodně štěstí! Líbíte se mi :-) 

Je to moc dobrý na zamyšlení Konec světa. 

Je to hrozné Držím palce ať máte za 1. 

Dávejte si pozor na kyberšikanu děti. 
 
 
 

I když to každý řeší nikdy to nevyřeší. Pokud 
ovšem nezruší všem internet, což asi nejde. 
Takže za mě to je zbytečnost, která ničemu 
nepomůže. 

Omlouvám se, ale nevím to B 13 cvičení   

Prosím nedělejte další dotazníky, leze mi to na 
nervy.   

Byl to dobrý formulář   

Zdál se mi dobrý a doufám že dostanete 1.   
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3.4 Diskuse a komparace dat 

Všechny dotazníky byly vyplněny tak, aby se daly vyhodnotit a bylo možno jejich výsledky 

považovat za relevantní. U posledních otázek, které mohly být pro žáky náročné, byla patrná 

únava a četnost odpovědí se snižovala. Ve většině případů byly uvedeny příklady či 

vysvětlení tam, kde je zadání požadovalo. Ke konci dotazníku někteří respondenti volili 

stručné odpovědi. V některých případech je možné, že volili raději odpověď, 

která nevyžadovala jejich názor. Ve většině případů byly výsledky jednotlivých ročníků i škol 

srovnatelné. 

Počet žáků v jednotlivých třídách se pohybuje kolem 20 - 30. ZŠ Veronské náměstí vyučuje 

jednu šestou třídu - 23 žáků a jednu devátou třídu - 26 žáků. ZŠ T. G. Masaryka Komárov 

vyučuje jednu šestou třídu - 28 žáků a jednu devátou třídu - 27 žáků. 

Odpovědi žáků ze ZŠ T. G. Masaryka Komárov se dají zobecnit na vybrané město, jelikož 

se jedná o jedinou místní školu. Širší zobecnění se může použít u měst s podobnou populací, 

případně nebo u měst v těsné blízkosti Komárova. 

Odpovědi žáků ze ZŠ Veronské náměstí jsou vhodné pouze pro tento výzkum a nelze z nich 

vyvozovat žádné zobecnění, jelikož se jedná o velmi malý vzorek. Důvodem pro výzkum 

v takto úzkém měřítku byla materiální, technická a časová náročnost takového výzkumu. 
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Hlavní cíl práce - Zjistit úroveň znalostí žáků vybraných základních škol o kyberšikaně. 

Hlavní výzkumná otázka zněla Byli žáci ve škole seznámeni s pojmem kyberšikana? 

Vědí, co tento pojem znamená? 

Hlavním předpokladem bylo, že v závislosti na rozvoji komunikačních technologií a 

preventivních programů ve školách se předpokládá, že 95 % žáků bude znát pojem 

kyberšikana. 

Předpoklad vychází z odpovědí respondentů na otázky č. 5, 9 a 11. 

Tabulka č. 21 Vyhodnocení Hlavního cíle 

Byli žáci ve škole seznámeni s pojmem kyberšikana? Vědí, co tento pojem znamená? 

Zjišťující otázky ZŠ T. G. Masaryka ZŠ Veronské náměstí 

6. ročník 9. ročník 6. ročník 9. ročník 

5. Víte co znamená pojem kyberšikana? 85,71 % 85,71 % 73,91 % 92,59 % 

9. Označte, kde jste se setkali s pojmem 

kyberšikana - ve škole 

60,71 % 46,43 % 60,87 % 48,15 % 

11. Napište 3 prostředky, které se při 

kyberšikaně využívají  

69,05 % 78,57% 57,97 % 46,91 % 

Celkem průměr za ročník (%) 71,82 % 70,24 % 64,25 % 62,55 % 

Rozdíl mezi ročníky (%) 1,58 % 1,7 % 

Celkem průměr škola (%) 70,76 % 63,40 % 

Celkový výsledek všech škol a ročníků je 67,22 %. 
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Graf č. 8 Vyhodnocení Hlavního cíle 

 

Výsledek šetření: Hlavní cíl a hlavní výzkumná otázka byly ověřeny, ale předpoklad nebyl 

potvrzen. Předpoklad, že žáci byli s pojmem kyberšikana seznámeni ve škole, vědí, co pojem 

kyberšikana znamená, byl 95 %. Reálné výsledky z dotazníku ukázaly, že 67,22 % bylo 

informováno a ví co pojem kyberšikana znamená. 

Z Tabulky č. 21 je vidět, že rozdíly v informovanosti mezi ročníky jsou v jednotlivých školách 

podobné (1,58 % a 1,7 %). Ovšem je zde vidět rozdíl mezi školami. ZŠ T. G. Masaryka 

informovala o pojmu kyberšikana 70,76 % všech žáků, ZŠ Veronské náměstí informovala 

63,40 %. Rozdíl mezi celkovou informovaností dotazovaných škol je 7,3 %.  

Jak je z výsledků vidět, lépe jsou informováni žáci ze Základní školy T. G. Masaryka 

v Komárově. 
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Dílčí cíl č. 1 - Zjistit, zda se oslovení žáci setkali s kyberšikanou. 

Výzkumná otázka č. 1 - Stali se žáci obětí, agresorem nebo přihlížejícím v případě 

kyberšikany? 

Předpoklad č. 1 - Vzhledem k narůstajícímu počtu kyberšikany lze předpokládat, že 50 % žáků 

se ocitlo v některé z rolí. 

Předpoklad č. 1 vychází z odpovědí respondentů na otázku č. 8. 

Tabulka č. 22 Vyhodnocení Dílčího cíle č. 1 

Stali se žáci obětí, agresorem nebo přihlížejícím v případě kyberšikany? 

Zjišťující otázky ZŠ T. G. Masaryka ZŠ Veronské náměstí 

6. ročník 9. ročník 6. ročník 9. ročník 

8. Máte osobní zkušenost s kyberšikanou? 14,29 % 7,14 % 13,04 % 22,22 % 

Celkem průměr za ročník (%) 14,29 % 7,14 % 13,04 % 22,22 % 

Rozdíl mezi ročníky (%) 7,15 % 9,18 % 

Celkem průměr škola (%) 10,72 % 17,63 % 

Celkový výsledek všech škol a ročníků je 14,17 %. 
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Graf č. 9 Vyhodnocení Dílčího cíle č. 1 

 

Výsledek šetření: Podcíl č. 1 a výzkumná otázka č. 1 byly ověřeny, ale předpoklad nebyl 

potvrzen. Skutečnost, že se s kyberšikanou setkalo pouze 14,17 %, je velmi dobrý výsledek. 

U tohoto druhu otázek nesmíme zapomenout na upřímnost výzkumného vzorku a na jeho 

znalost kyberšikany. 

Z Tabulky č. 22 jsou vidět rozdíly mezi ročníky i mezi školami. Největší procento 

žáků (22,22 %), kteří mají osobní zkušenost s kyberšikanou, je v devátém ročníku 

ZŠ Veronské náměstí. Výsledky z 6. ročníku ZŠ T. G. Masaryka (14,29 %) a z 6. ročníku 

ZŠ Veronské náměstí (13,04 %) jsou srovnatelné. Oproti tomu výsledek z 9. ročníku 

ZŠ T. G. Masaryka (7,14 %) je oproti ostatním značně nižší. Celkové výsledky škol ukazují, 

že osobní zkušenost s kyberšikanou má na ZŠ Veronské náměstí 17,63 % a 

na ZŠ T. G. Masaryka 10,72 %, což je o 6,91 % méně. 

  

50 % 

14,17 % 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Výsledek 

Předpoklad 

Podcíl č. 1 



57 

Dílčí cíl č. 2 - Zjistit, zda jsou žáci schopni rozpoznat kyberšikanu. 

Výzkumná otázka č. 2 - Jsou žáci schopni rozpoznat kyberšikanu? 

Předpoklad č. 2 - Vzhledem k různorodosti kyberšikany, se dá předpokládat, že 70 % žáků 

bude schopno rozpoznat kyberšikanu. 

Předpoklad č. 2 vychází z odpovědí respondentů na otázku č. 13. 

Tabulka č. 23 Vyhodnocení Dílčího cíle č. 2 

Jsou žáci schopni rozpoznat kyberšikanu? 

Zjišťující otázky ZŠ T. G. Masaryka ZŠ Veronské náměstí 

6. ročník 9. ročník 6. ročník 9. ročník 

13. Situace 1 78,57 % 96,43 % 86,96 % 96,30 % 

13. Situace 2 67,86 % 92,86 % 78,26 % 88,89 % 

13. Situace 3 78,57 % 100 % 82,61 % 92,59 % 

13. Situace 4 60,71 % 32,14 % 43,48 % 59,26 % 

Celkem průměr za ročník (%) 71,43 % 80,36 % 72,83 % 84,26 % 

Rozdíl mezi ročníky (%) 8,93 % 11,43 % 

Celkem průměr škola (%) 75,90 % 78,55 % 

Celkový výsledek všech škol a ročníků je 77,22 %. 
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Graf č. 10 Vyhodnocení Dílčího cíle č. 2 

 

Výsledek šetření: Podcíl č. 2 a výzkumná otázka č. 2 byly ověřeny a předpoklad byl potvrzen. 

K tomuto podcíli se vztahovaly 4 situační otázky. S prvními třemi neměli respondenti 

problém, u poslední otázky odpovědělo 37,74 % dotázaných špatně. I přesto se předpoklad 

potvrdil a autorka shledává , že žáci jsou schopni rozpoznat kyberšikanu. 

V rozpoznání kyberšikany si dle příkladů lépe vedli žáci 9. ročníků obou škol. Rozdíl mezi 

ročníky byl v ZŠ T. G. Masaryka 8,93 % a v ZŠ Veronské náměstí 11,43 %. Celkové výsledky 

ukazují, že v rozpoznání kyberšikany je na tom lépe ZŠ Veronské náměstí (78,55 %) oproti 

ZŠ T. G. Masaryka (75,90 %). Jak je vidět, rozdíl mezi školami je 2,65 %. Tato data ukazují, 

že výsledky škol jsou velmi vyrovnané a žáci jsou schopni rozpoznat, kdy se jedná o 

kyberšikanu. 
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Dílčí cíl č. 3 – Zjistit, zda na škole probíhají preventivní programy na téma kyberšikana. 

Výzkumná otázka č. 3 - Jsou žáci seznámeni s řešením kyberšikany (na koho se mají v případě 

kyberšikany obrátit)? 

Předpoklad č. 3 - Dá se očekávat, že 90 % žáků bylo ve škole seznámeno s informací, na koho 

se má v případě kyberšikany obrátit. 

Předpoklad č. 3 vychází z odpovědí respondentů na otázky č. 6, 10 a 12. 

Tabulka č. 24 Vyhodnocení Dílčího cíle č. 3 

Jsou žáci seznámeni s řešením kyberšikany (na koho se mají v případě kyberšikany obrátit)? 

Zjišťující otázky ZŠ T. G. Masaryka ZŠ Veronské náměstí 

6. ročník 9. ročník 6. ročník 9. ročník 

6. Jak se máte zachovat, když se stanete 

svědky či oběťmi šikany? 

67,86 % 89,29 % 56,52 % 85,19 % 

10. Pomoc od osoby ,kdybyste se stal/a obětí 

kyberšikany - rodiče. 

78,57 % 57,14 % 86,96 % 55,55 % 

10. Pomoc od osoby, kdybyste se stal/a obětí 

kyberšikany - kamarád. 

42,86 % 67,86 % 34,78 % 22,22 % 

10. Pomoc od osoby, kdybyste se stal/a obětí 

kyberšikany- třídní učitel 

39,29 % 25 % 52,17 % 22,22 % 

10. Pomoc od osoby, kdybyste se stal/a obětí 

kyberšikany - jiný učitel. 

25 % 10,71 % 30,44 % 18,52 % 

10. Pomoc od osoby, kdybyste se stal/a obětí 

kyberšikany - někdo jiný 

14,29 % 7,14 % 17,39 % 11,11 % 

Celkem průměr za ročník (%) 44,65 % 42,86 % 46,38 % 35,80 % 

Rozdíl mezi ročníky (%) 1,79 % 10,58 % 

Celkem průměr škola (%) 43,76 % 41,09 % 

Celkový výsledek všech škol a ročníků je 42,43 %. 
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Graf č. 11 Vyhodnocení Dílčího cíle č. 3 

 

Výsledek šetření: Podcíl č. 3 a výzkumná otázka č. 3 byly ověřeny, ale předpoklad nebyl 

potvrzen. Pouze 42,43 % respondentů odpovědělo, že bylo ve škole seznámeno s tím, co má 

dělat, když se stane aktérem kyberšikany. U této otázky byl rozdíl mezi šestým a 

devátým ročníkem ZŠ T. G. Masaryka pouhých 1,79%. Oproti tomu rozdíl mezi šestým a 

devátým ročníkem ZŠ Veronské náměstí je 10,58 %. 
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Dílčí cíl č. 4 - Zjistit, zda mají žáci ve škole přístup na internet. 

Výzkumná otázka č. 4 - Mají žáci ve škole přístup na internet? 

Předpoklad č. 4 - Vzhledem k využívání informačních technologií ve školách lze předpokládat, 

že přístup na internet ve škole bude mít 100 % žáků. 

Předpoklad č. 4 vychází z odpovědí respondentů na otázky č. 2, 3. 

Tabulka č. 25 Vyhodnocení Dílčího cíle č. 4 

Mají žáci ve škole přístup na internet? 

Zjišťující otázky ZŠ T. G. Masaryka ZŠ Veronské náměstí 

6. ročník 9. ročník 6. ročník 9. ročník 

2. Přístup k internetu máte - ve škole 67,86 % 60,71 % 52,17 % 55,56 % 

3. Máte ve škole přístup na internet? 100 % 100 % 86,96 % 88,89 % 

Celkem průměr za ročník (%) 83,93 % 80,35 % 69,57 % 72,23 % 

Rozdíl mezi ročníky (%) 3,58 % 2,66 % 

Celkem průměr škola (%) 82,14 % 70,86 % 

Celkový výsledek všech škol a ročníků je 76,52 %. 
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Graf č. 12 Vyhodnocení Dílčího cíle č. 4 

 

Výsledek šetření: Podcíl č. 4 a výzkumná otázka č. 4 byly ověřeny, ale předpoklad nebyl 

potvrzen. 76,52 % respondentů uvedlo, že má ve škole přístup k internetu. Autorka shledává 

za zajímavé, že žáci, kteří uvedli, že ve škole přístup k internetu nemají, byli ze stejné školy 

(ZŠ Veronské náměstí) z obou ročníků. V obou dotazovaných školách jsou ovšem určité 

webové stránky zakázány a žáci se k nim nedostanou.  

Na přístup k internetu ve škole se ptaly dvě otázky - otázka č. 2 a otázka č. 3. U otázky č. 2 

vybralo celkem 59,43 % respondentů, že má ve škole přístup k internetu. Jednalo se o otázku 

s výběrem možností, kde respondenti mohli vybrat více odpovědí. Odpověď „Ve škole“ se 

umístila na druhém místě. U otázky č. 3 vyplnilo 94,34 % respondentů, že má ve škole přístup 

na internet. Zde se jednalo o uzavřenou otázku: Máte ve škole přístup na internet? 

s možnostmi ano-ne. Přesto, že se obě otázky ptaly na to samé, odpovědi respondentů 

se lišily o 34,91 %. 
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Autorka se pokusila dále v textu provést komparaci dat. Vybrala si 4 otázky. Zajímalo ji, 

zda existuje spojitost mezi respondenty, kteří označili, že se stali aktéry šikany a mezi těmi 

kteří označili, že se stali aktéry kyberšikany? 

10 respondentů uvedlo, že mají osobní zkušenost se šikanou i s kyberšikanou. 4 respondenti 

uvedli, že se stali obětí šikany i kyberšikany. 4 respondenti se stali přihlížejícími šikany 

i kyberšikany. 2 respondenti byli obětí šikany a přihlížejícími kyberšikany. 

 

Existuje spojitost mezi těmi, co využívají počítač ke studiu a těmi co byli šikanováni? 

8 respondentů uvedlo, že často využívají počítač k učení a zároveň označili, že mají osobní 

zkušenost se šikanou nebo kyberšikanou. 3 respondenti uvedli, že se stali přihlížejícími 

šikany. 2 respondenti uvedli, že se stali přihlížejícími šikany i kyberšikany. 2 respondenti 

uvedli, že se stali obětí šikany. 1 respondent uvedl, že se stal obětí šikany i kyberšikany. 

 

Existuje spojitost mezi těmi, co uvedli, že kyberšikana je trestný čin a těmi, kteří by vyhledali 

pomoc policie? 

77 respondentů uvedlo, že kyberšikana je trestný čin. Dle odpovědí na otázky týkající 

se nahlášení kyberšikany nebo vyhledání pomoci s kyberšikanou by 4 respondenti vyhledali 

pomoc policie. Všichni 4 respondenti, kteří by vyhledali pomoc policie, zároveň uvedli, 

že kybešikana je trestným činem. 

 

Existuje spojitost mezi těmi, kteří byli ve škole seznámeni s tím jak se zachovat, když se 

stanou svědky či oběťmi šikany a mezi těmi, kteří označili, že se setkali s pojmem kyberšikana 

ve škole? 

80 respondentů uvedlo, že bylo ve škole informováno jak se zachovat, když se stanou svědky 

či oběťmi šikany. Z těchto 80 respondentů 44 uvedlo, že se s pojmem kyberšikana setkalo 

ve škole. 
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3.5 Doporučení pro praxi 

Dle výsledků otázky č. 5 – Víte, co znamená pojem kyberšikana jsou znalosti 6. ročníku 

ZŠ Veronské náměstí o 18,68 % nižší než znalosti žáků 9. ročníku. Podobné výsledky byly 

zjištěny i u otázky č. 6 - Řekl vám někdo ve škole, jak se máte zachovat, když se stanete 

svědky či obětmi šikany. Výsledky vztahující se k této otázce opět prokazují, že žáci 6. ročníku 

ZŠ Veronské náměstí mají o 28,66 % nižší znalosti než žáci 9. ročníku.  

Výsledky 6. a 9. ročníku ZŠ T. G. Masaryka jsou u otázky č. 5 – Víte, co znamená pojem 

kyberšikana vyrovnané. U otázky č. 6 - Řekl Vám někdo ve škole, jak se máte zachovat, 

když se stanete svědky či obětmi šikany jsou výsledky žáků 6. ročníku o 21,43 % horší 

než u žáků 9. ročníku. 

U otázky č. 5 respondenti uváděli, co si myslí, že pojem kyberšikana znamená. Často 

se objevovala stereotypní odpověď šikana přes počítač, která je velmi široká a může 

obsahovat jakékoliv nevhodné chování na počítači. Autorku překvapilo, že se ve slovních 

odpovědích často objevovala slova vyhrožování a nadávání. Je to známka určité agrese, 

ale především toho, že respondenti za kyberšikanu považují až určité útočné chování. 

Toto je rozhodně problém, na který by se měly zaměřit preventivní programy, zdůrazňovat, 

že za kyberšikanu můžeme považovat i méně agresivní výstupy. 

Výsledky, které se vztahovaly k otázkám na osobní zkušenosti s šikanou nebo kyberšikanou, 

ukázaly, že žáci ZŠ Veronské náměstí mají o 25,05 % větší zkušenost s šikanou a 

o 13,84 % větší osobní zkušenost s kyberšikanou než žáci ZŠ T. G. Masaryka. Při porovnání 

šikany mezi 6. a 9. ročníkem jsou výsledky 6. ročníku horší jen o 0,7 %. Rozdíl ročníků 

u kyberšikany je o 2,04 % horší v 9. ročníku. Z těchto dat vyplývá, že na ZŠ T. G. Masaryka 

mají menší problémy s šikanou než na ZŠ Veronské náměstí.  

Při vyhodnocování dotazníků autorka zjistila, že se v každé třídě vyskytuje alespoň jeden žák, 

který má osobní zkušenost s šikanou nebo kyberšikanou. Tato informace by měla školy 

upozornit na problém, který se vyskytuje napříč jednotlivými ročníky. Dle výsledků autorka 

předpokládá, že v každé třídě šikana proběhla, a proto je nutné zařadit do těchto tříd další 

druhy prevence. Školy musí dlouhodobě pracovat se třídou, kde k šikaně, popřípadě 

kyberšikaně, dojde. Nestačí pouhé pasivní povídání o šikaně, ale je vhodné zapojit 
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do prevence či léčby aktivní prvky. Jako vhodný materiál pro vedení takových hodin autorka 

doporučuje Základní intervenční program (ZIP), který ve svých knihách popisuje doktor Kolář. 

Nejvíce informací o kyberšikaně se respondenti dozvěděli ve škole (53,77 %), ovšem nejméně 

z domova (16,04 %). Autorka to považuje za velmi špatný výsledek a doporučovala by oběma 

školám, aby do svých preventivních programů více zahrnovaly i rodiče. Počítače, moderní 

technologie, internet a nástrahy těchto médií rodiče většinou neznají, neumí si je představit. 

Je nutné, vzdělávat je v tomto oboru. Minimálně by autorka rodiče informovala o zdrojích, 

kde mohou nalézt relevantní informace k této problematice a nabídla jim konzultační hodiny 

pro řešení případných dotazů. 

V otázce č. 12 měli respondenti určit, zda je kyberšikana trestný čin. Na tuto otázku 

72,64 % odpovědělo, že ano, 6,60 % odpovědělo, že ne. Jelikož kyberšikana může, 

ale nemusí naplňovat skutkovou podstatu některých trestných činů (omezování osobní 

svobody, vydírání apod.) byly správně obě odpovědi. Tato otázka měla zjistit, 

zda si respondenti uvědomují, jak závažná může kyberšikana být. Nejhoršího výsledku 

na tuto otázku dosáhli žáci 9. ročníku ZŠ T. G. Masaryka, pouze 50 % uvedlo, že kyberšikana 

je trestný čin. Tento výsledek je velmi znepokojující. Žáci si neuvědomují, jaké následky může 

kyberšikana mít pro jakéhokoliv aktéra, což je nutné žákům opakovat. Při seznamování žáků 

s tímto tématem by autorka školám doporučila, aby se obrátily pro pomoc přímo 

na Policii ČR. Bylo by vhodné, aby žákům o možných trestních stíháních a následných 

trestech pověděl přímo policista, a to nejlépe takový, který má s řešením kyberšikany 

nějakou osobní zkušenost. Policista bude mít ve třídě příslušnou autoritu, žáci od něj budou 

informace přijímat jinak než od učitele. Pro hlubší zapamatování informací by bylo vhodné 

žáky do přednášky aktivně zapojit - zjišťovat jejich vědomosti, názory, nechat je zažít a 

zhodnotit jednotlivé vzorové situace. 

Poslední 13. otázka se skládala ze 4 situací. Respondenti neměli problém se správným 

vyhodnocením prvních 3 situací. Špatné odpovědi se u prvních tří otázek pohybovaly 

kolem 5 %. Situace č. 4 činila respondentům problém, 37,74 % odpovědělo špatně. Velice 

znepokojivým faktem, jsou slovní odpovědi respondentů. 49% respondentů, kteří uvedli svůj 

názor, napsalo, že se jednalo pouze o odplatu. Tento názor je velmi nebezpečný, jelikož si 

žáci mohou myslet, že jsou v právu a jejich chování je opodstatněné. Vysvětlení, že odplata 

není správné řešení konfliktů, by měli respondenti dostat v rodinách. Jak je vidět, téměř 
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polovina respondentů, tento názor nesdílí. Proto je to další téma, na které by se měla 

zaměřit škola v rámci výchovy svých žáků. 

Výsledky žáků 9. ročníků obou škol jsou u vědomostních otázek (otázky č. 5, 6, 12 a 13) 

v průměru o 7,63 % lepší, než výsledky žáků 6. ročníků. Tento stav ukazuje na efektivnost 

doposud probíhajících preventivních programů. Autorka přesto doporučuje zaměřit se 

na obou školách, na preventivní programy 6. ročníků. Protože šikana a kyberšikana jsou jevy, 

které se projevují již na prvním stupni základních škol. Je nutné, aby byli žáci včas 

informováni o této problematice, věděli, jak mají postupovat v případě, že se s šikanou 

setkají.  
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4. Závěr 

Bakalářská práce se zabývala znalostmi žáků druhého stupně základních škol 

o kyberšikaně. V teoretické části byla popsána tradiční šikana, byly definovány její druhy, 

znaky a základní stadia. Nejvíce se ovšem teoretická část zaměřila na kyberšikanu, její druhy, 

prostředky, aktéry a dopady kyberšikany. Po vysvětlení pojmů tradiční šikany a kyberšikany, 

se teoretická část zaměřila na problematiku prevence. Popisuje druhy prevencí a kroky, které 

při ní může udělat škola a rodina. Bylo zmíněno několik organizací, které se zabývají 

problematikou kyberšikany a zajišťují odbornou pomoc aktérům kyberšikany. 

Praktická část proběhla formou kvantitativního dotazníkového šetření provedeného na dvou 

základních školách s žáky 6. a 9. ročníků. Bylo vyplněno 106 dotazníků se 100% návratností. 

Byl zvolen jeden hlavní cíl a čtyři dílčí, které chtěla autorka dotazníkem potvrdit. Hlavní cíl 

práce byl ověřen, ale jeho předpoklad se nepotvrdil. Přesto se ukázalo, že znalost pojmu 

kyberšikana je vysoká a vyrovnaná. 

Dílčí cíl číslo jedna byl ověřen, ale předpoklad se nepotvrdil. Nepotvrzení tohoto dílčího cíle 

je pozitivní, ukazuje na malé osobní zkušenosti žáků s kyberšikanou. 

Dílčí cíl číslo dva byl ověřen a jeho předpoklad se potvrdil. Toto je také velmi pozitivní 

výsledek, jelikož značí, že jsou žáci schopni z popsaných situací poznat, kdy se jedná 

o kyberšikanu. Z výsledků tohoto podcíle je zřejmé, že žáci jsou seznámeni s kyberšikanou, 

znají její prostředky a uvědomují si důsledky, které má kyberšikana na oběť. 

Dílčí cíl číslo tři byl ověřen, ale jeho předpoklad se nepotvrdil. Ačkoli na školách preventivní 

programy probíhají, je potřeba více se zaměřit na 6. ročníky. 

Dílčí cíl číslo čtyři byl ověřen, ale jeho předpoklad se nepotvrdil. Přístup ve škole k internetu 

je dostupný téměř pro všechny žáky, ovšem v omezené míře. Pozitivní je, že není umožněn 

přístup na všechny webové stránky. 

Celkově se dá říct, že autorka předpoklady nadhodnotila. Ovšem jejich nepotvrzení 

nepovažuje za negativní jev. Odhalila tak mezery v jednotlivých školách a ročnících, na nichž 

je potřeba pracovat. Jestliže se školy budou inspirovat doporučením pro praxi a pracovat 

s třídní dynamikou, je možné, že se zabrání některým případům kyberšikany. Toto autorka 

považuje za přínos této bakalářské práce. 
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Příloha č. 1 Dotazník 

Dotazník 

Dobrý den, jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a tento dotazník 

bude součástí výzkumné části mé bakalářské práce na téma kyberšikana. Dotazník je zcela 

anonymní a bude použit pro potřeby mé bakalářské práce. Předem Vám děkuji za vyplnění. 

 

Petra Štefáčková 

p.stefackova@seznam.cz 

1. Vyberte své pohlaví 

 □  Žena   □  Muž 

2. Přístup k internetu máte (možno vybrat více odpovědí) 

 □ Doma  □ Ve škole       

 □ Jinde, napište kde ....................................................................... 

3. Máte ve škole přístup na internet? 

 □ Ano   □ Ne 

Pokud jste označil/a ano, máte přístup na všechny webové stránky? 

 □ Ano 

 □ Ne, uveďte příklady omezení ........................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

4. Seřaďte, co na internetu děláte nejčastěji, 1 – často, 2 - málo, 3 - vůbec 

Možnost Častost 

Komunikuji s kamarády □1                           □ 2                         □ 3 

Hraji hry □ 1                          □ 2                         □ 3 

Studuji □ 1                          □ 2                         □ 3 

Jiné (napiš jaké) ................................................... 

............................................................................... 

□ 1                          □ 2                         □ 3 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Víte co znamená pojem kyberšikana? 

 □ Ano, uveďte................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 □ Ne 

 □ Nejsem si jist, uveďte.................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

6. Řekl Vám někdo ve škole, jak se máte zachovat, když se stanete svědky či oběťmi 

šikany? 

 □ Ano, uveďte doporučený postup ................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 □ Ne 

7. Máte osobní zkušenost se šikanou 

□ Ano   □ Ne 

Pokud jste označil/a možnost „ano"bylo to v roli 

□ Oběti  □ Agresora  □ Přihlížejícího (svědka) 

8. Máte osobní zkušenost s kyberšikanou? 

□ Ano   □ Ne 

Pokud jste označil/a možnost „ano“ bylo to v roli 

□ Oběti  □ Agresora  □ Přihlížejícího (svědka) 

9. Označte, kde jste se setkali s pojmem kyberšikana a napište jakou formou (můžete 

označit více možností). 

Možnost setkání Odpověď 

Doma 
□Ne □ Ano, uveďte konkrétní formu 

 

Ve škole 
□ Ne □ Ano, uveďte konkrétní formu 

 

V médiích 
□ Ne □ Ano, uveďte konkrétní formu 

 

Jinde, uveďte kde .......................... 

........................................................ 

□ Ne □ Ano, uveďte konkrétní formu 

 

 

 



 
 

10. V tabulce vyberte osobu, kterou byste požádal/a o pomoc, kdybyste se stal/a obětí 

kyberšikany. Určete pořadí 1 - určitě bych požádal/a o pomoc 2 - možná bych požádal/a 

o pomoc 3 - nepožádal/a bych o pomoc  

Možnost Častost 

Rodičům □1                            □ 2                        □ 3 

Kamarádům □ 1                           □ 2                        □ 3 

Třídnímu učiteli □ 1                           □ 2                        □ 3 

Jinému učiteli □ 1                           □ 2                        □ 3 

Nikomu □ 1                           □ 2                        □ 3 

Někomu jinému, uveďte komu 

............................. 

................………………………........................... 

□ 1                           □ 2                        □ 3 

11. Napište 3 prostředky, které se při kyberšikaně využívají  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

12. Je dle Vás kyberšikana trestný čin? 

□ Ano   □ Ne   □ Nevím 

13. V následujícím bloku otázek určete, zda se jedná o kyberšikanu 

A). „Petrovi nikdy moc nešla práce s počítačem, v hodinách, kdy třída byla v počítačové 

učebně, si spolu ostatní spolužáci psali, Petr si však nepsal s nikým, protože to neuměl“.  

 □  Ano, zdůvodni............................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 □  Ne, zdůvodni................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 



 
 

B). „Filip, který umí dobře s počítači, na internetu vytvořil stránky, kde vyvěsil fotky tří 

spolužáků ze třídy, ostatním na tyto stránky rozeslal po ICQ odkaz. Stránky byly vytvořeny za 

účelem hlasování, kdo z daných tří spolužáků je nejošklivější“. 

 □   Ano, zdůvodni.............................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 □   Ne, zdůvodni................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

C). „Anna s Klárou si rády dělaly legraci z ostatních ve třídě, při hodině tělesné výchovy 

natočily nemotornou Karolínu s Kateřinou při cvičení z gymnastiky. Video potom nahrály na 

Facebook, Karolínu i Kateřinu v něm označily a všichni se jim potom smáli a video 

komentovali“. 

 □   Ano, zdůvodni.............................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 □   Ne, zdůvodni................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

D) „Lucka se ráda bavila tím, že natáčela ostatní na svůj mobilní telefon, i když  

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

oplátku ji“ 

 □   Ano, zdůvodni.............................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 □   Ne, zdůvodni................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Prostor pro Vaše náměty a komentáře 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................................        Děkuji za vyplnění                                             



 
 

Příloha č. 2 Ukázka vyplněných dotazníků 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

Příloha č. 3 Pojem kyberšikana 

5. Otázka - Víte co znamená pojem kyberšikana 

Počet Název činností  Celkem Název skupiny 

49 Šikana přes internet 

70 Šikana přes internet 13 Šikana na sociálních sítích 

8 Šikana přes počítač 

3 Nadávání přes počítač 
8 Nadávání přes internet 

5 Nadávání přes sociální sítě 

3 
Zveřejnění něčí fotky na facebooku, 

když on to nechce 

7 
Zveřejňování fotek (videí) kvůli 

zesměšňování 
1 

Když někdo leze na cizí stránky 

třeba spolužáků 

3 
Zveřejňování obsahu daného 

člověka na internet pro ztrapnění 

1 
Někdo vyhrožuje někomu, že ho 

zabije, když mu něco nedá 

7 Urážení, vyhrožování přes internet 4 Vyhrožování přes internet 

1 Vyhrožování na facebooku 

1 Vyhrožování přes počítač 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 4 Nahlášení šikany 

6. Otázka - Řekl Vám někdo ve škole, jak se máte zachovat když se stanete svědky či obětí 

šikany 

Počet Název činností  Celkem Název skupiny 

16 
Mám jít za paní učitelkou nebo 

panem učitelem 19 Říct to učiteli 

3 Říct to ve škole 

13 Říct to dospělé osobě 

25 Říct to někomu dospělému 8 Máme to někomu říct 

4 Říct to někomu staršímu 

11 Říct to rodičům 11 Říct to rodičům 

1 Nahlásit to na Policii 

13 Linka bezpečí, Policie, nahlásit 11 Nahlásit to 

1 Zajít na Linku bezpečí 

1 Říct to kamarádce 
4 Říct to blízké osobě 

3 Říct to blízkým 

 

  



 
 

Příloha č. 5 Prostředky kyberšikany 

11. Otázka - Napište 3 prostředky, které se při kyberšikaně využívají 

Základní škola T. G. Masaryka - 6. ročník 

Počet Druh prostředku  Celkem Název skupiny 

4 Telefon 9 Mobil 

5 Mobil 

14 Počítač 14 Počítač 

4 Tablet 4 Tablet 

0  0 Fotky, fotoaparát 

1 Natáčení, když někomu něco nejde 1 Videa, kamera 

5 Sociální sítě 17 Sociální sítě 

9 Facebook 

2 Ask 

1 Twitter 

3 Internet 5 Internet 

2 Web 

3 E-mail 5 Textové prostředky 

2 Skype 

0  0 Použití soukromých informací 

1 Nadávání 2 Vyhrožování, nadávky 

1 Komentovat je na nějaké stránce 

0  0 Osoby vztahující se ke kyberšikaně 

0  0 Pomlouvání, zesměšňování 

 

 

 



 
 

Základní škola Veronské náměstí - 6. ročník 

Počet Druh prostředku  Celkem Název skupiny 

4 Mobil 4 Mobil 

9 Počítač 12 Počítač 

1 Myš 

2 Klávesnice 

1 Tablet 1 Tablet 

5 Fotky 5 Fotky, fotoaparát 

1 Videa 1 Videa, kamera 

1 Sociální sítě 4 Sociální sítě 

2 Facebook 

1 Instagram 

2 Internet 3 Internet 

1 WiFi 

1 Texty 3 Textové prostředky 

1 Zprávy 

1 Dopisy 

0  0 Použití soukromých informací 

1 Urážení 3 Vyhrožování, nadávky 

1 Vyhrožování 

1 Znepřátelení 

1 Kamarád 3 Osoby vztahující se ke kyberšikaně 

1 Policie 

1 Jméno někoho, kdo má někoho rád 

0  0 Pomlouvání, zesměšňování 

 



 
 

Základní škola T. G. Masaryka - 9. ročník 

Počet Druh prostředku  Celkem Název skupiny 

3 Telefon 6 Mobil 

3 Mobil 

1 Počítač 2 Počítač 

1 Média 

0  0 Tablet 

4 Fotografie 4 Fotky, fotoaparát 

2 Kamera 4 Videa, kamera 

2 Videa 

5 Sociální sítě 19 Sociální sítě 

8 Facebook 

4 Snap 

1 Instagram 

1 Twitter 

2 Internet 2 Internet 

1 Slova 11 Textové prostředky 

5 SMS 

5 E-mail 

2 Soukromé věci 3 Použití soukromých informací 

1 Informace o šikanované osobě 

4 Nadávky 10 Vyhrožování, nadávky 

2 Vyhrožování přes internet 

4 Výhružky 

1 Důvěra a bezradnost šikanovaného 1 Osoby vztahující se ke kyberšikaně 



 
 

1 Pomluvy 3 Pomlouvání, zesměšňování 

2 Zesměšňování 

 

Základní škola Veronské náměstí - 9. ročník 

Počet Druh prostředku  Celkem Název skupiny 

6 Mobil 6 Mobil 

4 Počítač 4 Počítač 

2 Tablet 2 Tablet 

4 Fotky 6 Fotky, fotoaparát 

2 Foťák 

2 Videa  Videa, kamera 

2 Zvuková stopa 

2 Facebook 3 Sociální sítě 

1 Ask 

5 Internet 5 Internet 

1 Skype 2 Textové prostředky 

1 Komunikační internetové programy 

0  0 Použití soukromých informací 

1 Vyhrožování 3 Vyhrožování, nadávky 

1 Nadávky 

1 Nevhodné komentáře 

0  0 Osoby vztahující se ke kyberšikaně 

1 Pomluvy 2 Pomlouvání, zesměšňování 

1 Drby 

 

  



 
 

Příloha č. 6 Situace 1 

Situace 1 

Základní škola T. G. Masaryka - 6. ročník 

On ani nikdo jiný nikomu nenadávají 

Ne protože to neuměl 

Neuměl na počítači 

Nikdo mu nevyhrožuje ani nenadává, není to kyberšikana 

Ne protože by museli psát něco o něm sprostého na sociální sítě 

Protože když to neuměl tak ho nikdo nešikanoval 

Kyberšikana je když mu někdo nadává přes počítač 

Protože vám nikdo nevyhrožuje 

Protože se neobtěžovali 

Protože mu to nešlo a nikdo mu nepsal 

Toto není kyberšikana jenom to neuměl 

Nikdo se Petrovi neposmíval přes počítač 

Nikdo mu nepsal nebo neposílal různé hnusné věci. Takže ho nešikanovali 

Nikdo nebo nikomu nic nepsal 

Protože ho nikdo nešikanoval přes počítač, jenom na něm neuměl 

Nepsali mu žádné výhružky 

Protože tomu Petrovi nikdo neubližoval 

Protože ho třeba nenatáčeli a nedali na internet 

Protože ho nikdo nešikanoval přes počítač, jenom na něm neuměl 

Protože si psaly o něm 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Základní škola Veronské náměstí - 6. ročník 

Není to šikana když to neumí 

Protože mu nikdo nevyhrožuje 

Nikdo mu nenadává 

To že mu nešla práce s počítačem není šikana 

Protože neuměl s počítačem a ostatní mu třeba napsali, ale on si to neuměl přečíst 

protože s tím neuměl 

Protože on to s počítačem neuměl 

Nikdo ho neurážel, neměl žádné potíže na internetu 

Protože to jenom neuměl 

Protože tam nejsou výhružky 

On za to nemohl že mu to nešlo 

Jen to neumí, nikdo mu neubližuje 

Nikdo ho nevyrušuje 

Že mu tam nikdo nenadává 

Ne 

Protože mu nikdo nenadával 

Nenadávali si 

Nemá zkušenosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Základní škola T. G. Masaryka - 9. ročník 

Nikdo mu neubližoval po internetu a možná se jí i ušetřil 

Nikdo ho neshazuje neubližuje mu 

Nikdo se mu nesmál ani neubližoval 

Nikdo ho nikam nezveřejňoval - neposmíval 

Protože ho nikdo neohrožoval 

Mohli si za to sám 

Může si za to sám, když s tím neumí 

Nikdo ho nějak neuráží 

Nikdo není agresorem 

Asi když t neuměl, tak si nemohl s nikým psát 

S nikým si nepsal 

Má se neučit psát na internetu 

Nikdo mu nic neudělal 

Neměl facebook ani kamarády 

Neměl facebook ani kamarády 

Že to neuměl 

Nikdo mu neubližoval 

Nikdo mu nevyhrožoval 

Nikdo mu nevyhrožuje po internetu a když s tím neumí je od toho zločinu ochráněn 

Protože na něj nikdo nenarážel a mohl poprosit aby ho to někdo naučil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Základní škola Veronské náměstí - 9. ročník 

To že neumí pracovat s počítačem neznamená že to je kyberšikana 

Nic nedělal 

Nikomu nic nedělal 

Nikdo nenapadal a neurážel 

Petr je idiot 

Nikdo ho neotravuje 

Nebyl ponižován internetem 

Nijak ho nenapadají 

Nijak ho neobtěžovali 

Tak mu to nešlo a co 

Prostě to neumí 

Nikdo ho nešikanuje, pouze neumí s počítačem 

Nikdo ho neponižoval či slovně nenapadal 

Ne, Petra nikdo nešikanoval, nezveřejňoval ho 

To je jeho problém, ale spíše ho to měli jeho spolužáci naučit 

Je to vůl co neumí s počítačem 

Nikdo ho přes PC neurazil 

Nikdo nemůže za to, že je diagnosticky debil. Jeho asistentka by mu měla pomoct. Navíc 

ho nikdo nezesměšňuje, a i kdyby nepochopí o co jde 

  



 
 

Příloha č. 7 Situace 2 

Situace 2 

Základní škola T. G. Masaryka - 6. ročník 

Je to zesměšňování, nezáleží na tom kdo jak vypadá 

Protože je ponižoval na internetu 

Protože tam nemá psát kdo je nejošklivější 

Zesměšňování 

Protože někoho zesměšňují a uráží 

Neřekl to ostatním a dal je tam 

Ten kluk který vytvořil tu stránku byl na někoho zlej 

Není hezké že to udělal toto je kyberšikana 

Dělá si z nich srandu a uráží je 

Zesměšňování spolužáků přes počítač 

Protože by je to mohlo ranit 

Je to zesměšňování na internetu 

Chtěli je zesměšnit 

Nevim 

Pomlouvání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Základní škola Veronské náměstí - 6. ročník 

Filip dal na ICQ (internet) fotky 

Protože ho pomlouvají 

Dává osobní údaje svých spolužáků 

Vyvěsil fotky 

Nevím 

Pomlouvání 

Protože on psal ošklivý věci o spolužácích 

Snaží se na stránkách urážet své známé. Rozesílá fotky spolužaček bez jejich svolení 

Je to trestné bez povolení 

Protože tam nejsou nějaké fotky které někdo nechce 

Ty lidi jsou chudáci 

Je to od nich zlé a hnusné 

Protože to dělají za jejich zády 

Za fotky bez povolení 

Fotky se nezveřejňují bez povolení toho člověka 

Byla to šikana za zády 

Vytvořili stránky 

Vyfotil ho bez jeho svolení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Základní škola T. G. Masaryka - 9. ročník 

Dotyčné to může ranit 

Ponižuje osoby na internetu 

Chce, aby jim každý říkal že je hnusnej a tak 

Spolužáku na fotkách se to může dotknout 

Zesměšňování 

Nikdo nemá právo vyvěsit na internet fotky lidí 

Je to urážlivé a ti žáci si to nepřejí 

Poškozuje všechny spolužáky 

Mohlo by to určité osoby razit 

Poškozuje soukromí ostatních  

Protože už to toho daného člověka uráží 

Kamarádi je využívají ke své srandě 

Filip zesměšňuje na internetu spolužáky 

Cizí soukromé fotky a anketa kdo je nejošklivější 

Člověk se zhroutí 

Nemá se to dělat bez dovolení (vyvěšovat fotky) 

Psychicky se člověk zhroutí 

Uráželi je že jsou oškliví 

Urážení podle vzhledu 

Pomlouvání 

Pomlouval vzhled 

Člověk se psychicky zhroutí 

Ti spolužáci o tom nemusí vědět a ostatní se jim budou smát a dobírat si je 

Je to neslušné a urážlivé a ty stránky bych zrušil 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Základní škola Veronské náměstí - 9. ročník 

Urážel je 

Napadá ty spolužačky a chce je ztrapnit 

Ale je to zvláštní 

Tři žáci s tím nesouhlasili 

Zesměšnění 

Pokud jim to vadí tak jo 

Je to hnusný 

Prostě je, to každýmu dojde 

I přes nesouhlas těch dotyčných to dali na sociální sítě 

Vyvěšování obrázků spolužáků bez jejich svolení a ponižování 

Ano, Filip šikanuje spolužáky 

Pokud ty spolužačky o tom nevědí a tak to je kyberšikana 

To se nedělá, pokud tam nebyla fotka Justina Biebra tak je to zločin 

Urazil je přes PC 

Jedná se o zneužití osobních informací a neoprávněné využití tváře i jména za účelem 

popularity stránky, navíc je to poměrně zesměšňující na což nemá právo 

  



 
 

Příloha č. 8 Situace 3 

Situace 3 

Základní škola T. G. Masaryka - 6. ročník 

Natáčeli spolužačky a potom to dali na facebook 

Zesměšňování spolužaček 

Tohle určitě je protože je pak dávali i na facebook a tam je ztrapnili 

Protože se nemá ztrapňovat své kamarády 

Zesměšňování 

Protože je zesměšňovali 

Ostatním se to nelíbilo 

Byly na ně hnusný a zlý 

Viděli to úplně všichni jejich přátelé a rodina 

Dělá si z nich srandu a uráží je 

Protože jim všichni smáli 

Zesměšňování spolužáků přes počítač 

Je to zesměšňování na facebooku 

Zesměšnili je 

Nevim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Základní škola Veronské náměstí - 6. ročník 

Neměly tam dávat to video 

Pomlouvali je 

Nahráli je aniž by to oběti chtěli a zesměšňovali je veřejně 

Dali to na facebook 

Nemůžou nahrávat bez dovolení spolužaček 

Protože odeslali video kterému se všichni smáli 

Mohli tím urazit spolužačky. Všichni se jim posmívali kvůli Anně s Klárou 

Protože to obě holky nechtěli 

Protože je tam znemožnil 

Je to nefér 

Je to zlé 

Dělají to za jejich zády 

Za video 

Videa se na facebook nedávají 

Dali to na facebook 

Udělali to bez jejich svolení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Základní škola T. G. Masaryka - 9. ročník 

Musely se potom cítit strašně když to zjistily 

Ponižování na internetu 

Zveřejnily to i přes to že věděly že se jim budou smát 

Pohoršování 

Nemají na to právo, mohlo jim to ublížit 

Je to urážlivé a nepřejí si to  

Je to urážlivé a nepřejí si to  

Zesměšňování 

Je to zesměšňování 

Dělali si legraci ze spolužaček 

Člověk se psychicky zhroutí 

Nemá se to dělat bez dovolení 

Psychicky se člověk zhroutí 

Nelíbilo se jim to a nepřáli si to 

Zesměšňování 

Že to domlouvaly a daly na facebook 

Pomluvili je 

Člověk se psychicky zhroutí 

Nedovolily se těch natočených dívvek a je to také posměšné video 

Není to vhodné si dělat srandu s prostorově výrazných lidí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Základní škola Veronské náměstí - 9. ročník 

Protože to zveřejnili 

Určitě se jim to nelíbilo 

Posmívání pomocí internetu 

Anna a Klára je dobrá kráva, mít účet na facebooku, pff… 

Zesměšňování 

Je to nepříjemné 

Zveřejnili cizí osoby 

Musely se cítit trapně 

Muselo to být nepříjemné 

Ponižování na internetu bez vědomí spolužaček 

Ano, Karolína a Kateřina jsou šikanovány, jsou na internetu aniž by si to přáli 

Ano, to je protože je natočili na výsměch 

To jsou rebelové 

Nikdo nedal souhlas zveřejnit 

Zveřejnili obrazový záznam bez vědění objeti, tento záznam slouží taktéž k zesměšnění 

daných osob, navíc to vyvěsili na facebooku 

 

  



 
 

Příloha č. 9 Situace 4 

Situace 4 

Základní škola T. G. Masaryka - 6. ročník 

Pokud to nedají na FB tak to není úplně kyberšikana 

Protože je nedávali na sociální sítě 

Protože jí to oplatily 

Zasloužila si to 

Protože to nedali na internet 

Jen ji to oplatili 

Nedala to na počítač 

Není to na internetu 

Protože to nedala na internet 

Nevim 

Bylo jim to nepříjemné 

Možná ano 

 

Základní škola Veronské náměstí - 6. ročník 

Protože ji to oplatili 

Nikdo tím neurážel, byla to jen sranda 

Protože to nedávali na internet 

Je to odplata 

Ubližuje 

Nedávali to na internet 

Za odplatu 

Je to odplata 

Opláceli 

Protože je provokovala a oni jí to oplatili 

Všichni se natáčí 

Protože oni ji natáčeli na oplátku 

Spolužáky se natáčet nesmí, podle školního řádu 

Natáčela ostatní 

 



 
 

Základní škola T. G. Masaryka - 9. ročník 

Nenahrávali videa na sociální sítě 

Nečiň druhým to, co nechceš aby dělali tobě, když to nikam nezveřejním tak to jako 

kyberšikanu neberu. 

Nečiň druhým to, co nechceš aby dělali tobě 

Dělali to co ona jim 

Odplata 

Odplata 

Protože jí to pak oplatily 

Pouze se bránili 

Je to akorát upozornění na to že to je nepříjemné 

Když věděla že je to nepříjemné neměla to dělat, ale ostatní jí to nemuseli oplácet 

Násilí je i když se oplácí 

I když nechtěli aby je natáčela tak je natáčela 

Nečiň druhým to co nechceš aby dělali tobě 

Psychicky se člověk zhroutí 

Oplatky se pečou vždy 

 

Základní škola Veronské náměstí - 9. ročník 

Bylo to vyrovnaný 

Jsou to idioti 

Jenom jí to oplatili 

Děláme to tak 

V naší třídě se to taky děje 

Neměla je natáčet blbka 

Nic nezveřejnili 

Nezveřejňují to 

Ona šikanovala je a pak oni jí 

Nejsem si úplně jist 

Šikana s obou stran 

No neměly by se natáčet pokud s tím nikdo nesouhlasí 

 


