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Úvod

 Tento projekt jsem si vybrala, protože mě zajímalo, jak je rozšířená 

kyberšikana a kyberkriminalita po škole.

 Vytvořila jsem dotazník, který jsem vyhodnotila a zaznamenala do grafů.

 Výsledky jsem shrnula v prezentaci a navrhla jsem leták.



O kyberšikaně a kyberkriminalitě

Šikana je chování, jehož účelem je ublížit, ohrozit, ponižovat nebo zastrašovat. 

 je nepříjemné, opakuje se, 

 šikanuje skupina jednotlivce, nebo silnější slabšího

Kyberšikana je šikana prostřednictvím internetu nebo telefonu

 často je horší, protože se na internetu účastní víc lidí a zůstává tam déle vidět

 jsou případy, kdy lidé kvůli kyberšikaně spáchali sebevraždu

Kyberkriminalita je trestná činnost páchaná prostřednictvím informačních nebo 
komunikačních technologií.

 Více o kyberkriminalitě a jejích typech najdete např. na 
http://www.policie.cz/clanek/kyberkriminalita.aspx

 Kyberšikana je jedním z typů kyberkriminality

http://www.policie.cz/clanek/kyberkriminalita.aspx


Účastníci kyberšikany

Agresor / Útočník

 Jedná se o tvůrce a iniciátora kyberšikany. Útočníci ve virtuálním prostředí většinou využívají 
anonymity a vystupují pod různými přezdívkami nebo vymyšlenými jmény.

Oběť

 Obětí je člověk, který se stává cílem agresivního chování. Takoví lidé mají vysoké riziko 
vzniku psychické újmy. 

 Stejně jako agresorem, tak i obětí kyberšikany se může stát kdokoliv z nás.

Přihlížející

 Existuje několik druhů přihlížejících. 
Někteří jsou následovníci agresora, někteří jsou nezúčastnění a někteří jsou na straně oběti. 

 Role těchto přihlížejících je velmi důležitá, pokud proti kyberšikaně otevřeně vystoupí.



O dotazníku

 Cílem dotazníku bylo zjistit, jaké mají zkušenosti s kyberkriminalitou či 

kyberšikanou

 Celkem jsem sestavila 13 otázek, odpovědi žáci vybírali ze tří možností 

(Ne, neviděl jsem to; Ano, viděl jsem to; Stalo se to mně)

 Dotazník jsem rozdala vždy do jedné třídy z každého ročníku od 3. do 7. třídy

 Celkem odpovědělo 77 žáků 

 Dohromady jsem vyhodnotila 1001 odpovědí

 Výsledky jsem zaznamenala do grafů za celou školu a za jednotlivé třídy



Seznam otázek z dotazníku
 Viděl(a) jsi někdy, že někdo někomu posílal urážlivé zprávy (e-mail, SMS, chat, skype)?

 Viděl(a) jsi někdy, že by někdo někoho (jednotlivec nebo skupina lidí) vyčleňoval ze skupiny na 

internetu (viber, whatsup, chat)?

 Viděl(a) jsi někdy, že někdo napsal něčí tajemství na internet (sociální sítě)?

 Viděl(a) jsi někdy, že někdo o někom rozšiřoval nepravdivé informace pomocí telefonů nebo internetu?

 Viděl(a) jsi někdy, že by někdo někoho k něčemu nutil pomocí telefonů nebo internetu?

 Viděl(a) jsi někdy, že by někdo někoho vydíral pomocí internetu?

 Viděl(a) jsi někdy, že by někdo někoho fotil, natáčel, nebo pořizoval zvukové záznamy, když mu to 

nebylo příjemné a nedovolil to, a poté záznam zveřejnil (na internet, sociální sítě) bez tvého svolení?

 Viděl(a) jsi někdy, že by si někdo stáhl placenou aplikaci, film nebo hudbu a nezaplatil za ní?

 Viděl(a) jsi někdy, že by si někdo založil falešný profil na sociální síti a vydával se za někoho jiného?

 Viděl(a) jsi někdy, že by si někdo něco objednal přes internet, zaplatil to a poté mu zboží neodeslali 

nebo poslali něco jiného (malé hodnoty)?

 Viděl(a) jsi někdy, že by se někdo někoho snažil podvést – emailem nebo zprávou na sociální síti?

 Viděl(a) jsi někdy, že by se někdo snažil ukrást peníze přes internet?

 Viděl(a) jsi někdy, že by se někdo někomu neoprávněně přihlásil do počítače, mobilu nebo účtu 

(emailu nebo sociální sítě)?



Výsledky za 3.-7. třídu

Kolik procent žáků se 

setkalo s kyberšikanou 

nebo kyberkriminalitou 

v každé třídě

Shrnutí
Ve všech třídách se s kyberkriminalitou setkalo více než 80% žáků.

Od čtvrté třídy je velký skok na více než 60% obětí v každé třídě.

Ve vyšších třídách mají žáci zkušenosti s více typy kyberkriminality.

Výjimkou je 6. třída, kde mají žáci méně zkušeností oproti jiným třídám.

Legenda ke grafům
• bez zkušenosti

• přihlížející

• oběti

S kolika typy 

kyberkriminality 

se setkal průměrně 

jeden žák ve třídě



Výsledky za 3.-7. třídu
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Nejčastější problémy
1. Urážlivé zprávy

2. Zveřejnění nahrávky

3. Krádež účtu

4. Nedoručené zboží

5. Vyčleňování ze skupiny

6. Pomlouvání

7. Falešný profil

8. Autorská práva

Shrnutí
Ze 77 žáků se s nebezpečným chováním na internetu setkalo 71.

Ve škole je 52 obětí, které se dohromady setkali se 13 typy 

kyberkriminality.

Legenda ke grafům
• bez zkušenosti

• přihlížející

• oběti

Kolik žáků

se setkalo s 

kyberšikanou nebo 

kyberkriminalitou



Výsledky za 3. třídu

Nejčastější problémy
1. Zveřejnění nahrávky

2. Nedoručené zboží

3. Urážlivé zprávy

4. Krádež účtu

5. Podvod

6. Pomlouvání

Shrnutí
Z 12 žáků se s nebezpečným chováním na internetu setkalo 11.

Ve třídě jsou 4 oběti, které se dohromady setkali s 8 typy kyberkriminality.

Legenda ke grafům
• bez zkušenosti

• přihlížející

• oběti

Kolik žáků

se setkalo s 

kyberšikanou nebo 

kyberkriminalitou



Výsledky za 4. třídu

Nejčastější problémy
1. Urážlivé zprávy

2. Zveřejnění nahrávky

3. Vyčleňování ze skupiny

4. Nátlak

5. Falešný profil

6. Krádež účtu

Shrnutí
Z 14 žáků se s nebezpečným chováním na internetu setkalo 14.

Ve třídě je 10 obětí, které se dohromady setkali s 9 typy kyberkriminality

Legenda ke grafům
• bez zkušenosti

• přihlížející

• oběti

Kolik žáků

se setkalo s 

kyberšikanou nebo 

kyberkriminalitou



Výsledky za 5. třídu

Nejčastější problémy
1. Krádež účtu

2. Nedoručené zboží

3. Urážlivé zprávy

4. Vyčleňování ze skupiny

5. Zveřejnění nahrávky

6. Nátlak

Shrnutí
Z 15 žáků se s nebezpečným chováním na internetu setkalo 13.

Ve třídě je 12 obětí, které se dohromady setkali s 10 typy kyberkriminality

Legenda ke grafům
• bez zkušenosti

• přihlížející

• oběti

Kolik žáků

se setkalo s 

kyberšikanou nebo 

kyberkriminalitou



Výsledky za 6. třídu

Nejčastější problémy
1. Autorská práva

2. Zveřejnění nahrávky

3. Urážlivé zprávy

4. Vyčleňonvání ze skupiny

5. Pomlouvání

6. Zveřejnění nahrávky

Shrnutí
Z 16 žáků se s nebezpečným chováním na internetu setkalo 14.

Ve třídě je 10 obětí, které se dohromady setkali s 10 typy kyberkriminality

Legenda ke grafům
• bez zkušenosti

• přihlížející

• oběti

Kolik žáků

se setkalo s 

kyberšikanou nebo 

kyberkriminalitou



Výsledky za 7. třídu

Nejčastější problémy
1. Urážlivé zprávy

2. Nedoručené zboží

3. Krádež účtu

4. Zveřejnění nahrávky

5. Vyčleňování ze skupiny

6. Falešný profil

Shrnutí
Z 20 žáků se s nebezpečným chováním na internetu setkalo 19.

Ve třídě je 16 obětí, které se dohromady setkali s 13 typy kyberkriminality

Kolik žáků

se setkalo s 

kyberšikanou nebo 

kyberkriminalitou

Legenda ke grafům
• bez zkušenosti

• přihlížející

• oběti



Opatření pro jednotlivce

Kyberkriminalita

 Zajímejte se o bezpečnost na internetu a chovejte se bezpečně.

 Chraňte si soukromí a hesla neříkejte ani kamarádům.

 Nedávejte si všude stejná hesla.

 Nevěřte lidem z internetu, které neznáte osobně. Můžou se vydávat za někoho jiného.

Kyberšikana

 I přihlížející je účastník kyberšikany, proto ji netolerujte a aktivně proti ní vystupte.

 Pokud se stanete obětí, nedávejte si to za vinu.

 Svěřte se rodičům (učitelům), je to vážné, nesnažte se to zvládnout sami.

 Dokumentujte co se vám děje (screenshot, zápis události, atd.).



Opatření pro školu

 Učit žáky co je kyberšikana a co kyberkriminalita již od třetí třídy.

 Kyberšikana je součást běžné šikany, proto musí škola žáky učit o tom, co je 

běžná šikana.

 Učit žáky, jak se kyberšikaně bránit a jak se bezpečně chovat na internetu.

 Pravidelně zjišťovat, jaké mají žáci ve škole zkušenosti a jak se umí bránit.



Zdroje

 Víte co je kyberšikana? – Policie České republiky        

http://www.policie.cz/clanek/vite-co-je-kybersikana.aspx

 Co je kyberšikana?                                                    

https://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/kyberikana/17-cojekybersikana

 Co je to kyberšikana? – Šikana – Minimalizace šikany   

www.minimalizacesikany.cz

 Hlášení kyberkriminality – Policie České republiky 

www.policie.cz/clanek/kyberkriminalita.aspx 

 Kyberšikana

https://is.muni.cz/th/318745/pedf_m/DP-Grycova kybersikana-FINAL.pdf

 Šikana a násilí, Záchranný kruh

https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/kriminalita-rizikove-chovani/sikana-a-nasili/co-je-to-sikana.html

http://www.policie.cz/clanek/vite-co-je-kybersikana.aspx
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/kyberikana/17-cojekybersikana
http://www.minimalizacesikany.cz/
http://www.policie.cz/clanek/kyberkriminalita.aspx
https://is.muni.cz/th/318745/pedf_m/DP-Grycova kybersikana-FINAL.pdf
https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/kriminalita-rizikove-chovani/sikana-a-nasili/co-je-to-sikana.html

