
Kyberšikana a bezpečnost na internetu 

 

Ve středu 16. 11. 2016 se na naší škole konala zajímavá přednáška na téma Kyberšikana a 

bezpečnost na internetu. Žáci se dozvěděli řadu užitečných informací, které děti naučí, jakým 

způsobem se na internetu správně chovat. Přednáška byla doplněna výbornou prezentací s 

řadou zajímavých tematických videí a příběhů ze života dětí, jichž se kyberšikana přímo 

dotkla. Dětem se přednáška velmi líbila a věřím, že po této zkušenosti budou lépe vědět, jak k 

internetu přistupovat. 

TU Petra Kufová 

 

Dvouhodinová beseda v rámci projektu E-Bezpečí pro žáky 5. a 6. ročníků  byla zaměřena na 

prevenci v oblasti rizikové komunikace na internetu a mobilních telefonech.  

Kyberšikana jako nebezpečný jev byla lektorem Slavojem Raczkou demonstrována na pečlivě 

vybraných příkladech. Naší žáci, dozvěděli, co je to kyberšikana, jaké má projevy, čím se liší 

od tradiční šikany, jak se proti ní chránit a bránit, jak postupovat v krizových situacích. 

Byla probraná i problematika nebezpečné internetové manipulace,  ve které se internetoví 

útočníci snaží získat důvěru oběti, kterou pak přimějí k osobní schůzce. Žáci měli možnost 

pochopit, jaké strategie a manipulativní techniky útočníci používají. Jednalo se o velmi 

zdařilou akci, která byla velmi kvalitně připravena, žáky školy zaujala a podle reakce dětí 

splnila účel.  



Pro žáky a rodiče níže uvádíme informaci o pojmech: 

Kyberšikanu definujeme jako zneužití ICT (informačních komunikačních technologií), 

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

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

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

závažnost. 

 

Předpona kyber - značí prostředí, ve kterém se šikana odehrává, tedy kybernetický svět 

počítačů, internetu a mobilních telefonů. Kyberšikana může samozřejmě probíhat i přes jiné 

technické komunikační prostředky, v české realitě jsou však v drtivé většině využívány právě 

výše zmíněné mobilní telefony a internet. 

Nebezpečí 

 děti a mladí lidé za těmito projevy šikanu vůbec nemusí vidět. A protože 

nepoznají, že se jedná o šikanu, neví, jak se s ní vypořádat. 

 obtížnost zajištění rychlé ochrany oběti (odstranění profilu, SMS, ICQ….) 

 často chybí svědci 

 obtížně stopovatelný útočník 

Často se obětí kyberšikany stávají děti, které jsou na internetu nebo mobilním telefonu 

závislé. Sociální kontakty navazují především ve virtuálním světě, ve skutečném světě 

nemají příliš kamarádů. 

Čím více jsou ICT technologie využívány a jejich potřeba se stává nedílnou součástí běžného 

života, tím se zároveň zvyšuje riziko napadení.  

Kdy se škola má začít zabývat kyberšikanou?  

Naše škola se kyberšikanou zabývá se vždy, když se o ní dozví. Začínáme zmapováním 

konkrétního případu, které nám pak pomůže se rozhodnout pro správný postup řešení.  

A i k Vám rodičům máme prosbu: zkuste i Vy  klast tyto tří otázky:  

Týká se kyberšikana mého dítěte?  

Jak jsem se informaci dozvěděl?  

Děje se kyberšikana ve třídě mého dítěte? 

Naše škola využívá ICT technologie (intranet, www, profil,…),a proto i tady snažíme se o co 

nejvyššího zabezpečení. Pokud víte o něčem podobném nenechávejte to pro sebe, informujte 

nás. 

Některé věty  v textu byli  upraveny podle: Co dělat, když se ve třídě/škole vyskytne - 

msmt.cz 

www.msmt.cz/Priloha_7_Kybersikana.doc  

Školní metodik prevence Alma Cieslarová 

 

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_7_Kybersikana.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_7_Kybersikana.doc

